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САБЫР ТӨБЕ САРЫ АЛТЫН... 

Татарстан Республикасы 

Дәүләт Советы Рәисе 
Фәрит Хәйрулла улы 
Мөхәммәтшин белән 

язучы Разил Вәлиев 
ә ң г ә м ә с е 

Разил Вәлиев Форит әфәнде. Сезне үзебезнең Татарстанда да. Россия 
төбәкләрендә лә. хәтта чит илләрдә дә шактый яхшы беләләр Әмма. минемчә, 
бу әле берьяклырак белү. Чөнки Сез киң җәмәгатьчелеккә күбрәк сәясәтче. 
дәүләт эшлеклесе буларак билгеле. Ә Фәрит Мөхәммәтшин бала чакта нинди 
булган, үскәч кем булырга хыялланган, ул нинди мохиттә тәрбия алган'1 Анын 
бүгенге гаилә хәлләре ничек, аны нинди уй-хыяллар борчый'' Менә болары 
инде күпләргә бигүк билгеле түгелдер. Ә бит халыкның мәшһүр уллары, җитәк
челәре турында күбрәк беләсе килә... Әйдәгез, сүзне гаиләдән башлыйк әле. 
Сезнен әти-әниләрегез нинди кешеләр иде? Алардан Сезгә нинди сыйфатлар 
йогып калды икән? 

Фәрит Мөхәммәтшин: Сарман районының Иске Кәшер авылында 
туып үскән әти Бөек Ватан сугышына хәтле үк Әлмәткә укытучы булып килгән. 
Ул анда 1939 елга кадәр, ягъни, армиягә алынганчы, тулай торакта яшәп, балалар 
укыта. Хезмәт вакыты бетте генә дигәндә, сугыш башланган. Әти сугышның 
башыннан ахырына кадәр узып, 1945 елны исән-имин туган ягына кайткан. 

Минем әтинең гомере ятимлектә узган. Әтигә бер яшь тулганда аның 
әтисе, ягъни, минем бабай үлеп китә. Әнисе 1943 елны, әти сугышта чакта 
вафат була- Ул, сугыштан кайткач, әнигә өйләнә һәм без 1947 елны гаиләбез 
белән Әлмәткә күчеп килгәнбез. Ул вакытта Әлмәт әле шәһәр түгел, гади бер 
авыл гына була. 

Әтинен миңа сөйләгәне бар: сугыштан кайткан көнне үк аны райкомга 
чакырып, син белемле кеше, 10 класс бетергәнсең дип, эшкә чакыралар. Менә 
шуннан инде аның иҗтимагый тормышы башланып китә. 

Әтинен бер туганы булмаса да, әнинен әти-әнисе, безнең Мирзаян бабай 
белән, Вәсилә әби исән-саулар иде. Әлмәттә яшәгәндә еш кына аларга барып 
кунак була идек. Ә инде әти Әлмәттән Акташ районына күчерелгәч, безне, 
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мәктәптә укыган балаларны, жөйге каникулларда шул әбиләргә җибәрәләр иде 
Мим >, «мне үзем бенәннән бирле Акташ районында үстем Дүртенче класска 
кадәр [V Акташында укыдым Һәм 8-10 классларга кадәр татар re ien чәкыптә 
өйрәнеп белеп сөйләшкән кеше түгел идем. Әби янына к Аткач у 1 «улана-
ачулана гатарча сөй юшерго өйрәтә, анын өйрәткәннәре Акташка килгәч ннадан 
онытыла бара иде Шулай шеи. безнең гаилә шактыи ел ир Акташ рлнонындл 
яшәле Ул чорда минем ике сенелем туды. Әлфия Әлмәттә. Рәисә Акташта 
дөньяга килде—гаиләдә без өч бала булдык. 

Акташ районын 1958 елда бетерделәр О ти кире Эл мә i ко клипы Анда 
ул күм еллар шәһәр партии комитетының оештыру бүлегенә жлтәкчелек итте. 
Безнен алдагы тормыш ипле нефтьчеләргә бәйле булды 1953 елла Әлмәт 
шәһәргә әверелде Без шунда яшәдек, укыдык, үстек. 

Р. В.: Фәрит Хәйруллавич. Сез бала чакта ниндирәк малай идегез? Шук
мы, шаянмы'' Балачакта һәркем хыяллана бит инде Сезне» үл чактагы хыялла
рыгыз чынга аштымы? Әлшт явещында токарь 6} шп эшләгән чакларда, кайчан 
да 6\ ica чин Татарстанның иң зур җитәкчеләренең берсе булырмын, дигән уй 
башыгызга керен караганы бар идеме'' 

ф.М.:Ул чакта каян килсен безгә андый хыяллар? Гап-гадиавыл мәктә-
бендә укып йөргән малай-шалайда кая инде ул ниндидер җитәкчеләр турында 
хыял—без аларны белеп тә бетерми идек әле. Әмма минем хыялым бар иде 
Без Акташта яшәгәндә, авылга майор дәрәҗәсендәге бер гаскәри кайтты. 
Шундый чибәр кеше. матур игеп киенгән Аягында хром итекләр. Без сокланып 
аның артыннан авыл буйлап ияреп йөрдек. "Менә мин армиягә китәрмен дә. 
укып офицер булырмын**—ДИП хыялланып йөргән чакларым бар иле. Әмма 
тормыш шартлары үзенекен итте. Тора-бара мин язмышымны нефтьчеләр белән 
бәйләдем Әлмәт тулы нефтьчеләр бит. бөтен җирдә техника. Балачагыбыз 
шул скважиналарда, буровойларда, 'эшчеләр арасында үтте Безне ачуланалар, 
куалар, ә без һаман шунда уйныйбыз, шунда тартылабыз Әтинен: "Улым. 
нефтьче хезмәте авыр булса да. түләве яхшы Татарстаныбызда нефть бездән 
СОН да кала Сиңа зырышыи укырга кирәк. Нефтьче һөнәрен сайласаң, тормы
шын яхшы булыр",—дигән сүзләре әле дә колагымда 

Р. В: Әлмап вкларьшда әле бүген дә Сезнең әтиегез Хәйрулла абыйны 
белмәгән, аны хормәт белән искә алмаган кеше юктыр Аның турында 

Таләпчән Һәм гадел җитәкче, бик тә кешелекле кеше иде",—дип сөйлиләр. 
( езнен (./}./.)! 1ШЛСК.1ССС б\ tapax ныгып һәм өлгереп җитүегездә аңында өлеше 
i\p б\ пандыр Хөйру via абый белән ике арадагы мөнәсәбәтләрегез ниндирәк 
иде? Ул бит гомере буе коммунистик идеалларга табынып яшәгән кеше Ә 
безнен буынга ул идеаллардан ваз кичәргә, яна җәмгыять төзергә туры килде. 
Бу мәсьәләдә Сезнен арада каршылыклар килеп чыкканы булмадымы? Сезгә 
үпкәләре, дәгъвалары булмадымы'' Мәңгелек проблема—аталар-уллар проб
лемасы көжр лә бар бит әле Бу четерекле мәсьәләне Сез ничек хәл иттегез'' 

Ф. М .: Беләсезме, әти исән чагында бу турыда тулысыңча ачылып 
сөйләшү яхшы түгел иле. Мин мәсьәләнең әхлакый ягып әйтәм Инде әти бу 
дөньядан китте Хәзер бу хакта сөйләшергә дә чөмкиндер. 

Әйе. әти гомере буе чын коммунист булды Мин анын чын коммунист
лыгын нәрсәдә күрдем'7 Анын гаиләгә, тормышка карашы, күршеләргә, кеше
ләргә, эшенә, хезмәтенә мөнәсәбәте чын мәгънәсендә саф. рыясыз, табигый иде 
Ул заман таләпләренә тулысынча ышанып, инанып эшли торган кеше иде Гомере 
буе партия органнарында хезмәт итте. әмма беренче секретарь ла. икенче секретарь 
да булмады. Әти партия комиссиясе рәисе будды—бу бик тә дәрәҗәле урын. ул 
чакта айда бюро исеменнән саф, чиста коммунистны, принципиаль кешене генә 
куялар rue Анын ныклы фикере, иманы, коммунистик рухы картая барганда да 
үзгәрмәде Әмма тора-бара ул Коммунистик идеология—ул зур идеология, бәлки. 
янын утопиясе да күптер", дип тә әйткәләде. Минем әти коммунистик ңделогиякс 
халыкка иоз белән борылган, халыкка хезмәт итә торган идеология шп аклый 
нлс Янәсе коммунистлар партиясенең җитәкчеләре генә кайдадыр бу идеологияне 
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бозып, төртипсезлеююр ясап, партия эшләрен начар яктан күрсәтергә мөмкинлек 
бирделәр Ләкин әти үз хезмәтеңдә коммунистик рухны, коммунистик идеологияне 
үзе аңлаган рәвештә тормышка ашыруда нык торган кеше дип әйтәсем килә 

Минем Н1мыш көтмәгәндә үзгәреп китте Ә тмәт шәһәр Советы башкарма 
комитетыңда эшләгән чакта обком секретаре, элек партиянең Татарстан өлкә 
комитеты, хәзер Дәүләт Советы урнашкан бинага чакырып, Татарстанның сәүдә 
министры урынын тәкъдим итте. Дөресен әйткәндә, минем бигүк теләгем юк 
иде. Чөнки мин бит сәүдәгәр түгел, сату-алу, керем-чыгым мәсьәләләре белән 
шөгыльлән!энем юк. Ләкин тормышымда, биографиямдә, хезмәт кенәгәмдә 
шундый эш теркәлеп калды. Сәүдә министры булып эшләгән елларымны начар 
яктан искә аласым килми, ул эш мина тормыш тәҗрибәсе бирде, мин күп кенә 
кешеләр белән аралаштым, ү te\i очен яна бер система белән таныштым. Анда да 
тырыш, эшчән, халыкка хезмәт итә торган кешеләр бик күп икәнен белдем. 

Менә көннәрдән бер конне КПССнын Татарстан өлкә комитетының 
беренче секретаре Минтимер Шәрипович Шәймиев, Әлмәткә сессиягә кайтабыз, 
анда сәүдә министрлыгына да күп кенә сораулар булырга мөмкин, син дә 
килерсең әле, дип шалтырата. Барган идем, анда партиянең шәһәр комитеты 
пленумын да үткәрделәр һәм мине Әлмәт шәһәр комитетының беренче секретаре 
итеп сайлап да куйдылар Ул чакта инде секретарьлар альтернатив юл белән 
сайланалар иде. Коммунистлар тоттылар да, ышаныч күрсәтеп, дүрт кандида
турадан мине сайладылар. Шулай итеп, мин Әлмәттә калдым, дөресрәге, туган 
якка яңадан әйләнеп кайттым. Казанда бер ел эшләгән идем Секретарь булып 
сайлангач, өч көннән соң төп йортка, әти янына килдем "Әти. менә шундый 
хәл булды әле Мине коммунистлар Әлмәтнең беренче секретаре итеп сайла
дылар"—дим. Әти әйтә: "Хәзер партияне таратучылар күбәя башлады, Горбачев
тан башлап,—ди,—Ә син партияне таратырга кайттыңмы, җыярга кайттың
мы?",—ди. "Юк, әти, мин партияне тарату нияте белән кайтмадым, мин халыкка 
хезмәт итәргә, районга, Әлмәт шәһәренә файда итү нияте белән кайттым"— 
дим- Әти әйтә: "Алайса ярый, кая, Маһинур, чәеңне чыгар, улың кайтты"—ди. 

Чәй янында да миңа акыл өйрәтә: 'Син беләсенме,—ди,—борчакны 
кесәдән алып асфальтка сибүе генә җиңел, аңнан берәмләп тагын кесәгә җыюы 
авыррак",—ди Партиянең көчен җыеп, туплап, матур гына эшләргә кирәк, 
дигән сүзләре әле лә истә. Ул үзе сугышның башыннан азагына кадәр үткән 
кеше буларак, Сталинны хөрмәг итә иде. Аның бәләкәй генә телевизоры өстендә 
Сталин сурәте төшкән тимер кысалы календаре тора иде. Мин әйтәм: "Әти, 
мин монда хәзер беренче секретарь булып кайттым, бик күп кешене нахакка 
җәзалаган Сталин рәсемен болай тотуын кеше алдында уңайсыз бит",—дим. 
"Юк,—ди әти,—мин аны сугыштан бирле хөрмәт итәм, әгәр ул чакта менә 
бүгенге Черненколар булса, сугышны жинеп чыгып булмас иде" Мин аның үз 
фикерендә шулай нык торуына каршы килмәдем. 

Р. В. : Фәрит Хәйруллович, читтән караган кешегә Сезнең тормышыгыз 
гел уңышлардан гына торган кебек тоелса да, гомер юлларында шактый гыйбрәтле 
хәлләр, көтелмәгән борылышлар да булгандыр-.. Инде үзегез әйтеп киткәнчә, иң 
элек заводта токарь, аннары Совет армиясендә солдат хезмәте узу, аннан кайткач, 
комсомол һәм партия шәһәр комитеты инструкторы. Әлмәт шәһәр советы башкарма 
комитеты рәисе урынбасары, партиянең Әлмәт шәһәр комитетының икенче 
секретаре, аннары беренче секретарь. Әлмәт шәһәр советы башкарма комитеты 
рәисе, ТАССР сәүдә министры, ТАССР Министрлар Советы рәисе урьшбасары, 
соңрак Хөкүмәт башлыгы... Татарстан Югары Советы рәисе... 

Ф. М: Минтимер Шәрипович Президент булып сайланганнан соң, 1991 
елдан башлап Югары Совет Рәисе, ә аннары өч ел ярым хөкүмәт җитәкчесе 
Аннары яңадан монда, Дәүләт Советында 

Р . В. : Сезнең биографиягезне искә төшерү генә дә тормыш юлыгызның 
никадәр катлаулы, мәгънәле булуы турында сөйли. Тормыш булгач, төрле эшләр
дә эшләгәч, төрле чаклар булгандыр Менә әле санап киткән шушы эшләрдән 
Сезнең күңелегезгә иң якыны кайсы иде, кайда эшләгәндә Сез иң зур уңышлар-
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га, ш< ир нәтижвгв ирештем дип уйлыйсыз? Ә кайсы елларны гомерегезнон 
ни катлаулы Ьаы .шыр чоры лип саныйсыз? 

Ф.М.:Әллө яшьрәк чаклар булганга, Әлмәттә эшләгән чорлар, анда 
яшәгән чаклар бик гә истә Әйтик, шәһәр Советы башкарма комитетында, 
шул \к Әлмәт шәһәре партия комитетында эшләгәндә, күп кенә нәтиҗәле 
эшләр башкарылды кебек тоела үземә Елына 80 мен квадрат метр ян.) горак 
йорт ир гөэеп галыкка тапшырган еллар Ул елларда Әлмәттә коммуналь 
нужалык белән бик нык шөгыльләнә илек Җылы җитми, су җитми, тегесе 
китми бусы китми Авыл нужалыгы бе юн дә күп шөгыльләнергә туры килде. 
Ь\ мәсьәләдә Әлмәттә үзенчәлекләр күп Әйтик, яхшы кадрлар нефтьчеләргә, 
пррак хезмәт хакы булган эшләргә китә бара. Авылда ныклы, тәҗрибәле 
житәкче калмый, куп проблемаларны авылда калган көчләр белән чишәргә 
туры килә иде. Мин тормышымны китапта язылган кебек шома гына үтте дип 
ӘЙТӘ алмыйм Әйтик, икенче секретарь булып эшләгән чакта үзем гариза язып. 
ул иптән китәргә мәҗбүр булдым Билгеле булганча, ул чакта Мәскәүдә Муса 
Җәлил һәм Тукай юбилейларын үткәргәндә, имеш. безнен делегация аракы 
эчеп йөргән, дип. Татарстан партия оешмасы җитәкчеләренең үзара ыгы-зыгысы 
аркасында, өлкә комитет бюросы бик ямьсез бер карар чыгарды Мин. моның 
бе [өн ки кшмичэ, бюро исеменә гариза яздым Мондый хурлык белән, имеш, 
мин каядыр тәртип бозып йөргән дигән бәһа белән риза түгел, мине бу эштән 
чыгарыгыз, дидем Шуннан мин Татнефть" системасында УПТЖ дигән бер 
идарәгә житәкче б\лып киттем 

Р. В.: Соңыннан ул карарның, шош i булуын рәсми рәвештә расладылар 
Сездән гаф) үтенделәрме? 

Ф.М.:Юк. бер кеше дә гафу үтенмәде Ул чакта бюро ничек әйтә, 
нинди карар кабул итә. шулай эшлиләр иде. Өлкә комитет бюросынын ул 
карарын матбугатта бастырып чыгардылар Делегациянең исемлеге дә басылды 
Чынлыкта Мәскәүгә Әлмәттән бе men беренче секретарь Галиев Ринат Гыйма-
аелис ШМОВИЧ барырга тиеш иде, беренче исемлеккә ул теркәлгән иде. Ул үзе 
бара алмады да. мина әйтте, син барып каш инде. Фәрит Хәйруллонич, соңгы 
какы i la иик каты эшләдең, сиңа әзрәк ил ла булыр, Мәскәүне дә карап кайтыр-
сын ш к- к КЗилей делегациясе составына мин шулай эләккән кеше. Мәскәүдән 
кашым гөшүгә гәзиттә ш\л әйбер чыккан Минем хатыным Луиза, балалар 
күрмәсен лип. гәзитне почтадан алып яшереп куйган Эш бит бер кешепен 
гаф) \ к-иүенлә генә түгел. 

Менә шунда партия эшеннән партиянен шәһәр комитеты җитәкчеле
геннән киткәч, мин кешенең кешегә карашы үзгәрүен, кемнен кем икәнен бик 
нык an.un.iM Кайчандыр сиңа 'Исәнмесез''".—дип елмаеп, көлеп, кул биреп, 
бер алдына, биш артына төшеп йөрүче кешеләр бик күп иде. Ә менә, мин синай-
1ИМ хокуклар кимегәч, мөмкинлекләр азайгач, күп кеше үзенең кем икәнлеген 
күрсәтте. Минем өчен бик тә яхшы сабак, тормыш сабагы булды бу 

Казанга килеп эшли башлавым исә бик тә кызыклы килеп чыкты Монын 
өчен үзебезнең Президентыбыз Минтимер Шәриповичка бик рәхмәтлемен. 
Мин Казаннан Әлмөткә беренче секретарь булып кайткан чакта ул: "Халык, 
коммунистлар сина ышаныч күрсәтә икән. Фәрит Хәйруллович. син ышанычны 
актарта тиеш Әлмәт—зур шәһәр, анда 25 мен коммунист кына бар Эшлә, син 
яшь кеше. яхшы һәм нәтиҗәле эшләсән. яңадан Казанда эшләрсең әле",—дип 
әйткән иле Минтимер Шәрипович сүзендә торды, елдан артык вакыт үткәч, 
ри ш б) псан, мин сине Хөкүмәт рәисенең промышленность мәсьәләләре буенча 
урынбасары итеп тәкъдим итәм. безгә бу эшне белгән кеше кирәк, дип шалты
ратты Мин әнә шулай ризалыгымны биреп Казанга килгән кеше. Казанда 
тормышымның иң авыр еллары туры килгән кебек тоела миңа Халкыбызның 
дәүләтчелеге өчен парламент көрәше Күп вакытта рәхимсез, аяусыз көрәш... 
Парламент эшен яна гына аякка бастырып, тормышка ашырып йөргән еллар. 
Ул чакта б и элеккеге парламентның, әйтик. Югары Советның андый хокуклары 
бөтенләй юк иде Бөтен нәрсәне, бөтен мәсьәләне Партиянең өлкә комитеты 
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хал иткән Партия иләгеннән үткән кәгазьләр генә Югары Совет исеменнән 
калыкка җиткерелгән Парламентаризмның аякка баскан еллары минем өчен, 
әйтик, хезмөл ягыннан җиңел булмады, ләкин ул чор кешене, җитәкчене рухи 
яктан, белем ягыннан плета торган еллар булды. 

Р. В .: Фо/vi г ХәЙруллович, без Сезнең белән беренче мәртәбә халкыбыз 
очен бик га тарихи булган заманда очрашкан, танышкан идек. Ул Татарстанның 
лә) Тә! суверенитетын кабул иткән вакытлар иде Бу—Татарстан Югары Сове
тының яна заманда беренче чакырылышы һәм без аның депутатлары идек. 
Беренче сессиягә җыелгач безне секретариатка сайладылар. Хәтерләсәгез, Сез 
үл секретариатын җитәкчесе илегез. Мине анда Ирек мәйданына тулган халык 
белән сессия арасында арадашчы итеп билгеләделәр Мин вакыт-вакыт урамга 
чыгып сессиядәге хәлләрне аңлатып, аннары мәйдандагы хәлләрне сессиягә 
кереп сөйли идем Күпләр хәтерлидер, бик тә кызу, кайнар көннәр иде ул. 
Югары Совет бинасында гаугалы сессия бара, урамда тагын да кайнаррак митинг 
шау 1ыи Ирек мәйданы халык белән шыгырым тулы. Бездән Татарстанның 
бәйсезлеге турында Декларация кабул итүне таләп итәләр. Ә депутатлар корпусы 
һаман бер фикергә килә алмый. Шау-гөр килеп бәхәсләшә торгач, ниһаять, 
төн уртасы җиткәндә, сәгать унберләрдә. Декларацияне кабул иттек. Аннан 
соң без—депутатлар урамга чыктык, халык "ура" кычкырып каршы алды Ул 
вакытта безнең күңелләр канатланган, киләчәктә әллә ниләр эшләп булыр 
кебек иле Менә инде бу тарихи көннәрдән сон унөч еллап вакыт узды. Ул 
чактагы өметләребез акланды микән, Фәрит ХәЙруллович? Акланса, күпмесе 
акланды икән'.. 

Ф.М.:Ул еллар онытыла торган еллар түгел. Аларны гел истә тотып 
яшим мин һәм менә ул елларны бүгенге көннәр белән чагыштырам Чыннан 
ла. Советтар Союзы таркалды. Россия Федерациясе үзенең мөстәкыйльлек 
Декларациясен кабул итте. Татарстан да статусын шул ук дәрәжәгә күтәрде. Ул 
чакта Сезнең халык белән ничек сөйләшкәннәрегез хәзергедәй исемдә әле 
минем Капчык-капчык хатлар, телеграммалар керә иде Дәүләт Советына 
Татарстаннан гына түгел, чит илләрдән лә килә иде алар. Барысын да игътибарга 
алып. кешеләрнен фикерләрен депутатларга җиткерә идек. Чыннан да бик 
истә кала торган сессия булды ул. Беренчедән, Декларация кабул иткән көнне 
үк Минтимер Шәрипонич чыгыш ясады Без инде Декларацияне кабул иттек, 
хәзер үз халкыбызнын. үз республикабызның тормышын үзебез хәл итәргә 
тиешбез, диде ул. Әйе. без шундый олы, җаваплы адым ясадык. Бу көннәрдән 
сон узган 13 елда, минемчә, аз эшләнмәде. Татар үзенең татар булуын чынлап 
таный, үз халкынын тулы хокуклы вәкиле итеп хис итә башлады, татар теленә 
карата халык арасында ихтирам артты. Икс татар үзара татарча сөйләшә, татарча 
аклаша башлады. Ә инде без яңа Конституция һәм телләр турында закон кабул 
иткәч, татар теле дәүләт теле дә булды. Беренче сессиябездә хыялланган 
мәсьәләләрне әкренләп тормышка ашырырга мөмкинлек тулы. Икътисад 
мәсьәләсендә дә күп эш эшләнде Бу елларны, Россия Федерациясе, ни эшлә
гәнен белмичә, буталып йөргән чагында, керемнәрнең күбесе Татарстанда 
калдырылып, халык өчен кирәк булган шактый биналар, юллар төзелде, 
газлаштыру эшләрен башкарырга мөмкинлек туды. Андый мөмкинлекләрне 
файдаланмасак. Татарстан башка субъектлар белән бер рәттә, агымга кушылып 
агып барса, бу эшләрнең күбесе эшләнмәс иде. Әмма болар белән канәгатьләнеп, 
тукталып калырга ярамый.Тормыш бер урында тормый. Эшләнгән икән — 
яхшы, ләкин алда яна бурычлар, эшләнәсе эшләр дә күп. Кызганычка каршы, 
хәзер аларны тормышка ашыру катлаулырак. Россиянен яна Президенты 
вертикаль хакимият төзи. Без кабул иткән күп кенә яхшы законнарны судка 
биреп. Россия законнарына тәңгәл килми дип, юкка чыгаралар. Дөрес, без 
Татарстан тормышында, татар халкы тормышында, тарихта калырлык байтак 
эшләр эшләп өлгердек. Тарих бит ул спираль кебек бара диләр Минемчә, 
субъектларның мөмкинлекләрен кисү, аларның хоукларын киметү, нигездә, 
вакытлы күренеш булыр кебек Бөтен нәрсәне үзәккә генә җыеп, Мәскәү карары 
белән генә эшләп яши торган ил түгел ул Россия. Бик зур, күпмилләтле ил бит 
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без Анын үзенчәлекләре күп Шунын өчен кем эшли ала. кем б\лдыра ала. 
кемнсн мөмкинлеге бар-аларга күбрәк хокук биреп, мөмкинлек гудырып, 
эшләттереп кенә Россияне баетырга мөмкин дигән фикеремдә калам мин. 
Ш\шы фикерне дәлилләп Мәскәү белән Казан арасында күп Йөрергә туры 
кила мнил Разил (кмәгыилевич. син беләсен ич. кайчакта атнага икешәр, 
өчәр мәртәбә Мәскәү юлын таптыйбыз. Әле дә ярый таптыйбыз лнм мин. Үз 
[Әкълимнәребез белән барабызмы, чакырып алалармы, судка барабызмы— 
һәркаида үзебезгә файдалы мәсьәләләрне куярга тырышабыз. Бу эштә үзебезнең 
Президентыбызның өлеше бик зур Россия Федерациясе бер заман бары тик 
унитар платформаны гына таный башлады. Бөгеп нәрсә шуңа корылган, шуна 
әзерләнгән иле Кайда булган хәл ул танклардан үзенен парламентын аттырып, 
сәясәтне кору гамәле?! Шул вакытта кайсыбер регионнар ләббәйкә әйтеп 
торганда. Татарстан үз фикерен кистереп әйтте. Безнен Президентыбыз 
Шаймиев танышын ишетеп, кайбер җитәкчеләр унитаризмга түгел, ә федерализм 
дигән, федерация дигән платформага басарга кирәклеген төшенделәр Россия 
Президенты В В Путиннын тәүге еллык юлламасында "федерализм" дигән сүз 
бер генә урынла әйтелгән иде. Без аны бик көтеп торган идек. Әле шул бердәнбер 
сүзне дә югалтырга теләүчеләр бар иде. Ләкин без. федерация Советы членнары 
буларак чыгыш ясап. ул мәсьәләне бик куертып йөрдек. Соңыннан күпләр 
Россия Федерациясе федерализм, федерация нигезендә генә алга китә ала дигән 
фикердә калдылар Мин анын шулай булуына нык ышанам һәм ул чыннан да 
ш\ т и 

Р. В .: Фәрит Хәйруллович. Сез телләр турындагы закон, титр теленең 
тернәкләнүе турында әйттегез Декларация кабул иткәндә бу турыда бәхәсләр 
к)п бу тды Татар һем рус телдәрен ике дәүләт теле итү турында да фикерләр 
төрле иде Анда берничә вариант бер иле. Шул исәптән, татар телен генә дәүләт 
теле итү турында Да Без чиле компромисс вариантны кабул иттек—икс телне 
лә дәүләт теле иттек һәч менә соңгы 13 ел моның дөрес булуын ачык күрсәтте 
Эшләнгән лиләрнең барысын ла санап бетерү мөмкин түгелдер Мин монда 
татар теленең гамәлгә керә баруын күз унымдагы бер кеше тәҗрибәсендә ничек 
ХӘЛ ителүен, бер татар баласының ничек итеп үз асылына таба юл алуын гына 
абайлыйсым КИЛӘ Ә ул кеше. ул татар баласы—Сез. Фәрит Хәйруллонич Татар 
һәм р\с телләрен дәүләт телләре дип игълан иткән чакта, рус мәктәбендә белем 
алып, туган телен ииилек-тозлык кына белгән Фәрит әфәнде бүген рәхәтләнеп 
журналистларга татарча интервьюлар бирә. иң олы мөнбәрләрдән татарча 
K.ii i.i\ ш-катпа) ты чыгышлар ясый, һәм ип мөһиме, үз халкы белән аралаш
канда анык күныенә барып житәрлек ин матур, иң кирәкле сүзләрне таба 
б) re Әгәр сош ы елларда һәр тагар кешесе туган теленә Сездәй мөнәсәбәт 
күрсәткән булса, безнен милләтебез тагын бер башка үскән булыр иде инде... 
Без От әйтәбез, милли республика башлыгы буларак. Президент ике дәүләт 
телен лә белергә тиеш. либез Чөнки халыкның күңеленә барып житәр өчен 
ана туган теленнән дә үтемлерәк корал юк Әмма туган телне үстерү мәсьәләсе 
әле бүген лә зур проблема булып кала. Татарстанда гына түгел, аннан читтә лә 
әле бик күп татарларыбыз яши Республика эчендә дә бу мәсьәләне хәл ителеп 
беткән дип әйтә алмыйбыз Бу проблеманың чишелешен сез ничегерәк күз 
алдына китерәсез' Татар телен тернәкләндерү өчен затын ниләр эшләргә кирәк'' 

Ф . М .: Минем сүзне ерактанрак башлыйсым килә Без ни өчен. компро-
мисска барып дәүләт теле итеп татар һәм рус телләрен кабул иттек'' Вакыт 
безнең чыннан да дөрес юлдан барганыбызны раслады. Әгәр без бары тик 
татар телен генә дәүләт теле иттерсәк. Россия Федерациясе белән проблема-
[арыбыз шактый артыр иде Аннары безнен Татарстанда яшәүчеләрнең ярты

сыннан артыграгы татарлар булса да. яртысы диярлек руслар бит. Татарлар 
арасыннан па гатар гелен белмәүчеләр бик күп әле Шунын өчен икс телне 
л..> ип геле итеп кабул итү ул күп елларга, киләчәккә йөз тоткан дөрес сәясәт 
б> пли чыкты Татар телен кемдер үзе рухи өлгереп, жаны-тәне белән өйрәнә 
башлый, кемдер анын кирәклеген төшенеп ойрәнергә мәжбүр була Элегрәк 
кайбер депутатлар сессияләрне тулысынча татар телендә алып барырга дип 



мәсьәләне гавышка куялар иде. Депутатлар шундый карар кабул итсәләр, минем 
сессияне ничек гатар телендә .шып барырмын дип куркып утырган чакларым 
u оар иле Алып бару бер хәл, аңда бит әле әңгәмә корырга, ниндидер дәлилле 

сүзләр табып, җавап бирергә дә кирәк. Башта бу минем әчеп бик авыр иде 
Шуннан мин, \ кмчө ныклап укладым да, үз-үземә, тукта әле, нишләп мин үз 
туган телемне оирәнә алмыйм, кеше бит инглиз, немец һәм башка чит телләрне 
дә өйрәнә, дидем Мин бит татар, үземнең татар телемне ничек тә өйрәнермен 
дип, татар газеталарын алып укый башладым. 

Р . В.: Кычкырып укый идегезме? 

Ф.М.:Төрле чагы булгандыр инде Байтак кына сүзләрен аңламыйча 
да укып барганым бар Укыйм, ләкин аңламыйм. Аннары инде татар язучыла-
рының китапларын укый башладым. Дәүләт Советындагы язучыларның бүләк 
иткән китаплары бар миндә Рәхмәт Аларны укып чыктым. Менә шулай акрын-
лап-акрынлап сөйләшергә, тәҗрибә тупларга тырыштым Әмма мин әле дә 
үземне татар телен камил беләм дип әйтә алмыйм. Татар теле бик бай, бик 
матур тел Аны өйрәнергә дә өйрәнергә, гомер буе өйрәнергә кирәк. Шулай да 
инде бүгенге көндә мин ул яктан бераз баедым, дип исәплим. Татарлар белән, 
татар белгечләре, галимнәр белән сөйләшә алам, үз фикеремне аларга аңлатып 
җиткерә алам 

Милли телне саклау һәм үстерүдәге проблемаларны мин ничек күрәм? 
Татар халкы Татарстанда гына яшәми, билгеле. Моның бик кызыклы үзенчәлеге 
дә бар. Әйтик, менә әйтәләр, бөтен җир шарында 11 миллион татар бар икән, 
элеккеге СССРда 7 миллион. Россия Федерациясендә 5 миллион булса, Татар
станда 2 миллион татар яши. Минемчә, һәр төбәктә тупланып яши торган 
татарларга аерым игътибар белән карарга кирәк. Бүген кулланыла торган тулы 
җанлы, әдәби татар телен аларга нинди юллар белән китереп җиткерергә? 
Татарстанда яшәүчеләргә унайлырак, монда мөмкинлекләр киңрәк. Татарча 
сөйләүче радио, телевидение бар. Газета-журналлар да күп чыга. Республикада 
теләгән кешегә, татар телен өйрәнү, татарча аралашу өчен мөмкинлекләр зуррак. 
Ләкин безнен Төмән ягында, Түбән Новгородта. Пенза һәм башка яклардагы 
татарлар өчен тел саклау, бигрәк тә аны үстерү мәсьәләсе авыррак Шуны искә 
алып без кыска дулкынлы радио оештырдык Хәзер аның тапшырулары Россия 
Федерациясенең татарлар күмәкләшеп яшәгән җирләренә дә барып җитә. 
Бөтендөнья татар конгрессы аша Татарстаннан читтә яшәүче татарларыбыз 
белән аралашу елдан-ел арта. Читтәге татар оешмаларының күбесе ярдәмне 
бары тик Татарстаннан гына сорыйлар Бездән компакт-дисклар, кассеталар, 
газеталар, уку-укыту әсбаплары, төрле әдәбият, гастрольләр җибәрегез, дип 
таләп итатәр. Төбәкләрдә татар теле һәм әдәбияты укытучылары да җитәрлек 
түгел. Күп җирләрдә татарча укытырга мөмкинлекләр дә тудырмыйлар. Татар 
мәктәпләре, татар сыйныфлары ачу мәсьәләләре бик катлаулы әле. Безгә төбәк
ләрдән бик борчулы хәбәрләр килә. Әлбәттә, бу мәсьәләләрдә Россия Федера
циясенең, күпмилләтле дәүләт буларак, үзенең милли дәүләт сәясәте булырга 
тиеш. Әмма үзәкнең бу Вазыйфаны үз өстенә аласы килми. Шул сәбәпле бөтен 
татар халкы, Казан яки Татарстан туган җирләре булмаганнары да, төп Ватаны 
дип безнең республиканы саный. Шуңа алар үзләренә ярдәм итүне безнен 
бурыч дип саныйлар, без моны шулай итеп аңлыйбыз. Тик безнең мөмкинлекләр 
җитәрлек түгел шул. Шуңа күрә безгә Россия Федерациясе дәүләт органнары 
алдында Татарстаннан читтә яшәүче татарларга ярдәм күрсәтү мәсьәләсен 
ныграк куярга кирәк. 

Р . В .: Фәрит Хәйруллович, күптән түгел генә без Россиянең дәүләт милли 
сәясәте буенча концепциясенә тәкъдимнәр җибәргән идек... 

Ф . М . : Тәкъдимнәрне төрле яктан уйлап җибәрдек, аның өчен безгә 
рәхмәт сүзе килде дә инде. Әйтик, Россия Федерациясенең милли эшләр буенча 
министры В.Зорин Татарстаннан, гадәттәгечә, фикерле, төпле, нигезле тәкъдим
нәр килде, дип язды. Мин аңа әйттем, без язган тәкъдимнәрне искә алып, 
аларны яна концепциягә кертсәгез без дә сезгә рәхмәтле булыр идек, дидем 



P. В.: Һвы »а концепция тормышка да ашса 

Ф.М.:Милли телләрне саклау һәм үстерү проблемалары күп илләрдә 
бар. Үзебездә. Татарстанда гатар гелен саклап калачагыбызга минем бер шигем 
па юк бүген Элек к>ркыбрак йөри илек Гасырлардан гасырларга е гдан-елга, 
балалардан-балаларп татар телен белүчеләр мәктәпләр саны кими килде Бүген 
рестбзикала андый куркыныч юк дип әйтәсем килә. Нигә дигәндә гатар 
гаипәсендә т\г,ш балалар бернинди мәҗбүр итүләрсез лә татар теленә тартыл;! 
башладылар Ә менә инде милли гатар университетын да ачып җибәрсәк, 
иншалла. минемчә, бу проблема тагын да кинрәк чишелеш табар. Мәктәпләрдә 
татар телендә укып чыккан яшь кешегә университет системасында укырга мөм
кинлек туса. татар теленен дәрәжәсе. кадере бермә-бер артыр дип ышанам. 

Р . В . : Фәрит Хәирутлович. Сезнең яхшы. матур сыйфатларыгыз бик 
күптер иңде Мин Сезне күптәннән белгән кеше б\ тарак әйтә ILIUM. Сезнең ин 
асыл. их яхшы сыифатларыгызнын берсе \ i да 6JJ гса һәрбер тотынган эшкә 
җаваплы караудыр Сез һәрбер эшне зур игътибар һәм төгәллек белән башка-
расыэ Бер бер делегация белән очрашасызмы, яисә ниндидер конференция 
үткәрәсезме, аларга ныклап хәзерләнәсез. Мин китапханәче буларак ти беләм. 
Сез китаплар соратып, белгечләрнең язмаларын өйрәнеп, тотынган пине 
лагына кадәр дөрес итеп башкарып чыгу юлларын эзлисез. Сезнең алда һәрва
кыт шундый иаксал б\ \а Минем фара i кылуымча. Сезгә бу сыйфатлар әтиегез 
Хәйрулла абзыйдан да күчкәндер, аны ла шундый төгәл кеше иде дип сөйлиләр. 
Әмма бик тә җаваплы эшләргә алынган вакытта, үзегез генә сизәрлек дәрәҗәдә 
булса да. югалыбрак калган чаклар да булгалый торгандыр. Чөнки Сезнең 
эшегезнең максаты, җаваплылыгы бик зур Менә шундый вакытларда Сез 
кемнәргә таянасыз, кемнәр белән киңәш-табыш итәсез? 

Ф. М .: Андый вакытлар да буда. әлбәттә Әйтик, без бик нык үзгәртеп 
кору иманына эләктек бит. Менә әйтәсез бит әле, коммунистик идеология 
вакытында җитәкчеләр бөтен халыкны Беренче май бәйрәменә, октябрь демон
страциясенә онл.ш урамнарга мәйданнарга чакыралар иле Бүгенге кондә инде 
кайбер җитәкчеләр халык урамга чыкмасын иде. халык чыкса нинди мәсьәлә 
күтәрер икән. дип куркалар. Әмма халык һаман да шул бер халык бит инде 
кешеләр ЦӨ шул >к Аларнын фикерен тыңларга кирәк. Алар әйткәннәрнең 
күбесе синен дә, минем дә йөрәкләрдән үткән әйбер ул Андый очракта. 
Мөскәүдө булсаң да. монда Казанда да. ниндидер үзеңә ачык булып бетмәгән 
Проб юманы караганда, беренче иттереп үзеңнең якын. ышанычлы кешеләрең 
бс ган киңәшләшәсен Әйтик хөкүмәттә эшләгәндә безнең бик тә фикерле 
җитәкчеләр, министрлар бар иде. Алар һаман да бар. Мин үземне бу яктан 
бәхетле дип саныйм Хәзер Дәүләт Советында комиссия рәисләре белән киңәш
ләшеп, һәр проблеманы уртага салып, ачыклап аңа уңай чишелешләр эзлибез. 
Яи.iiu.ни.J ышанычлы герәк б> i\ л,\ iyp бәхет Алга габа булган хәрәкәтемдә 
минем ышанычлы таянычым, үрнәк алырдай кешем—Президентыбыз бар, 
янәшәмдә исә—ышанычлы хезмәттәшләрем. Кайдадыр катлаулы мәсьәлә белән 
чыгыш ясарга, ниндидер кискен фикерне җиткерергә туры килсә, мин 
Президент белән киңәшләшәм. Тукта әле. дип әйтә ул кайчакта. Минем әле 
бер запас уем бар, ди. Бу мәсьәләдә менә мондыйрак адым ясап карыйк. Алла 
боерса, бу проблеманы да чишәрбез, ди. Шушындый бай тәҗрибәле кеше 
янында булганга күрә. күп кенә кыен эшләрне курыкмыйча эшләдек бу елларны. 
Бер-беребезгә ышанып эшләдек. Ул елларда бит сәясәтнең бик кискен чаклары 
да б) [ды Шул шартларда Декларация кабул иттек, референдум үткәрдек, яңа 
Конституциябезне гамәлгә керттек. Ә бит республикага гаскәрләр кертергә дә 
ёзер тордылар Ул хәлләр бөтенебезгә дә мәгълүм бит. Менә шул чакта янәшәңдә 
бер-беренә ышанып, бер-беренә таянып эшли торган кешен булмаса, мондый 
сәясәтне атып барырга мөмкинлек булмас иде. Ана үзеңнен генә йөрәген җитмәс 
иде Бу елларда Президент миңа ышангандыр дип уйлыйм, ә чин инде Прези
дентка һәрчак ышанып эшләдем һәм эшлим. Авыр, катлаулы вакытларда да 
кимемәде бу ышаныч 



v " ' " ' r ко"->ә- Фәрит Хәйруллович, барыбызның да башын авырт-
шраi горган гашн бер хур проблема бар Улда булса Мәскәү Казан, Казан-

1 *өнжәбәтәрс Аның инде никадәр катлаулы булуын Сезгә дә үз җил-
*' '•-<<' гатырга туры киләдер һәм Сезгә инде Мәскәү-Казан, Казан-Мәскәү 
юлын такырайта-такырайта шактый чәч агартырга туры килде. Күпме низаглар 
туды, күнме гәңгәлдәштерүләр булды Безнең менә дигән законнарыбызны 
пшахдзд чыгар) 1арны, прокурор протестларын да баштан кичердек- Шулай 
кязан- мәскщ арасында йөри-Йөри бөтенләй 6v мәсьәләдән гарык булып, арып, 
туеп барысына да м i сеңәргә теләгән чакларыгыз булмыймы'' 

Ф . М .: Чынлап әйткәндә, була. Аны арудан, эштән туюдан дип әйтмим. 
Аны менә ышанычсызлык туганнан әйтәсен. Барасың, мәсьәлә ап-ачык, 
Һәркемгә билгеле ниндидер шаккаткыч мәсьәлә дә түгел. Әйтик, менә шул ук 
Россия Федерациясенең Югары судына барасын- Анда, әһә, Татарстаннан 
килгәннәр икән, Дәүләт Советы кешесе килгән, бу законны кабул иткән кеше, 
ә-ә-ә. .парның менә бу сүзләре Россия Федерациясе кабул иткән законның бу 

сүзләренә туры килми, ике 
сүз аерылып тора, шуның 
өчен сез үзегез кабул иткән 
законны безнен законга 
тәнгәлләштерегез, дип та
ләп куялар. Бүгенге көннән 
сезнең законыгыз эшкә 
ярамый, гамәлдән чыгары
ла, диләр. Ул закон яхшы
мы, әллә яманмы, моңарчы 
ул ничек эшләгән, халыкка 
ничек хезмәт иткән, күпме 
яхшылык китергән—аны 
уйлаучы да юк. Шуннан 
соң, чыннан да, гайрәтләр 
чигеп, миңа гына кирәк
мени сон бу. әллә минем 
Республика өчен файдалы 

Ьәрмкыт бергв фикерне үгкәрергә көчем 

җитми микән, әллә бу мәсьәлә буенча икенче кеше шөгыльләнсен микән, дип 
нервыларны кузгатып, чирләп кайтасың. Аннары тагын уилыйсын-уйлыйсың 
да, дөрес, бу законны миннән дә яхшырак белгән кешеләр дә бардыр, ләкин 
мин моның өстендә эшләгән бит инде. үзебезнең депутатлар белән бергәләшеп 
эшләгән, дисең. Мәсьәләләрнең нигезен беләбез, тукта әле, уйлашыйк та. яңадан 
бу эшкә тотыныйк, дигән көннәр аз булмады. Әле бит суд булганчы барасың 
Түбән Новгородка. Анда кирәкле кешесен табып утырып сөйләшәсең, чәйләрен 
эчәсең Аны күндерәсен бу законга, үгетләгән вакытлар да күп була. Ләкин 
сәясәт—сәясәт инде. Ул синен белән сөйләшкәндә, мин сине аңлыйм ди, ләкин 
мин Прокурор бит дип. эшне тагын үзенчә борып жибәрә. Прокурор кеше 
түгел микәнни ул дигән сорау да бирәләр бит мут телделәр Ул, әлбәттә, үз 
алдына куелган бурычны үти инде. Элегрәк мондый көннәр аз булмады, ләкин 
бүгенге көндә ул киеренкелек бераз кимеде инде. 

Баштан без һәр очракта үз законнарыбызны федераль законнарга туры 
китереп карадык. Аннары Россия Федерациясенең 22 законына юридик 
экспертиза ясап. аларның Россия Конституциясенә каршы килүен дәлилләп 
чыктык Менә шушы законнарны Россия Федерациясе Конституциясенә туры 
китереп үзгәртмичә, безнен законнарны тәнгәлләштерүне таләп итмәгез, дидек. 
Безнең экспертиза дәлилле, документларга куллар куелган. Мин аны Думага 
да тапшырдым, Кириенкога да бирдем. Монда безнен фикер ачык—безнен 
законнарны суд белән. Прокурор белән юкка чыгардыгыз, хәзер инде үз закон
нарыгызны карагыз Россия Федерациясе Конституциясен сез үзегез бозасыз. 
дидек. Без бу мәсьәләне һаман саен күтәрәбез, алар елдан-ел аны онытырга 
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1с шлар Бу әлбәттә, беренчедән, безлә ышанычсызлык гудыра, икенчедән, бу 
сәясәт Россия Федерациясенең субъектларга караты нинди икәнен ачык 
күрсәтеп тора 

Р. В.: Чыннан да. Фәрит Хәйрз игович, халыкта "сәясәт пычрак нәрсә' 
лигән сүз йөри Бу турыда Сез ничек утыйсыз—үзеңне менә шушы калык 
пычрак лигән сәясәткә багыш тап, сәясәт суында коенып чиста калып буламы 
икән? 

Ф. М .: Үзен пычранмасан. пычрак йокмый, лиләр бездә Мин ул пычрак
ны нәрсәлә күрәм? Үзен чиста булып, бетен нәрсәне аңлап та, һәр мәсьәлә 
турында ачыктан-ачык сөйләшү җитмәүдәндер ул Минемчә, бүгенге сәяси 
пычраклык, бер үк субъектка ике төрле караудан киләдер Икейөзле караштан 
Әйтик, берәү ниндидер әһәмиятле мәсьәлә турында сине ышандырып, очраш
канда дәлилләп бу мәсьәләне якларга кул бирешеп чыгып китә дә, аны Думага 
икенче төрле иттереп тәкъдим итә. аннары Думада депутатлар сезне якламадылар 
лип сөйләнеп йөри Сәясәтнең пычраклыгы менә шундадыр инде ул. Яки икенче 
берәү—Татарстан бу елларны бик күп эшләде, дип, безне мактый. Татарстанда 
үзгәрешләр күрәбез, үсеш күрәбез, эшләрегез кулай бара. ди Ләкин менә сезнең 
бу законнарыгыз Россиянекенә тәңгәл килми Мин аны якларга тырышам дип 
Мәскәүдәге кабинетыннан кул биреп чыгарып жибәрә. Ә эштә ул нәкъ шунын 
киресен эшли Менә бу сәяси пычраклыктыр инде Инде син әйткәнсең икән, 
к> 1 биргәнсең икән. егетлегеңне күрсәт Үткәр сөйләшкән фикерләрне, башкар 
сүз биргән эшләрне. 

Р. В .: Әмма безнен парламентыбызның, минемчә, халык алдыңда йөз 
кызарырлык гамәлләр кылганы юк. Хаталар, ялгышлар булгандыр, бәлки.. 
Әмма без мөмкин булганның барысын да ниләргә тырыштык.. 

Ф.М,:Без беркайчан ла икейөзле булмадык, һәрбер законны кабул 
и iКгшлә депутатлар, республикабыздагы һәр кешене, халкыбызны истә тотып 
[авыш бирделәр Мин аларнын бөтенесе турында да шулап лип әйтер идем 
Аерым кемдер тарафыннан халыкка начар булсын әле, үземә генә яхшы булсын 
әле дип законнар кабул итү булмады бездә. 

Р . В.: £ оңгы вакытта безнең парламентны үзгәртеп кору турында шактый 
ГЫНа L) шар Ох иы СВЗЖВПВ ЯИЧвК, пешеп парламентка бүген нәрсә җитми ' 

Ф . М . : Безнен бүгенте парламент бик яхшы лили торги и парламент 
Ләкин җитми торган жире юктыр дисәм дә, анын җитешмәгән бер ягы т у л 
аңда партия әгъзалары аз. Икенчедән, безнен парламентын төзелеше, струк
турасы Россия Федерациясе законнарына гуры килми Әйтик, башкарма 
хакимият, район җитәкчеләре, җирле үзидарә органнары рәисләренең Дәүләт 
Советы депутаты булулары Россия Федерациясе законнарына каршы килә 
Монын өчен безне судка да бирделәр, табигый ки, Россия законнары нигезендә 
без судта оттырдык Шунын очен безнең киләчәк парламент башкачарак төзе
ләчәк. Бу турыда инде без законнарда кабул иттек Әлбәттә, район һәм шәһәр 
җитәкчеләре, яңа закон буенча, депутат була алмыйлар. Россия Федерациясе 
иконы һәм партияләр турындагы законнар нигезендә, парламентның ярты 
өлеше партия әгъзалары исемлеге буенча сайланырга тиеш Без кабул иткән 
яна законнарда киләчәктә парламентыбызның нинди булачагы ачык итеп 
күрсәтелгән. 

Р. В.: Фәрит Хәируллович, безнен парламентта хатын-кызлар күп түгел. 
Алар 4-5 кенә Мин нона кайчакта аптырап та куям Нишләп аз икән алар'' 
Югыйсә бит сайла] чыдар арасында Татарстанда да. Россиядә дә хатын-кызлар 
күбрәк Ә шул ук хатын-кызлар, нишләптер, хатын-кызларны депутат ИТВЛ 
сай (Ямыйлар ир-атларны ашлап куялар. Менә мин шул хакта аптырап аларнын 
үзләренә дә сорау биргәнем бар Әмма ләкин әле бүгенге көнгә кадер 
канәгатьләнер 1ек җавап таба алганым юк Әллә, Фәрит Хәйруллович, монда 
бер-бер хәйлә ята микән* Хатын-кыз бит бик хәйләкәр, акыллы зат. Бәлки 



алар 6а гай дип учлыйлардыр: "Менә безнең ил белән, республика белән, Рәсәй 
оелан ирләр идарә итә. Ә тормышта ул ирләр белән без идарә итәбез". Димәк, 
чәюҗәдә барыбер ил белән хатын-кызлар идарә иткән булып чыга. Бәлки. 
•нар шулай уйлый торганнардыр?.. 

Ф. М . : Минемчә, алай уйламыйдыр алар. Бөтен илләрдә дә ил белән 
ир-атлар җитәкчелек итмиләр бит. Менә Финляндияне алсак, анда Президент 
га хатын-кыз, Премьер-министр да хатын-кыз. Ә моңа кадәр әле парламент 
җитәкчесе дә хатын-кыз иде. Минемчә, бу менталитет мәсьәләсе белән бәйледер. 
(омумән. Россия Федерациясендә, шул исәптән Татарстанда да—имеш, ир-
егетләр алар җитәкче булырга, ә хатын-кызлар хастаханәдә, укытучылык эшендә 
эшләргә тиеш. 70 еллык коммунистик реҗим чорында шулай көйләнгән иде 
тормыш Безнен элеккеге Югары Советта хатын-кыз депутатлар күбрәк иде Ә 
менә бүгенге Дәүләт Советында 6 кешегә генә калды. Анын да берсен Мәскәүгә, 
Федерация Советына җибәрдек. 5 хатын-кыз калды. Минемчә, киләчәк сайлау
ларда бу мәсьәләгә күбрәк игътибар бирергә кирәк. Үзебезнең сайлаучыларга 
да мөрәҗәгать итәргә кирәк булыр. Округларда дәрәҗәле хатын-кызлар, юрист 
буларак бик көчле хатын-кызларыбыз күп бит безнең. Аларны депутат итеп 
сайласак, әйбәт булыр иде. Минем ничә мәртәбә сынаганым бар—без ир-атлар, 
егетләр сессия вакытында аерым четерекле мәсьәләләр турында фикер алыш
канда кызып китеп, бер-беребезгә кылычлар ялтырата башлыйбыз. Шул чакта 
бер хатын-кыз депутат арага керә дә, туктагыз әле дип, матур гына, җайлап 
кына ниндидер уртак тел таба. Безгә хәтта менә шуның өчен дә хатын-кыз 
депутатлар кирәк, дип уйлыйм мин. 

Р. В .: Парламент парламент инде ул. Депутат эше—һәрчак халыкның 
күз уңыңда.- Әйдәгез, гаилә хәлләреңә яңадан әйләнеп кайтыйк әле. Халык 
әйтмешли, кем баш, кем муен булу мәсьәләсе Сезнең гаиләдә ничек хәл ителә? 
Өйдә кем сайлаучы да, кем депутат Сезнең? Кем кем белән идарә итә, ә кем 
хуҗалык итә? Сезнең бер улыгыз белән бер кызыгыз бар. Алар нинди һөнәр 
сайлады? 

Ф . М . : Безнең гаиләдә бүген кем сайлаучы, кем депутат дигән мәсьәлә 
алай кискен куелмый. Бәлки, моннан 33 ел элек мин сайлаучы булганмындыр 
дип уйлыйм—тормыш иптәшем Луизаны сайлап алганмындыр. Бүгенге көндә 
өйдәге бөтен мәсьәләләрдә ул депутат. Бу өлкәдә аның хокуклары күбрәк. Лә
кин тормыштагы бөтен мәсьәләләрне дә диярлек без, парламенттагы кебек, 
уртак фикер табып хәл итәбез. Аллага шөкер, гаилә ягыннан мин үземне бик 
тә бәхетле дип саныйм. Луиза үзем өчен акыллы, бик сөйкемле хатын, минем 
балаларымның әнисе, оныкларымның әбисе, дәү әнисе. Бу яктан без барыбыз 
да бик бәхетле. Кызым Лилия медицина университетын бетерде. Улым Дамир 
финанс институтын тәмамлап, инде байтак еллар банк системасында эшли. 
Элек милли банкта эшли иде, аннары, әти миңа коммерция банкыңда эшләргә 
кирәк, өйрәнергә кирәк, дип үзе теләп туган якка, Әлмәткә китте. Анда "Зенит" 
банкының филиалында эшли. Кызым институтны тәмамласа да, һаман укуын 
дәвам итә. Табиплар гомер буе укыйлар бит алар Үзләренең гаиләләре бар. 
Балалары үсә. Иншалла, балаларыбыз биткә кызыллык китермәделәр, киләчәктә 
дә, Алла боерса, китермәсләр. Нигә дигәндә, гаилә минем өчен, безнең өчен 
беренче урында тора. Бу гадәт әти-әнидән дә киләдер инде. Нинди гаиләдә 
нинди тәрбия аласың—шулай буласын, балаларың да, киләчәгең дә шундый 
була. Бүгенге җәмгыятебездәге гаилә мәсьәләсе мине бик борчый. Гаиләгә 
игътибар җитми безнең бүгенге көндә. Менә мин андап бетерә алмыйм, хәзер 
яңача гражданлык никахы дигән булып гаилә коралар. Нәрсә икән ул, кем 
алдында кем ничек җаваплы икән? Без гражданлык никахы белән яшибез, 
диләр. Ул вакытлыча бергә яшәп тору була бит инде. Мондый тормыш гаилә 
була алмый. Кемне үстерәләр алар анда? Янәсе лә вакытлыча торып карыйк 
әле, торып булса—яшәрбез, торып булмаса аерылышырбыз. Юк, алар аерылыш
мыйлар, чемоданнарын алып ике якка таралышалар гына. Мине бу мәсьәләләр 
бик борчый. Тормыш дәресләре гаиләдә бирелә. Тәрбия ин элек анадан, атадан 



16 САБЫР ТОБЕ САРЫ АЛТЫН 

килә Өйдә үзеңне ничек гагасың, гормышка карашын нинди балаларыңны 
эшкә ничек өйрәтәсең? Хатын-кыз. әни булган кешенен бурычы -кыз баланы 
п [..и ю\ кер ю\ кер үтүкләр гегү, кухня гирөсендә аш >-\ пешерүгә өйрәтү 

Кы i баланы юрмышка 
әзер i.>> Минемчә нр бала
ны гормышка әзерләү исә, 
әти кешенен бурычы 
Авырлыкларны ничек жи-
неп чыгарга, көрәкне ни
чек тотарга, чүкеч белән 
ничек кадак кагар]л Ул 
мон 1ып беренче дөрес
ләрне бернинди мәктәптә 
_ы .1 i.i алмын Аны әти 
белән әни бирергә тиеш. 
Хәзер бит без барысын да 
мәктәпкә сылтап калды
рабыз Имеш. мәктәп кара
мый Мәктән yi син ойдә 
биргән дәресләрне ныгы
тып, белем генә бирергә 
тиеш. минемчә. Төрле як-

1.Ш белем бирергә О гормышка әзерләү—ул гаилә бурычы Бүгенге яшьләрнең 
наркоманиягә һәвәслеге, аракы эчеп. сыра күтәреп урам буйлап кычкырынып, 
тәмәке тартып йөрүләре пик нык борчый мине Ул бит кемнәрнеңдер баласы, 
аны бит кемнәрдер тудырган Ата-анасы кая бу баланың, алардан, синең 
баланмы бу. синеке булгач нишләп болаи тәртипсезләнеп йөри дип сорыйк 
ате. Бу баланы дөньяга тудыргансың икән. синең бит ата-ана буларак жәмгыять 
алдында бурычын бар Ә без бөтенебез, ай-һай-һай, әнә теге күрше кемнең 
баласы наркоман, монысының баласы алкоголик л^\\ лһ орудан узмыйбыз 
Ь.)М бөтенебез лә аның каигы-хәсрәтен уртаклашкан булабыз, сиңа бик авыр 
ипле .шос i Минемчә, хәзер кайгы-ХӨСрөт уртаклашу белән бергә ата-анадан, 
син нишләп мондый бала үстердең, нигә карамадың, бу бит синең дәүләт 
алдында, жәмгыять алдында, күрше-күлән алдындагы топ бурычын дип катгый 
таләп итәргә вакыт жлгте Кызганычка каршы, без мондый таләп куймыйбыз, 
нәтижәлә 1аиләнен дәрәжәсе. бәясе төшә бара Бу борчулы мәсьәләләрне, бүген 
Татарстаныбызда игътибар үзәгенә алырга кирәк дип уйлыйм мин Без татарлар 
i юк >тектән гаилә ягыннан үрнәк халык илек Бездә гел олыны олы, кечене 
кече итен тәрбияләгән гаиләләр, тәртипле, әхлаклы татар гаиләләре булды. 

Р. В,: Безнең милләтне гаилә саклап калды да инде 

Ф . М . :Әйе. чынында безнен милләтне гаилә саклап калды Ләкин ата-
бабаларыбыэ гадәтенә сеңгән .IVUKI.IH җаваплылык 1аилә ягыннан да, дәүләт 
һәм жәмгыять тарафыннан ла онытыла бара. Кешеләрне бик уйландыра торган 
мәсьәлә бу 

Р. В.: Фәрит Хәйруллович. менә Дәүләт Советы сессияләрен телеви
дениедән лә күрсәтәләр, аны халык театр караган кебек кызыксынып карап 
бара Чөнки анда бик мөһим проблемалар, мәсьәләләр хәл ителә. Бик күп 
тамашачыларның әйтүе буенча, алар Сезгә шаккатып, сокланып карап торалар. 
Сезнен теләсә кайсы авыр хәлдән оста итен чыга алуыгыз, һәрбер депутатның 
\олкын чамалап, һәр хөкүмәт кешесенә кирәкле сүзен таба белүегезне күреп 
Юралар Минеч халыктан ишеткәнем бар парламент сәясәт театры булса. Фәрит 
Көйр} 1ЛОВЯЧ анын талантлы режиссеры, талантлы дирижеры, дип әйтәләр 
Монысы парламентта, рәсми даирәдә шулай Ә менә Сез тормышта да шулай 
мөлаем, итагатьле, һәрбер сүзегезне кичеп сөйли юрган, һәрбер кешегә кирәкле 
сүз таба торган затмы'' Сез гел шушылай бер кысадан чыкмыйча тәртипле ПНӘ 
яшисезме'* Яшь чагышма буяса да \ci берәр юләрлек кылганыгыз булдымы9 
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Ф . М . : Нишләп булмасын?! Дөнья булгач барысы ла булгандыр инде 
1 м м а ю | Ә Р , е к кылганыңны авыз күтәреп кешегә сөйләп йөрү үзе үк тагын бер 
юләрлек булыр иде. Сабыр төбе—сары алтын, диләр. Сабырлык кирәк. Мине 
әни сабыр булырга өйрәтте Улым, сабыр бул, ашыкма, диде. Кешене сүз белән 
>i юрсп га була, терелтеп тә була, диде. Кайтып, әни белән сөйләшеп утырганда 
онрәы иле \ им, сүзеңне, фикереңне ашыгып әйтмә, кеше әйткәнне тынлап 
ix'iep. кеше нинди генә сүз әйтсә лә, син башта тынлап бетер дә. аннары үзең 
уйлап, үзеңә кирәген алырсың Гаилә, тормыш җиңел әйберләр түгел. Аның 
Kamaj H.I чорлары да булды. Мининле ниндидер, бөтен ягы җиткән, бай гаиләдә 
үсмәдем Әтинең дә, әнинең дә хезмәт хакы күп булмады. Кием-салымны, 
мәктәп формасын сакларга өйрәттеләр Булган һәр әйбернең үз вакыты, үз 
урыны булырга тиеш, янасын алганчы әле моны туздырасы бар, дияләр иде. 
Мондый өйрәтүләре өчен мин әти-әниемә бик зур рәхмәтле. Хәзер үз балала
рыбызны да шулай тәрбияләргә тырышабыз Холкың, гадәтен, үз-үзеңне 
тотышың гел халык алдында булгач, ул ничектер өйгә дә шул рәвештә кайтадыр 
инде. Син бит гел кеше күз алдында, Әлмәттә дә, Казанга килгәч тә шулай 
булды. Син секретарьме. башкарма комитет рәисеме, министрмы—гел кеше 
күз алдында. Кешенең берсе күрмәсә, берсе күрә. начарлыгың булса, аны әле 
күбрәк тә күрәләр. Миллион кешелек шәһәрдә яшәсәң дә, йөз меңлегендә дә 
кеше гурында кеше белеп тора. Ул үзен ничегрәк тота, кешеләр белән ничек 
аралаша. Инде мондый дәрәҗәгә җитеп, хөкүмәттә дә, парламентта да эшләгәч, 
сиңа карата мондый сынау, игътибар тагын да арта. Минем гомерем буе әти-
әни сүзеннән чыгасым килмәде. Бүген син шушындый дәрәҗәле урында эшли
сен, бу сайлап куелып эшли торган эш. син теләсә кайсы мизгелдә инженер 
булып китә аласын, үзеңнен кайдан чыкканыңны, сине кем шушылай үстер
гәнне, бүген кем өчен хезмәт иткәнеңне онытырга тиеш түгелсең. Менә мин 
шуларны һәрвакыт истә тотам. Әле беркөн хатын белән базарга чыккан идек 
Ит, мандарин алабыз—ул ала, мин сумкага сала торам. Әлбәттә инде базарга 
галстуксыз гына, урамча киенеп чыккан идем. Ләкин кеше барыбер таный. 
Танып сөйләшә башлыйлар. Кем әйтмешли, базарга ник барганыма үкенә баш
ладым. Юк. кемгәдер ачу итеп әйтүем түгел Базар уртасында эш белән мөрә

җәгать итә башладылар. Бу 
бит Мөхәммәтшин, тукта 
әле, улым, менә шундый-
шундый хәл, минем адре
сымны язып ал әле, мине 
кабул итәрсең дип... Әлеге 
дә баягы торак-коммуналь 
реформасы мәсьәләсе 
буенча эләктереп алдылар. 
И. кирәкне бирделәр анда 
миңа, ишетмәгәнне ише
теп кайттым. Мин үзем 
реформаларны кирәкле 
үзгәрешләр дип саныйм. 
Әмма аларны сак кына, 

Татарстан парламенты җитәкчесе һәрчак халык арасынба халЫКНЫҢ а ч у ы н ЧЫГЭр-

Яшьырнең киләчәге аны аеруча кызыксындыра. МЫЙЧЭ, ХЭЛЫК МӘНфӘГЭТЬ-

ләрен истә тотып тормышка ашырырга кирәк дигән фикер белән кайттым мин 
базардан Хатын, сина базарга бару кирәк икән, халык белән очрашуның бик 
үтемле формасы бу, дип көлә. 

Соравына җавап итеп шуны әйтәсем килә—кеше кайда гына эшләсә дә, 
ул эштән киткәч, әнә теге юньсез бара, ярый әле вакытында эштән алдылар 
дип, артыңнан төкеренеп калмаслык итеп эшләргә кирәк. 

Р . В. : Фәрит Хәйруллович, дәүләт хезмәтендә эшләгән кешеләр инде 
алар хәрбиләр кебек аерым бер тәртип буенча яшиләр дип уйлыйм мин Дәүләт 
хезмәте турында законыбыз да бар Дәүләт хезмәтендә эшлисен икән, син инде 

2. .к у . J* it 



өстәп? җитәкчеләр белән аерым бер аралык саклап, сухнне > п а п сөйләшергә 
тиеш Менә 6} актан юраганда Сезнен көлегез шактый катлаулы булырга пи-ш 
Сез парламент җитәкчесе, югары аяярө кешесе, ә аепугатлар юдык фикерен 
дөньяга үткәрергә, урыннардагы npo6ieM.Li.ipnы гамәлгә ашырырга тиешле 
кешеләр Ә ie бе men Президентыбыз бар. Мәскәудәге югары даирәләр лә жнтәр-
к* Депутатлар куйган таләпләр халык куйган таләпләрне Сез өстәге җитәк
челәргә дә Мәскщ .тирәләренәлә түкми-чәчми җиткерергә тиеш Бу нисбәттән 
кайвакытта бәхәсләргә дә керергә, ике ут арасында калырга да туры килә торган
дыр Үзегезнең фикерегезне дәлилләгән вакытларда кыен буламы, уңышларга 
ирешеп буламы? 

Ф . М .: Андый очраклар байтак була Беренчедән, синен инде үзен инанган 
фикерен бар Икенчедән, синя йөкләгән парламент фикере бар Аны бит тиешле 
вираләргә мин җиткерергә тиеш Ул минем бурыч Мөскөүдәул яктан җиңелрәк, 

анда безнен фикерне беләләр инде—Татарстанда барыбер үз фикерләре белән 
йөриләр, дип кенә уйлыйлар. Мин һәр мәсьәләне дәлилләргә тырышам, 
очрашканда уз фикеремне гулысынча житкерәч. Ләкин Сез дөрес әйтәсез — 
Путан бе ган очрашканда сөйләшү бер дөрәжвдә.ашт администрация җитәкчесе 
Волошин белен очрашканда икенче төрлерәк, парламентта очрашсам—өченче 
төрлерәк бута Республикадагы мәсьәләләрне Президентыбыз белән очрашып 
уртага салып сөйләшкәндә лә минем фикер кайчакта анын фикере белән туры 
килеп бетми Нигә дигәндә, мин. депутат буларак, парламент җитәкчесе буларак. 
депутатлар фикерен дә җиткерәм аңа Мин Президентка аңлатам, депутатлар 
менә монын белән ризалашмыйлар, бу мәсьәләне бик куерталар, халыктан күп 
\.и ир килә бяшлвлн Минтимер Шөрипович, мәсьәләне янабаштан карыйк 
әле лил кире кайтыйк еле дим Шундый сөйләшүләрдән сон без уртак бер 
фикергә киләбез Аннары икенче үзенчәлектә бар Президент инде менә шактый 
еллар республикада зур дәрәҗәгә ирешеп, халык мәнфәгате очен нәтиҗәле лили, 
халыкта зур хөрмәт казана Ләкин кайчакта Президентка кинәш бирүчеләрнең 
кайберләре барыбызны да борчый торган ниндидер зур мәсьәләне ачыктан* 
ачык куярга курка, унайсызлана. шикләнебрәк тора Мин үзем һәр проблеманы 
Президентка аерымачык иттереп җиткерүне үземнең бурычым лип саныйм Мин 
әйтерлек сүзне мин айтмәсәм кем әйтер Президентка, дип уйлыйм. Президент 
бу МӘСЬӘЛӘДӘ мине дөрес анлый Чөнки ул белә—мин бит башкарма органда 
1ШЛӘМИМ, безнен Парламентка халыктай күп фикерләр килә, борчый торган 

мәсьәләләр м байтак Мин аларнын кайберләрең Президент Аппараты 
җтгәкчесенә. ә ип мөһимнәрен Президентка җиткерергә тырышам Очрашканда 
без шактый гына мәсьәләләрне икәү уртага сазын сөйләшәбез 

Р . В . : Соклы cu.ip.ui республикабызда бик куп лиләр ипләнде. Без инде 
аларнын кайбсрлөрен атап та үттек Зур лиләрнең берсе тузган торакны бетерү 
Программасы булды Аннары Кама аша күпер салынды. Ул безнен халыкиын 
гасырлар буена хыялланган күпере яде Кызганыч ки. эшләнгән изге эшләр 
янында бик ямьсез проблемалар ла калкып чыкты Эчкечелек, җинаятьчелек, 
наркомания—бигрәк тә яшьләр арасында искиткеч зур афәткә әверелде Аннан 
соң тагын бер зур борчуыбыз бар—ул ла булса авыл проблемасы. Бүгенге көндә, 
без аны күпме геев мактасак га. авылның нигезе какшый башлады Бигрәк тә 
рухи нигезе какша] борчып Авылда хәзер пенсионерлар һәм исерек ирләр генә 
калып бара И\\и яктан нык таркау тык. өметсезлек сизелә бүгенге авылда. Әгәр 
am без авылны темам таркатсак, бу бит милләтнең тамырына балта белән чабу 
кебек булачак Безмен азучыларыбыз, галимнәребез, артистларыбыз, җырчы-
тарыбызның күбесе, хәтта җитәкчеләребез дә—Президент үзе дә. Премьер-
министрыбыз да. күпчелек министрлар да. Дәүләт Советы Рәисе дә—бүтенгесе 
көндә республикабызны тотып торган кешеләрнең һәммәсе дә диярлек авылдан 
чыккан кешедер Бәлки безгә, Форш Хвйруддович, үзебезнең авылыбызны үстерү. 
una жңбәрү, ныгыту буенча дәүләт программасы кабул итәргә кирәктер'' 

Ф . М .: Б\ бик Ивһиы i юбаль ДвражвДв диярлек мәсьәлә Монын Хвэер 
генә, кискен рәвештә генә чишү юлларын ла табып булмас Ләкин минем 

http://npo6ieM.Li.ipn
http://cu.ip.ui
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Vi ' l " " l K V 4 килә, башка субъектларның, бу мәсьәләгә карашлары икенчерәк. 
ир. авыл кужалыгы күптән базар мөнәсәбәтенә кереп китте, алар үзләрен-

Бмтш К а р * с ы н н а Р ' ЧИЛӘр. Дәүләт бюджеты исәбеннән бернинди ярдәм 
ой] ми [әр Менә мин Самара ягында булып кайттым. "Зур Идел" оешмасының 
> шуышың алып бардым Анда чыгыш ясаучылар әйттеләр, бездә күнгән базар 
көнәсәоәте, без авылга ярдәм итмибез, анда фермерларда бар, эшкәртмәгән 
КНрлөр .ы ц и диделәр Ә инде азык-төлекне базар мөнәсәбәтендәге авыллар 
үиәро китереп бирерләр, диләр Мин бу мәсьәләгә башкачарак карыйм, безнен 
ресггуб iiiK.LLi моңа караш икенчерәк Без бүген авыл хуҗалыгын тулаем базар 
мөнәсәо,)reiki җибәрмәдек, Без, ниндидер юлларын табып, авылларга ярдәм 
итәбез. Юллар төзибез, телефоннар кертәбез, техника, комбайннар, тракторлар 
алып бирү мәсьәләсендә ярдәм кулы сузабыз. Без моны нәкъ менә шул сезнең 
фикердән чыгып эшлибез. Авылда безнең, татар булсын, рус, чуваш булсын — 
тел. гореф-гадәтләребез, динебез сакланып калды Шәһәргә килгән кешеләр 
телен дә югалта башлый, аралаша-аралаша, русчага да, башка телгә дә күчәләр, 
катнаш гаиләләр коралар. Ә авылда татары да. чувашы да, башка милләте лә 
тупланып яши Ш\нын өчен без бүгенге көндә авылга ярдәм итәргә тырышабыз 
Мөмкинлектән чыгып, әлбәттә Киләчәктә бу ярдәм кимергә мөмкин. Нигә 
дигәндә, федераль үзәккә һаман саен күбрәк налог бирәбез, Татарстандагы 
мөмкинлекләр кими бара Шунын өчен менә Сез әйткәнчә аерым бер дәүләт 
программасы төзеп, авылга ярдәм мәсьәләсен хәл итмичә булмас Мин Сезнең 
бу фикерегезне хуплыйм. 

Р . В.: Фәрит Хәйруллович, без бүген күбрәк эш турында гына сөйлә
шәбез. Әйе, безнен лә. Сезнең дә күп вакытыбыз эштә уза Сәясәтнең ыгы-
зыгыларыннан арып-талын, дөнья мәшәкатьләреннән талчыгып өйгә кайткач. 
Сез ничек ял итәсез9 Ниләр белән шөгыльләнәсез0 

Ф.М.:Дөресен генә әйткәндә, ял итәргә вакыт калмый. Моны гадәти 
бер шаблон жавап дип уйламагыз. Командировкалар бик күп, эштән бик сон 
кайтабыз Өйдә булсак, атнага бер көн—якшәмбе ял итеп була. Аны гаилә белән 
үткәрергә тырышасын. Мунча керергә балалар, оныклар җыела ул көнне Тәмле 
ризыклар пешереп, бергәләп ял итәбез. Әйткәнем дә бар бугай инде—мин балык 
тотарга яратам, балыгы өчен дип түгел, елга буенда, көймәдә утырып ял итү 
өчен. Уйланып, ниндидер яна фикерләр эзләп утырам саф һавада. Икенче бер 
мавыгуым—автомобиль Мин бит Әлмәт төзүчеләр техникумын тәмамлаган 
кеше—яшьли үк. бәләкәйдән үк техника яраттым. Минем иске бер "Волга"м 
бар. Ет саен шунын нәрсәсендер ясап, янартып, алмаштырып маташам һәм шул 
арада бер ял итеп тә алам Киләсе елга ул "Волга"нын бәләкәй генә юбилеен— 
40 еллыгын үткәрергә исәп бар 64 нче елгы машина ул. Луизаның ачуланганы 
да бар инде—мина әйтмичә запчасть аласын, нигә кирәк ул сиңа. гомер буе шул 
иске машинага акча әрәм итәсең, дип. Рульдә үзем йөрим, ул машина мина бик 
ошый Аны юуы үзе бер рәхәт. Менә шулайрак ял итәм инде мин. Әлбәттә, 
телевизор карарга ла, газега-журналлар, китаплар укырга да тырышам. Аларга 
вакыт аз ката. Әмма минем эштә газета укымыйча ярамый да. Өйрәнелгән гадәт 
буенча газеталарны эштә карап аласың да, өйгә кайткач, йоклар алдыннан бер 
көлтә газетаны укып чыкмыйча йокыга китә алмыйсын. Кайда нәрсә булган, 
нинди мәсьәләләр караганнар, мәгълүматны журналистлар ничек итеп биргәннәр, 
кайсы газета үз фикерен укучыга ничегрәк җиткерә, кем кайда чыгыш ясаган 
һәм башкалар, һәм башкалар. Шунын өчен бу тормышта вакыт җитми дә 
Пенсиягә чыккач ял итәрбез дигән уйлар еш килә минем башка. 

Р. В.: Кешелек инде ничә мең еллар буена "Бәхет нәрсә ул?" дигән 
мәңгелек сорауга жавап эзли Бу турыда инде язучылар да, шагыйрьләр дә, 
философлар да күп яздылар, һәркем бу сорауга үзенчә җавап бирә Чөнки 
һәркемнең дә үз язмышы, үз бәхете Сезненчә, нәрсә ул бәхет? 

Ф . М . : Бәхетнең нәрсә икәнен бер сүз белән генә әйтеп булмыйдыр 
һәрбер көннен үз бәхетле минуты, бәхетле сәгате бардыр Һәр гомернең үзенә 
генә хас бәхетле көннәре, атналары, айлары бардыр Матур гаилә корып җибәр-
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сән лә бәхетле лип саныйсын үзенне Укуларыңны яхшы гына тәмамлап, диплом 
алган көннәр дә бик бәхетле көннәр Минемчә, инде дөньяга гугансын икән, 
синен төп вазифан гаилә корып, халкыңа хезмәт итеп. балалар үстереп, киләчәк 
буыннарга белемеңне, тәҗрибәңне калдыр) Ә инде бүгенге эшләп йөргән 
көннәреңдә эшең үзен теләгән, яраткан эш булса, ана ашкынып барсаң, арып-
талып эшләгәннән сон. ашыгып сине көткән гаиләң янына кайтсаң, шуннан 
да зуррак бәхет юктыр, инде, минемчә 

Р . В .-.Димәк ки, Фәрит Хәнруллович. Сез бәхетле кеше булып чыгасыз 
инде. 

Ф. М . : Әйе. мин үземне бәхетле кеше лип саныйм 

Р . В . : Фәрит Хәйруллович, әле лә хәтердә, моннан берничә ел элек. Сезгә 
50 яшь тулган көнне юбилей кичәсендә мин бер шигырь укыган идем. Әгәр дә 
каршы килмәсәгез, бүгенге әңгәмәне шул шигырь белән тәмамлар идем 

Исемеңне мулла дөрес кушкан,— 
Язмышыңны алдан белгәндер 
Гарәп сүзе—Фәрит, татарчасы— 
"Һич тиңдәшсез" була, "Бердәнбер". 

Әтиең дә бишек көйләгәндер, 
Әннен дә назлап сөйгәндер 
Алар өчен син бит—мәнге бала, 
Алар өчен син бит—Бердәнбер 

Кара чәчле нефть чалаеның 
Катлам-катлам уе тирәндер 
Мен катламлы бу катмарлы җирдә 
Син сайлаган язмыш—Бердәнбер 

Бик елыйсы килгән чагыңда да 
Елашсын һәрчак кемгәдер 
Кеше өчен—мен шатлыгын булса. 
Үз хәсрәтең яшерен—Бердәнбер 

Гөнаһыңны зпәп, мен кат күзләп. 
Көнләшләрен сынап йөргәндер 
Син көләсен, чөнки син беләсен 
Дөнья—фани, гомер—Бердәнбер 

Бу дөньялар һәрчак болай булмас, 
Тормышлар да әле көйләнер 
Берәү китә, берәү килә торыр. 
Ватан калыр Ватан—Бердәнбер 

Ватан белән бергә халык калыр, 
Ил язмышы меңгә төрләнер 
Халык өчен син Бердәнбер булсаң. 
Ул да сина газиз, Бердәнбер 

Етлар узар Безнең бу көннәрне 
Тарихчылар мең кат өйрәнер 
Тарих өчен—олы түрә булсаң, 
Безнен өчен. син бит, Бердәнбер 

Ф . М . : Шигырең өчен рәхмәт Ул көннән сон биш ел узып киткән. 
"Етлар узмый, безнен гомер уза",—дип әйтәләрме әле халыкта? 

**> 
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Мәңгелек 

Мәңгелеккә үтеп баруынча 
Бер гомергә генә тукталдым. 
Җирнең мәхәббәтле җаннарыннан 
Йөрәгемә сүнмәс ут алдым. 

Бер гомергә генә тукталдым да, 
Мәңгелеккә калдым монда мин. 
Сөю канатлары талу белми— 
Җырлар моңы дәшкән юлда мин. 

Җирнең мәхәббәтле җаннарыннан 
Йолдызлар да күктә кабына, 
Чит туфракта шәһит калганнары 
Чулпан булып калка таңында. 

Йөрәгемә сүнмәс ут алдым мин, 
Варислар да яшәр мәл белеп, 
Гомерләрнең генә чиге була. 
Омтылыш ул уттай мәңгелек. 

Ашыктыкмы әллә Бүгеннәрне 
Киләчәккә һаман алмашып -
Истәлекләр күпереннән күңел 
Ике арада йөри адашып. 

Шәүкәт ГАЛИЕВ (1928) — Татарстанның халык шагыйре: лирика, балалар өчен һәм кхчор-
сатира өлкәсенә караган әсәрләрен туплаган кцпсанлы шигырь китаплары. 2002 елда дөнья 
кцргән биш томлык Сайланма әсәрләр авторы. Г. Тукай исемендәге Дәцләт премиясе 
лауреаты. Казанда яши 
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Офык түрләрендә iue бәхет. 
Артта калган якты офыклар • 
Хәэергенен эңгер-меңгеренә 
Үткән таннарыңны кушып бар. 

һәр заманның яңа мәхәббәте. 
Без ятсынган үзгә җыры ла. 
...Артта калган офыкларга каран 
Каннар йөрәкләрдә җылынам 

Суындылар язлар... 
Ромашкалар быел үпкәләгән. 
Башны чайкап читкә карыйлар. 
Язлардан да гонга калып килдем. 
Мин гаепле бугай, җаныйлар. 

Сез һаман саф. сез һаман та яңа. 
Сез һаман да күцел түрендә. 
Мәхәббәтнең кайнар төсе сүнми, 
Еллар, еллар гына сүрелә. 

Исәнләшү-хушлашу лар бергә. 
Җәй кояшы бара шул баеп. 
Яшьлегемнән килгән сөенеч и р 
Ромашкалар калды моңаеп. . 

Зәңгәр күкләр офык тулы. 
Ак da II.II iap i\ ктап ка.илн 
Иркенлекне иңләп гизгән 
Җилләр ахры арган талган. 

Җанга якын тын манзара... 
Үткәннәрме'.' Бүгенме бу'.' 

Бездән соң да җәйрән ятыр 
Килер дәвер түгелме бу? 

Офыкларның чиген узын 
Уннар иген дулкыннары. 
Мннем күзләр белән сыйпар 
Кемнәр килен шул кырларны . 

Тып тын бер көн 

Карт өянкеләр 
Оеп торалар. 
Тыныч тынлыкны 
Төеп юра.iap 

Офык.iap поткан 
Бөтен тавышны. 
Яңгыр томаны 
Моңсу. сагышлы. 

Бала чагыммы. 
! емче, өнме, 
Оркетмәче. җил, 
Серле бу көнне. 

Бәпкә үләнле 
Чирәмнәрем бу. 
Тәпи йөрергә 
Өйрәнгәнем бу. 

Әткәң кайтыр дин. 
Әнкәй КӨТ.) и р 
Юатып кына 
Еллар үтәдер. 

Юллар китте дә. 
Кире кайтмады, 
Өметләремне 
Томан канлады. 

д бүген никтер 
Күңелем тула. 
Миңа кушылып. 
Яңгыр, бер җыла. 

Тик шушы көндәй 
Ь\ i син шым гына. 
Үксез үксүе 
һәрчак тын гына... 

http://ii.ii
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Әрнүләр 
Мохтаҗлык белән Язмышын иңгә 
Яча\лы еллар, Алды ятимнәр. 
Явызлык белән Тылда җиңгәнгә 
Янаулы еллар Бармы йә, тиңнәр? 

Безнең яшьлекнең Юллар дәшә дә. 
Язмышы булды. Юк сиңа урын. 
Киртәле булды, ...Тынычта туар 
Юлларны буды. Тук һәм мут буын. 

Күпме хыяллар «Без—менә кем!»-. 
Имгәнен калды. Өстән карарлар. 
Күпме омтылыш Күкелдә сызлар 
Имәнеп калды. Иске яралар. 

Корбаннар җиңгән Ертык бәхеткә 
Ватан сугышы— Ямаулы еллар-
Күмелгән җиргә Тагын безгә ул 
Атам сулышы... Янаулы еллар... 

Шулайрак шул 
Берәүләр барыр заман. 
Берәүләр калыр заман. 
Кемнәрдер елар заман. 
Интегеп түзәр заман. 
Кемгәдер җүләр заман. 
Кемгәдер кызык заман. 
Сырхаулы, бозык заман. 
Уңга-сулга карамын, 
Үзен-үзе аңламый. 
Тәгәри... артка табан. 
Ничек әйтсәң дә таман. 
Хәлләр яхшы ук яман. 
Менә шундый бу заман] 

Мөмкинлек 

Бер тарлыкка—бер киңлек, 
Ходай бирде мөмкинлек. 
Дәртләндек тә җилкендек. 
Бер зарландык, бер көлдек. 

Булмас микән бәхетләр 
Кояш чыккан бер көнлек? 
һаман күкләр якламас. 
Җирдә үзең йоклама! 

Яши татар 

Урам—урланган. Эредән кубып 
Тыкрыгы таптар. Вак-төяк сатар. 
Үткән-сүткәннәр Б а ш 6 ү л с ь | Н 

Сүгәр дә таптар. ү з е н ю а т ы р 

Бирешмәс татар! Күзләрен йомса, 
Базарны мактар- Телен югалтыр. 
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Кыйбласы анын Үзем да татар. 
Н,жь 1\,рт тарифтыр. Без ДӘ кимсетсәк, 
Чит кавемнәргә Аны кем мактар? 
Нәсел таратыр. Тарихын саклар 
Сөйләп торам бит Ялтасен татар! 

А к с а к а л , а х , с а к а л ! 

Былтыр күрдем яшьтәшемне, 
Сүрелгән, сүнеп бара. 
Картлык шатлык түгел, днеп. 
Бөкрәеп, сеңеп бара. 

Кул селтәгән дөньясына. 
Кырынуын ташлаган. 
Узды гомер калды күмер, 
Днеп йөри башлаган. 

Быел күргәч, танымыйча 
Яныннан ук узганмын. 
Күрәм, ак сакаллы берәү 
Е т а е п к\ i сузганын. 

Нин ди кыланчык агай, дим. 
Күзләрендә мутлык бар, 
Хәрәкәте, кнлүендә 
Ташып тор!Нн ШУКЛЫК бар. 

Ә 1 1> ГаНЫМЫВ имде. дин. 
Үз итеп миңа дәште. 
Күзлегем ялламый инде 
Бу бит былтыр! ы ншьти! 

—Сакал сине яшәрткән! дим 
Кара оям гаҗәп итеп. 

.{арынып гунлым да, менә 
Үстер |ем мәзәк итеп! 

Язмыш кара сакал булса. 
Без акка алмаштырып. 
Яшик яшьлекне яшереп 
Картлыкны алдаштырып! 

Әтисе сакалын тарта 
Елыйсы килгән малай. 
Үз сакалы белән уйный 
Картлыктан көлгән бабай. 

«Татар тангосы» 
('ара i it i адыйкова иҗаты 
1942, шы (бОел .чп. I : 
ише» тангосы белән башлаш 

Музыка ул күңелләрнең 
Илһамлы серләшүе. 
Моң телендә, сүзсез генә 
Татарча сөйләшүе. 
Кайгы-сагыштан юатып 
Көй туа. күңел булгач. 
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Йөрәге булганнар аңлар— 
Кирәкми аңа тылмач. 

Туган телем, бәгырькәем, 
Син сандугач оясы, 
Сараларны сайлап кына 
Кочагыңа җыясың. 

Милли моңнар күңелләрнең 
Сайрашып сөйләшүе, 
Үлемсез җаннар телендә 
Сагынып серләшүе... 

Төш юрау 

Ак аргамак җиктем мин төшемдә, 
Барам печән салган арбада. 
Бала чактагыдай сөенечем 
Тугарылган соң кай арада,— 

Куып тотыйм дисәм, уйнап качар. 
Мин яратып аңа карадым. 
Көтеп алды үзе. ялын сыйпап. 
Тән җылысын тоеп барамын. 

Йөгәне юк икән. кирәкми дә, 
БолаЙ барулары уңай ла. 
Безнең шушы якынлыкны күреп 
Ап-ак чәчле агай елмая... 

...Көнем үткән иде бик талчыгып— 
Әйтерсеңлә тәмам арган ат. 
Төшкә иңеп җанга канат бирде 
«Илһам» атлы ап-ак аргамак! 

Өсте һәм асты 

Йә чәчү өсте. 
Йә печән өсте. 
Йә урак өсте... 
Өсте-өстенә 
Эш тә эш кенә! 
Берсе-берсенә 
һаман ялгана. 
Авыл халкына 
Кайчан ял аңа? 
Әһә, кыш килер. 
Кышын ял туар— 
Аюдай йоклап 
Чыкса мал-туар? 

Итен дә үстер. 
Иген ик. Авыл, 
Бөтен ил көтә— 
Кирәк бит. Авыл! 
Эшләгән өчен 
Түләү дисеңме? 
Нәрсә булганын 
Күрдең ич инде— 

Тырышу ахры 
Катырак булды, 
Икмәк ахрысы 
Артыграк уңды. 

Кая куярга— 
Күп булгач, арзан, 
Хәзер дөньяга 
Хуҗа бит базар. 

Техника кыйммәт, 
Тишек шул кесә. 
Ах, комбайн да 
Шул кырда үссә... 

Карама инде 
Хезмәт хакына, 
Эшли генә күр 
Алла хакына: 
Чәчү өсте дә. 
Печән өсте дә. 
Урак өсте дә 
Килеп тора бит 
Өсте-өстенә. 
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Нинди ял сиңа. Менә кемнәргә 
Нинди аш өсте? Гел сөтнең өсте1 
һәрвакыт әзер. Өсте дә өсте. 
Син бит баш өсте! Ү"сте дә \сте . . . 

Сынатмый иде Өсте әйбәт тә. 
Безнең татарлар. Нишләр соң асты? 
Әзергә хәзер Шул сорау өскә 
Алып-сатарлар. Чыкты да басты! 

Бәхет кайда? 

Снн карыйсын 
Үткәннәрдән. 
Күптәннәрдән. 
Киләчәкне 
Көткәннәрдән. 
Син торасын 
Сөенешкән. 
Сыенышкан, 
Сөеп дәшкән 
Лк чәчәкләр 
Арасында. 
Син сыныйсын 
Айлы төннәр, 
Н\рлы көннәр. 
Моңлы өннәр 
Тарафыннан. 

Син сорыйсың: 
Ничек эшең? 

Мин әйтәмен: 
Үзен төшен 

Яңа юллар 
Түшәп яшим; 
Ьш.- шәй яшим 
Үткәннәрне 
Күшәм яшим... 

Бәхетле бел. 
Бәхет өмет 
Иткән чакта. 
Шунда ул. дип. 
Киләчәктән 
Көткән чакта. 



ЮГАРЫ БӘЯЛӘНГӘН ИҖАТ 

Моннан төгәл биш ел элек миңа «Мәдәни җомга» гәзите өчен Татарстаннын 
халык шагыирс Шәүкәт Галиевкә багышланган мәкалә язарга насыйп 
булган иде Гаять кин колачлы иҗатына күзәтү ясап. мин ул чакта * Шәүкәт 

Галиевтә дүрт «мин» бар»,—дип язган идем Анын берсе—лирик шигырьләр авторы. 
икенчесе—юмористик һәм сатирик шигырьләр язучы, өченчесе—балалар шагыирс 
һәм дүртенчесе—прозаик. Әйе. чын мәгънәсендә киң колачлы каләм иясе 
Әдәбиятның кайсы гына жанрыңда иҗат итмәсен, һәркайсында бердәй талант белән, 
әдәбият соючеләр яратып укырлык әсәрләр тудырган әдип. Татар балалар әдәбия
тының корифее булу белән хәтта башкалардан нык аерылып торган, үзенчәлекле. 
кабатланмас әдип. Чөнки бездә, гомумән, әдәбият дөньясында балалар әдипләре. 
балалар шагыйрьләре алай күп түгел, бармак белән генә санарлык. Бу татар 
әдәбиятында да. русныкында да, башка халыкларныкында да шулай. Балалар өчен 
иҗат итү. күрәсен, язучы-шагыйрьдән аеруча бер осталык сорыйдыр Алай дисән, 
мин үзем дә балалар өчен шигырьләр язган кеше буларак, монда башкалардан 
аерылып торырлык артык берни дә күрмим. Бары тик шәп итеп, баланы җәлеп 
итәрлек итеп, тапкыр, оста тел белән язарга гына кирәк. Ә инде болай яза белү, ул 
әлбәттә, шагыйрьнең иҗади үзенчәлеге, башкалардан аерып торган язу манерасына 
бәйле һ ә р шагыйрьнең лә үз язу алымы, стиле бар бит Үз йөрәге аша үткәреп, үзе 
кичергән хисләрне язу гына шагыйрьгә уңыш китерә. Балалар өчен язганда да 
шулай—бала булып уйларга, балалар кичергәнчә, күргәнчә язарга гына кирәк. Шуны 
сиземлисен, яхшы тоясын икән. син—«на көне!»—урысча әйтмешли—уңышка 
ирешәсенне көт тә тор. 

Шәүкәт Галиев татар балалар шигъриятенең алтын баганасы ул. Аның бер 
башында Габдулла Тукай торса. Тукайдан соң үткән юлнын урта бер җиреңдә Шәүкәт 
Галиев фигурасы калкып чыга. Олы юлның маяклары сыман. Бари Рәхмәттән соң 
бушап калган, кая таба, кайсы юлдан китәргә белмичә торган балалар шигърияте 
дилбегәсен үз кулына Шәүкәт Галиев ала Ала һәм безнең балалар шигъриятендә 
яна бер сулыш белән, бөтенләй янача. моңа кадәр булмаганча итеп. үзенчәлекле 
итеп яза да башлый Бер-бер артлы уенчак, шаян. мавыктыргыч шигырьләр дөньяга 
туа «Пәрәмәч». «Кайнар коймаклар». «Ислемай». «Камырша»—Бари Рәхмәтнең 
йөгерек тел белән язылган шаян шигырьләреннән сон татар әдәбиятына яна балалар 
шагыйре килүен белгерткән көчле бер аваз булып яңгырый Балалар шигыре йөгерек 
телле булганда, шаян сюжетка корылганда отышлы шул. Ә Шәүкәт Галиевтәге 
мондый осталык—аны әле балалар шигъриятенә килгәнче үк инде дөньяга танытырга 
өлгергән юмористик шигырьләреннән. Дөресрәге, йөгерек тел һәм шаян сюжет 
кора белүе аны юмористик һәм сатирик шигырьләр язу остасы итеп тә таныткан 
була. 

Әле 1958 елла ук дөньяда елмаеп, көлеп яшәүгә мәдхия укучы «Көлегез, 
көлегез» исемле җыр (X Вәлиуллин көе)—көлүгә гимн иҗат иткән Ш.Галиев илленче 
еллар эстрадасының нәфис сүз осталары репертуарында шигырьләре сәхнәдән төшми 
укылган ин популяр шагыйрь була инде. Анын «Хупҗамал», «Туйда сөйләнгән 
нотык». «Тәмәкенең файдасы», «Каз ашады башымны» кебек шаян шигырьләре 
халыкчан шаян, жор тел белән язылуы белән бергә тапкырлык, сүз уйнату, чәчәнлек 
үрнәге булып тора Аның күп кенә юмористик шигырьләре—<• Шалт Мөхәммәтҗан!». 
«Озак яшәунен сере». «Яр эзләдем, яр таптым», «Гарантияле мәхәббәт», «Бар икән 
күрәселәр»—композиторларыбыз тарафыннан көйгә салынып, шаян җырларга 
әверелгәннәр. 
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Жыр лимәктән. Шәүкәт Галиев татар җыр сәнгатенең алтын фондын тәшкил 
иткән күп кенә популяр жырларнын сүз авторы ла Лнын халыкчанльм ы. музыкаль 
аһәнле.теге белән аерылып торган лирик шигырьләре үзләреннән-үзләре көйгә 
салуны, җырлауны сорап торалар Аларнын композицион бөтенлеге, камиллеге 
заманында күп кенә композиторларны көй иҗат итәргә этәргән Васил Хв&Н в 
мовнын -Раушаниям, бәгърем», Ифрат Хисамовнын -Утыр aie яннарыма» Фасил 
Әхмәтов һәм Рифкат Гомәровларнын «Тамчылар тамар чаклар». Альфред Сәйдә-
шевнен -Ник янара сагышлар». Мирсәет Яруллин һәм Рифкат Гомәровларнын 
• Күпме күзләр күреп онытылган». Хөснул Валиүллиннын -Шомырт чәчәкләре ак 
кына». Илһам Шакировның «Сөенечкә дисәм...» кебек җырлары, инде дөньяга 
чыгуларына 40-45 еллап вакыт үтсә лә. һаман халык күңелендә, һаман ла яңгырыйлар, 
аларны тыңлаган саен тыңлыйсы килеп тора Алай гына да түгел, бүгенге бер көнлек 
жырлар заманында Ш Галиев җырларының бәһасе тагын да күтәрелә, дәрәҗәсе 
арта Бүгенге эстраданы басып киткән зәвыксьи. шигырь булудан шактый ерак 
торган чиле-пешле текстларга иҗат ителгән җырларны гындаглч. ирексездән Ш 
Галиевнен әнә шул 60 нчы еллар башындагы лирикасы сагындыра башлый Ул 
ижлт иткән -Раушания* генә дә ни тора! Безнең халыкта хатын-кыз исеменә атап 
жыр чыгару борынгыдан килгән гүзәл традиция Кызганычка каршы, бүгенге 
эстрадада бу жанр шактый чүпләнде Ә менә Ш Галиевнен «Раушанияме халкы
бызның «Гөлжамал*. «Гөлмәрфута», «Рәйхан», «Саҗидә», «Зөбәрҗәт», «Сәрвиназ* 
кебек ничәмә буыннар буена хатын-кызга карата мәхәббәт һәм хөрмәт хисе, югары 
эстетик зәвык тәрбияләгән җырларына кушылган иде. 

Дингезнен лә була төрле чагы. 
Бер давыллап ала, бер тына. 
Раушаниям, бәгърем. 
Бер давыллап ала, бер тына 
Кунелларем енна омтыла 

Җырда исеме аталган кызның никадәр сылу, зифа, чибәр булуы хакында бер 
сүз дә юк Монда көчле мәхәббәт, сагыну хисе һәм шулар җырны халыкчан, үзәккә 
үтеп керерлек моңлы, популяр итә 

Ш Галиев лирикасы тема ягыннан бай. колачлы Анда мәхәббәт тә. туган 
як, анын табигате, туган жир, авыл. игенче, хезмәт кешесе. Ватан, сугыш һәм 
тыныч.n,ik Нинди генә темага алынса да үзенә генә хас сулыш, йөгерек тел, 
сокланырлык образлар аша ачып бирә. кыска һәм төгәл сурәтләүләр аша күңелгә 
үтеп керерлек итеп яза белә Еллар үткән саен анын лирикасы үзгә бер аһ.ш ала, 
яна төсмерзәргә байый, фикерләве камилләшә, тыгызлана, теле шомара. Шигырь
ләре күләм ягыннан кыскара Ул лирик миниатюралар, парчалар, ике, өч, дүрт, 
сигез ЕШЛЫК шигырьләр иҗат итә башлый Шигырьләрдә афоризм дәрәҗәсендәге 
тыгыз фикерләр урын ала 

Фикерләр—уйлану очкыннары Атар күзәтүләр нәтиҗәсендә туа Ш Галиев, 
мөгаен, язучылар арасында үз укучысы белән иң күп очрашкан, ип күп аралашкан 
әдиптер Ә очрашулар, күргән-белгәннәр—төрле уйларның, уйлануларның чыганагы 
ул Ш Галиевнен андый уйлануларын туплаган Йөзләгән куен дәфтәре бар 1985 
елда ул әнә шул лирик язмаларын туплаган «Илһамым—мәхәббәтем» дигән җыентык 
та бастырып чыгарган иде Афоризмнар, канатлы гыйбарәләр, үткен фикерләр. 
хикмәтле сүзләр—болар шигырь калыбына сыя алмыйча, һәрберсе аерым, 
мөстәкыйль яшәргә лаек. шул ук вакытта шигъри җөмләләр Чонки аларнын 
һәрберсе—шигырь чаткысы Бу жанрнын татар әдәбиятында барлыкка килүе дә. 
мөгаен. Шәүкәт Галиев исеме белән бәйледер Бездә шундый җөмләләрне жанр 
дәрәҗәсенә күтәрүче дә ул булды 

Былтыр Татарстан китап нәшрияты Ш Галиевнен биш томлык «Сайланма 
веврлврмн бастырып чыгарды Мина шуларнын мөхәррире булырга туры килде 
Шунда мин Ш Галиев иҗатының никадәр бай, колачлы булуын тагын бер күреп 
сокландым Татар балалар әдәбиятының умыртка сөяге, юмор һәм сатира остасы, 
лирикада бай мирас туплаган шагыйрь, лирик-фәлсәфи миниатюралар авторы, 



ЮГАРЫ БӘЯЛӘНГӘН ИҖАТ 

прозаик bum томлыкка әдип прозасының бер өлеше генә керде. Анын «Минем 
беренче гомерем» китабы аерым эссе-хикәяләрдән торган автобиографик повесть 
дип аталырга хаклы. 

Шагыйрьмен торле әдипләр, әдәбият-сәнгать әһелләренә багышланган 
язмалары шулай ук әдәби-эстетик кыйммәткә ия Шуларны өстәп яшь язучыларга 
бирелгән рекомендацияләр, балалар әдәбияты проблемаларын яктырткан күпсанлы 
мәкаләләр, рецензияләр, доклад-чыгышлар барысы да әдипнең бай әдәби мирасын 
тәшкил итә һәм аерым томлыклар булып бастырып чыгарырга һәм укучыга тәкъдим 
ите юрго лаек китаплар булыр иде. Кызганыч, аларнын күбесе томлыкларда урын 
атмый калды. 

Быел Ц] Галиев өчен юбилейлар елы. 20 ноябрьдә шагыйрьгә 75 яшь тула. Ә 
декабрьдә аны өметле, яшь каләм иясе итеп таныткан истәлекле вакыйганың 
юбилее—моннан 55 ел элек, 1948 елда «Совет әдәбияты» («Казан утлары») журна
лының 12 нче санында Сибгат Хәким фатихасы белән анын беренче шигырьләр 
шәлкеме басылып чыга (һәм, ниһаять, быел Ш Галиевнен балалар шигъриятендәге 
шук, тапкыр малае Шәвәлинең дөньяга килүенә—«Яшь ленинчы» («Сабантуй») 
гәзитеңдә аның турындагы бер бәйләм шигырьләр басылып чыгуга 40 ел тулды. 
Шәвәлигә—40 яшь!) 

Шәүкәт Галиев иҗаты югары бәяләнде. Ул бездә Г Тукай исемендәге 
Татарстан Дәүләт премиясе белән бүләкләнгән иң беренче балалар әдибе булды. 
Аның «Заяц на зарядке» китабы Г. X. Андерсен исемендәге Почетлы дипломга 
лаек булды—ул безнең балалар шигъриятен дөнья масштабына алып чыкты, һәм, 
ниһаять. Ш. Галиевкә 1995 елнын 2 июнендә Татарстан Президенты Указы белән 
Татарстанның халык шагыйре дигән мактаулы исем бирелде. 

Ш Галиев үзенең 75 яшьлек юбилеен иҗат егәре ташып торган хәлдә, сау-
сәламәт каршылый. Без әле аннан янадан-яна әсәрләр көтәбез. 

Рафис КОРБАН. 
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Өченче китап 

VIII 

K m .ш мры тынгысыз булырга охшый... 
( unci up Союзы дип аталган биниһая зур, торледән-төрле кавем, 
ил-гавамнан укмаштырылган корама дәүләт 1936 елгы Яңа Консти

туция нигезендә СССР Югары Сонетына яна сайлауларга әзерләнә иде. 
Халык хокеменә чыгарылырга тиешле кандидатураларның исемлеген 

булдыру. республиканы сайлау округларына бүлеп чыгу белән башлар катгы. 
Бу эшләр ТатЦИК ка йөкләнгән булса да. бер генә эш тә ХКС рәисе Дәү-
ләтъяров катнашыннан башка үтми, чөнки һәрнәрсәгә акча, транспорт, 
башка тор чыгымнар кирәк, хокүмәт масштабындагы чараларга турыдан-
туры ул жавап бирә иде 

Кич, сон гына өйгә кайтып керә ул, иртәгәге көнне исә әллә ничә 
киңәшмә үткәрергә кирәк, тон йокламый шуларга әзерләнеп утырмый чара 
юк. иртүк кабинетка килеп керергә өлгерми, Алемасов чакырып ала да, 
бер олау эш йөкләп чыгара. Барысы да тиз кирәк барысы да "срочно"! 
Әзерләп кенә өлгер Шушы тиен тәгәрмәчендә әйләнгән арада көннең үтеп 
китүен дә сизми кала. җиргә караңгылык иңеп, төн җитеп килә икән инде, 
сыгылган лимон кебек өенә кайтып кергән була... Иңдә бер олау эш ияреп 
кайта 

Шул кәгазьләр белән әвәрә килеп таңга кадәр утыра. Яңа эшкә кереш
кәннән бирле вакытны тоймый башлады Әхмәтсафа. Тагын бер нәрсәне 
шәйләп атды, аңа Алемасов ничектер сәер карый кебек. Эш мәсьәләсенә 
килгәндә ышаныч күрсәтә, ә башка нәрсәләр хакында ачылып сөйләшкәне 
юк аның белән Чит итә. ят күрә Мохәммәтҗановнын да сонгы көннәрдә 
анын белән соиләшеп-кинәшләшеп утырырга вакыты юк Киеренкелек 
торган саен көчәя, бер як та, шик-шөбһәләрне читкә ташлап, ачыктан-

А\ыры Башы !0 санла 
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ачык сөйләшүгә бармый. Бу хәлдән дә яман нәрсә юк икән, кешеләр күз 
алдында үзгәрәләр, бетен ил, җәмгыять ниндидер сәер авыру белән сырхау
лый, әлеге чиргә дару табылуы да шикле. Дәртсез, дәрмансыз яши халык. 

Бүген дә көннең ничек үтеп китүен сизми калды. Өйгә кайтып, шул 
эш-мәшәкатьләр, җанны бимазалап торган борчулар хакында уйланып утыра 
торгач, ярты төн үтеп бара икән менә. 

Бертын башын ял иттерергә теләп, карашын өстәлгә таратып таш
ланган кәгазьләрдән күтәреп, бераз уйланып алды. Иртән Алемасов янында 
булуы, аның кинәт Усманов хакында төпченә башлавы истән чыкмый, бу 
сөйләшү төбендә нидер ята, ул әлегә чамалап кына бетерми, ахры. 

Табигый, Шамил Усманов турында тыныч кына уйлый алмый ул. 
Кулга алынып, төрмәгә ябып куелуы һич башына сыймый. Шундый зур 
пост биләп тә аңа ярдәм итә алмавына вөҗданы кыйнала, теңкәгә тия, 
Усмановны ничек кенә гаепләмәсеннәр, һич тә "халык дошманы" итеп 
таный атмый, бәлки әдипне саклап калырга мөмкинлекләр дә булгандыр, 
бәлки әле дә соң түгелдер... Әмма дә ләкин курку хисе җиңле—бу хакта сүз 
башларга ничә мәртәбә талпынып караса да, кыюлык дигән нәмәрсәнен 
канатлары тиз салынып төште, хәтта үзе ярыйсы гына яхшы белгән, дошман 
булуларына һич кенә дә ышана алмаган бер генә язучы язмышын җиңеләйтү 
турында сүз башлап, күңелендәге шикләрен Алемасовка авыз тутырып 
әйтергә җоръәт итмәде. Аны, халык комиссарлары рәисе Дәүләтъяровны, 
формаль яктан караганда, республикада икенче дәрәҗәдәге кеше дип 
исәпләргә буладыр, ә менә яңа гына Татарстанга борын төрткән Михай
ловны—НКВД наркомын үзеннән күпкә көчлерәк, куәтлерәк итеп тоя 
Әле Атемасов белән ике арада, бигрәк тә соңгы көннәрдә моны ачык сизә 
ул—Дәүләтъяровнын һәр адымын контрольдә тотучы Мөхәммәтжанов та 
бар бит. Галим ачыктан-ачык әйтте, Дәүләтъяров аның белән киңәшләш
мичә, Атемасов ягына сыңар адым да атларга тиеш түгел! 

—Безнең аста казыналар, брат, сак булырга кирәк. Нишләсәк тә, 
бер-беребез белән хәбәрләшеп, киңәшеп эшлик. "Тегеләрнең" бер генә 
кыланмышларына да вак-төяк дип карама. Затсыз адәмнәр болар, күпе
рендә иман нуры юк...—дип кисәтеп кенә тора Мөхәммәтжанов. 

Алемасов исә, Галимнең ни уйлаганын сизенгәндәй, киресен сукалый. 
—Мине бер дә яратмыйсын бугай, Дәүләтъяров,—диде ул бер киңәш

мәдә, өлкә комитеты әгъзалары янында кәперәйгән кыяфәттә. 
Казанга килгәч тазара төшкән Алемасовнын нурсыз чыраена, тар 

маңгай астыннан дөньяга жирәнеп караган чепи күзләренә, шыксыз 
кулларына мизгел эчендә караш ташлап өлгергән Әхмәтсафа ни дип әйтергә 
дә белми интеккәндә, Беренче йөзендә арзан елмаю җәелде. 

—Мина үчлекле карап торасын кебек, шуна әйтәм яратмыйсын, дип. 
Кылтаеп, фәхешләнеп үзенә кадалган Алемасовка җавап бирергә 

өлгермәде, Мөхәммәтжанов "ярдәмгә" килде: 
—Ярату-яратмавын үзе белә, әмма Сезне хөрмәт итә, моны барыбыз 

да күрәбез. 
—Яратмый, хөрмәт итә... Шәп әйттең. Галим Мөхәммәтжанович, сез 

инде ике дус, бер-берегезнең ни уйлаганын яхшы беләсез, мин сиңа 
ышанам,—дигән булып, котсыз кеткелдәп алды. Янә чепиләнеп халык 
комиссарлары советы рәисенә төбәлде—Шулай да Дәүләтъяров, кайбер 
нәрсәләрне минем белән беренче чиратта киңәш итәргә кирәк. Читләшмә, 
мин бит кеше ашаучы бүре түгел! 

Юкка гына барысы алдында аны яклау ягына басмады Галим, нидән
дер шикләнә, нәрсәдер белә, әйтеп бетерми. Әхмәтсафаны Алемасов 
тирәсенә җибәрергә тырышмавы ваклану яки көнчелектән түгел икәнен 
яхшы аклый, сәбәпләрен төшенеп кенә җитә алмый. Шул ук вакытта 
Мөхәммәтжанов үле жан түгел, карьерасы хакына бернәрсә белән дә хисап
лашмаучы кеше икәнен дә чамалый, бу мәсьәләдә. Алемасовтан кала, теләсә 
кем белән теләсә нинди бәхәскә, хәтта интригага да барырга әзер кеше. 
Мондый шартларда нишләргә ана? Республиканың хуҗалык сәясәтен үзенчә 
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алып барырга омтылу куркыныч хәзер Ныклап киңәш-табыш итәрлек 
кешеләр кими бара. Әхмәров та. Алемасовнын ул чакта ана бәйләнеп азап
лануын начар фалга юрап. аннан читләшә бугай һәр дәһри коммунистның 
күңеленнән конгә мен мәртәбә кабатлаган догасы: "Аллаһ сакланганны 
саклармын диген, инде безләрне Ходай үзе сакласын, уйламый-нитми 
дию авызына килеп керә күрмик, ярабби Ходаем, яман күзләрдән, яман 
уйлардан, яман гаматләрдән саклап йөртә күр!" 

НКВД да йоклап ятмый сизеп тора—һәр адымы күзәтү астында 
НКВД наркомы белән анлаш> табарга омтылыш ясаса?. Юк. анык Михай
ловка теше үтмәячәк. Анын гына түгел. Михайлов белән Алемасов та үзен 
сак тота. башкача сөйләшә. Мөхәммәтҗановны инде әйтеп тә торасы юк. 
һәр сүзеннән, хәрәкәтеннән, ымыннан Михайловтан куркуы шәйләнә. 

Мөхәммәтжановка кереп, барысын уртага салып сөйләшергә дисәң, 
анысы да хәвефле кебек Икенче ТЭЦ хакында сөйләшкән көнне иртән, 
Алемасовтан чыгып килгәндә, каршы очрады ул. Күптән сагынып көткән 
күрешү мизгелен кичергәндәй, балкып килеп күреште, хәл-әхвәл сораша 
башлады. Алемасов кабинеты янына күз сирпеп алгандай итте. 

—Сине дә тындырмый Беренче, мина да тынгы юк. Кабинетка керергә 
өлгермәдем, чакырта да башлады,—дип. зарланып та алды. Гомумән, шулай 
эш күплектән жәфа кичергән кеше сыман, үз күргән кешеләренә зарланыр-
гарак ярата иде ул.. 

—Күптән көтелгән сөйләшү—кичекмәстән хәл итәсе бер мәсьәлә бар 
иде,—диде Әхмәтсафа, капчыкны төбеннән селкисе килмичәрәк. 

Мохәммәтҗанов сагаеп калды.. 
—Нинди мәсьәлә ул? 
—Син аны яхшы беләсен, бу турыда сөйләшкәнебез бар—ТЭЦта 

төзелеш 'эшләре бик әкрен кыймылдый, шул эчне пошыра. Төзелешне тукта
тып, ана каралган акчаны башка тармакка җибәрергә дигән карашлар да 
бар иде. 

Икенче секретарь кайнарланып сүзгә кушылды: 
—Өлкә комитет әгъзаларыннан ТЭЦ төзелеше өчен җаваплы итеп 

мине билгеләгәннәр иде Ана мин кураторлык итәм... Кайда авыр. кайда 
провал, шунда мине китереп тыгалар, үзен беләсең. ТЭЦ белән дә шундый 
хәл сизелә Эшнең торышы хакында бик беләсе килә. соңгы вакытларда 
күрә торып аннан читләштерәләр, ни барганын да аңлый алмыйм. Инде дә 
килеп, бер-бер нәстә килеп чыкса, гаеплене тиз табачаклар... Галимне бүген 
тотып ашарые кайбер адәмнәр. Нәстә ди сон Беренче9.. Мәсьәләнең очына 
чыга алдыгызмы?. 

—Туктатмаска, дигән, карарга килде. 
Мохәммәтжанов кулындагы папканы җилпеп алды. 
— Шәп бу. иптәш Дәүләтъяров! Күпме көннәр эчем пошып йөри иде 

шуна. Моннан сон да бер-беребезне подводить итмик. Әйтәм бит, шул 
нәстә исемә килеп керсә, тон йокыларым кача. дип. Тоттылар да мина 
сылап куйдылар, таптылар бер архимед тәпәчен, кайда, нинди йөк ята, 
шуның астына мине китереп тыгалар, шуннан йөк кузгатырга тиеш ди 
мин! 

Сөйләшү шунда өзелде, аны сәркатип, чираттагы киңәшмә башлан
ганчы. Алемасов янына кереп калырга ашыктыра иде. 

Әхмәтсафа уйларны читкә куып. янә кәгазьләренә иелде. 

...Эшкә мавыгып күпме утырыр иде. билгесез, кинәт урам якта, тәрәзә 
артыңда гына бер адәмиен ачы тавышы ишетелде: 

— Коткарыгыз, талыйлар, үтерәләр!.. 
Әхмәтсафа эшен бүлеп, тәрәзәгә капланды. Тышта караңгы, кар катыш 

вак яңгыр сибәләп тора Урамнан кемнәрдер йөгереп үтеп. куыша-куыша 
күрше ишек алдына керделәр бугай—тавышлар шунда ишетелә. Икеме-
өчме кеше бер адәмгә бәйләнәләр булса кирәк—әллә талыйлар, әллә кый
ныйлар 
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Бәлагә таручының ара-тирә: 
—Коткарыгыз, үтерәләр!..—дип өзгәләнеп кычкырган тавышы кабат-

utiii.ni ,1.1.1 Күрәсең, тиз генә бирешә торганнардан түгел, җан-фәрман 
гартыша сыман 

Ул кисәк кузгалып, кием элгеченнән кәчтүнен эләктереп алды да 
yp.iMi.i .пылды Артыннан Рабиганыңаптыраулы-куркулытавышы ишетелеп 
калды: 

—Тон уртасында кая барасың?.. Урамда кем ни кыланмас. Йокларга 
ят, иртүк эшкә барасыңны онытма 

Хатынына җавап биреп тормады. Урамга йөгереп чыкты. Баганаларга 
эленгән лампалар өй тирәсенә бераз яктылык сирпесәләр дә, тавыш килгән 
якта дөм караңгы. Теге бичара һаман карыша, тартыша бугай, колакка: 
"Ярдәм итегез, ярдәм!"—дигән сүзләре ишетелеп киткәли. Ләкин баштагы 
кебек ачы тавышы түгел, еламсыраган, чарасыз ялвару гына иде инде бу. 
Шәһәр уртасында түгел, бәлки кайдадыр кешесез урманда, чытырманлы 
сазлыкка кереп баткан бичара адәмнең өметсез тыпырчынуы сыман тоела. 

Тавыш күрше йортнын ишек алдыннан килә иде. Йөгергән мәлгә 
Әхмәтсафаның күңеленнән кайчандыр Бохара якларында йөрүе, Каштаудан 
кайтканда бәлагә очрап та, аны үлем ягасыннан Фәтхулла агайның йолып 
алу мәлләре сызылып үтте. Әйе, әгәр дә Фәтхулла абыйсы иренеп калган 
булса, Әхмәтсафа дигән егет әллә кайчан чүл бүреләренә ризык буласы 
иде. Аның йөрәге алгысынды, ничек тә бәлагә тарыган адәмне йолып аласы 
иде талаучылар кулыннан. Шуны эшләмәсә, үзен хәтта гафу да итмәс кебек. 

Ишек алды тагын да караңгырак тоелса да, күз тиз ияләште, әле 
барлык кеше дә йокы базарына китеп бетмәгән икән: түрдәге фатирда ут 
шәйләнә, караңгылыкны ватарга шул җиткән, әнә—ишек алды уртасындарак 
кемнәрдер көрмәкләшә. Ул шунда ташланды. 

Әхмәтсафаның таләпчән һәм икеләнүгә урын калдырмаслык куе 
тавышы төнне ярып үтте: 

—Туктагыз, хәзер үк туктагыз.—Теленә каян килгәндер,—Атам!—дип 
тә ычкындырды.—Ике-өч адым атлауга, сизми калды, көрмәкләшкән кеше
нең берсе кул астына килеп керде, ул аны сөйрәп торгызды да, үзен-үзе 
белештермичә, әллә кая ук болгап ыргытты Чамалап өлгерде, әзмәвердәй 
адәм иде бу. Бик каты барып төште бугай, чинап, сикереп торды да, бу 
якка борылып та карамый, сүтенә-сүгенә урам караңгылыгына кереп югал
ды. Эченә җылы йөгерде, чыннан да каты тавышлы кешенең ату коралы 
бар дип уйладылар, ахры. Ул арада аңа бәрелеп-сугылып тагын бер кеше 
капка ягына атылды. Аның артыннан ташланмакчы иде дә Әхмәтсафа, 
кире уйлап, җирдә мышкылдап яткан бичара бәндәгә иелде: 

- Ни булды, иптәш? 
Теге кеше, исенә килеп, еламсыраулы калтыранган тавыш белән җавап 

кайтарды: 
—Таладылар, башлары култык астына киләсе сбулычлар... Бөтен 

акчамны, өстәге киемнәрне алып ычкындылар, паразитлар... 
Ул үрмәләп аягына басты, сизелеп тора, ярыйсы гына "чирттереп" 

алган бу мәхлук. Читкәрәк тайпылган Әхмәтсафаның җиңеннән эләктереп 
алды: 

—Абзый, зинһар, ташлап калдырма инде. Бишбалта ягына кайтасым 
бар бит... Почмакта качып көтеп торалар алар, беләм, мине тәмам 
чишендереп бетерәсе килә аларның...— Ул черелдек тавыш белән сүгенеп 
алды. 

Ни гаҗәп, Әхмәтсафага әлеге тавыш таныш сыман тоелды. Әллә бу 
кешегә ярдәм итү теләге, әллә кызыксынуы көчле булды, бәлага таручыны 
өйләренә табан алып китте. Шул чагында гына үз өенең капка төбеңдә 
серәеп басып торган каравылчыны шәйләп алды. 

—Нишләп челәндәй басып торасын, понимаешь?—дип, ачулы тавыш 
белән сорау бирде Әхмәтсафа.—Каршына килеп, кеше кыйныйлар, 
талыйлар, чишендерәләр, ә син?.. 
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Каравылчының җавабы әзер иде: 
—Мина, иптәш Дәүләтьяров, шушы өнне, ихатаны сакларга кушылды. 

Өй эчендә ни-нәрсә бар, хуҗалар кая чыга-керә, анысы өчен мин җавап 
бирмим.-диде сакчы, гөнаһсыз гавыш белән.—Әгәр сезнең ишек алдында 
булса бу хәлләр, мин чарасын күрә идем, әлбәттә, ә болан бөтен шәһәр 
өчен минем җавап бирәсем юк... Шулай да мин. иптәш Дәүләтьяров, сезнең 
арттан бардым. Инструкцияне бозып булса да... Сак урынын калдырырга 
ярамый безгә Бандитның берсен сугып кына очырдыгыз бит. тегеләрнең 
нинди тизлек белән ул тирәдән таюларын үз күзем белән күргәч, тизрәк 
сак урыныма йөгердем Гайрәт тә бар икән, иптәш Дәүләтьяров үзегездә. 

Җавап күңеленә хуш килде, Әхмәтсафа сакчының иңсәсеннән кагып 
алды: 

—Без, үзебезне ир-егеткә санаучылар, кирәк чакта кешегә ярдәм кулы 
сузмасак, ни була? Менә бит, көзге көн дип тормаганнар, иптәшне 
чишендереп киткәннәр. . 

Бәләчел тавышлы мәхлук сүзгә кушылды: 
—Итеккә кадәр салдырып алып киттеләр, кабихләр. 
Өйгә кереп, кухняга үтүгә, ут яктысында Әхмәтсафа төнге "кунак"ка 

текәлеп караган иде, имәнеп китте—аның каршында шәлперәеп авылдашы— 
Кәрим Хәрәмуллин басып тора иде. Авызы бүлтәеп чыккан, ирен читеннән 
кан саркый. 

—Кәрим?—дип, гаҗәпләнеп, телгә килде Әхмәтсафа—Кәрим... Хәрә
муллин! Син түгелме сон бу? 

Төнге кунак лыпылдап идәнгә утырды. 
—Соң, ни... Кара инде... Тинтәк димә... Әхмәтсафа бит син, зур 

кеше...—дип тәтелдәргә тотынды Кәрим.—Ишеттем... Кем суң әле син'' 
Юк инде, башка ару сукканнар, теге сбулычлар, һич кенә эшләп китә 
алмый менә,—дип сөйләнде ул исән калуына бер сөенсә, Әхмәтсафа кулына 
килеп эләгүенә ун мәртәбә артык шатланган кешедәй. —Каравылчыны 
әйтәм, "Иптәш Дәүләтьяров, иптәш Дәүләтьяров" дип бер алдыңа, биш 
артына тошеп тора, югыйсә, ә мин нуль внимания, әйеме. Әхмәтсафа, эт 
галагыры, син бит бу!—Кәрим урыныннан сикереп торып, коткаручысын 
кочакларга ниятләп, алга атлады. Борынына килеп бәрелгән сасы көмешкә 
исеннән, Әхмәтсафа ирексездән читкә тайпылды, теге, моңа әһәмият 
бирмәгәндәй, һаман сөйләнә, һаман якыная: 

—Әйе, мин инде бу—Кәрим Хәрәмуллин. Каргалыдагы күршең 
булам... Бергә уйнап, күңел ачып үскән Әхмәтсафакаем, туганымнан артык 
кеше бит син! Ничекләр килеп чыктың мине араларга?!. 

Өй хуҗасынын күңелен нидер тырнап, яндырып үтте. Бөтен сасысын 
үзенә бөркеп, борын төбенә килеп баскан Кәримне читкә этәрде. 

—Каян килеп чыктың монда?—дип, арган тавыш белән сорады 
Әхмәтсафа. Нигәдер үзе коткарган кешенең Кәрим булуына тамчы да 
сөенмәде кебек.—Йөрисен төн уртасында разбой салып... 

— Күрәсе башкайлар булгач, Әхмәтсафа күршекәем, килеп каптым 
иңде Шушы эт олаккан җиргә килергә нинди шайтан котырткандыр Кичә 
зарпылат алган идек, мин бит җир төзү техникумын тәмамладым Казанга 
килеп. И дөрес эшләгәнмен, иеме, күршекәем? Кая бакма төзелеш, бездән 
башка бер генә эш тә башланмый, акча мулдан түләнә, шуңа кылтаеп 
киткәнмендер инде, эштән сон өйгә кайтмый, бер марҗаның итәгенә ияреп 
киткәнием, утырылган бит менә, шул тәрегә алданып. Кесә тулы акча, 
кәеф әйбәт, марҗага өмет тә бар иде, хәйләкәр кәнтәй булып чыкты Төн 
уртасына кадәр минем акчага кибеттән ризык ташыды, имеш, мине сыйлый, 
сасы самагунын чөмертте, анысын да акчага сатып бирә, заразы. Шулай 
утыртты-утыртты да, дәртем тулышкач кына: "Ирем кайтыр вакыт җитте,"— 
дип, артка тибеп чыгарды, мөртәт Ишек алдынннан чыгып өлгермәдем, 
ике кеше килеп бәйләнделәр Ярый әле кычкырырга баш җитте Акчадан 
җилләр исте. Шунысын гына анышып бетермим, акчаны кем алды микән, 
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марҗаммы, әллә теге бандитлармы?—Кәрим җилкенеп Әхмәтсафаның 
кулын эләктереп алды.—Әйдә әле, сакчының мылтыгын алабыз да, Әхмәт
сафа күршекәем, теге марҗаны өшкереп, иманга китереп кайтыйк Мин 
мәлҗерәп йоклап киткәч, үзе генә оештырган ул бу эшне... Шурасын, нәсел-
нәсәбен әрдәнәләп өеп өшкерим. Шура исемле ул. Беләсендер әле үзен дә, 
күршеңдә генә яши ич, бә-әк чибәр нәмәрсә. Ямьсез булса, Кәрим тагылып 
йөрми инде ул. Мин хатын-кызның билен карыйм, аннан түбәнгерәк күчәм, 
артын күз белән капшап узам. Ботын чамалыйм...—Кәрим монда ничек 
килеп эләккәнен онытып, сиптерә генә.—Хә-хә, опыт бар, күрше, тырнаклы 
егет мин. Күңелгә охшаса, җәһәннәмгә дә китәргә риза тутый кош 
артыннан 

Өйдәгеләрнең йокылары качты, шуңа кыенсынып, Әхмәтсафа 
Кәримгә ике-өч кәлимә сүз ыргытты 

—Туктат юк-бар әкиятеңне, шул гына җитмәгән иде. Әйдә, юын, 
кайнар чәй эчеп ал, калганын иртәгә эшендә сөйләрсең, тыңлаучы табылса. 

—Эштә моның ишене аңлаучы бар дисенме? Жыен мокыт бездә, 
хатын-кыздан уттан курыккандай шүрләп йөрүчеләрне китереп тутырганнар. 
Барысы өчен тутыйларның күңелен үзем күрәм, авырга килә, кәнишне, ну 
түзәм!—Исенә килеп, хуҗага ялагайланып сөйләнә башлады.—Син 
Әхмәтсафа, бигрәк тә тәртипле, игелекле кеше булдын инде Рәхмәт, 
коткардың, бандитлар кулыннан үтәсе идем бүген төнлә... Мин шулай инде, 
эчемдәге—тышымда, син элеккечә, сүзгә саран, үзең турында ләм-мим 
сөйләмисен. Ә-ә, Кәрим Хәрәмуллин, белми ди торгансыңдыр инде, 
дисенме—белә-әм, зур кеше булдың, гәҗитләрдән укып торам—Кәрим 
кыланып кулын болгап алды.—Халык комиссарлары советы председателе 
иптәш Дәүләтъяров!.. Синең турында язган гәҗитне саклап, чумадан төбендә 
тотам, ә кәк же, күршең шундый урынга үрмәләсен әле! Бер кирәк булмаса, 
бер кирәге чыга. Әткәй әйтә минем, тутыгып беткән балтаны да чыгарып 
ташлама, б... чабарга булса да ярар, ди. Син инде балта гына түгел, юк, 
балта пүчтәк ул! Менә бит Каргалыда чакта, ТИНО да укыганда кем уйлаган? 
Ачу да саклый торгансыңдыр, әеме? Фатыйх Сәгыйтов котыртуы буенча 
канына тоз аз салмадым мин. әиеме, күршекәем, ачуланма инде. Ничек 
шулай була микән? Мин дә укыдым ТИНОда, син дә укып йөрдең. Син 
кем дә, мин кем? Кызык бит, әйеме, күршекәем. Ераклашканбыз, ара зур, 
мин әйтәм, югыйсә, ким дигәндә, безнең ара бер адым булырга тиеш иде 
Баксан, җир белән күк арасы—син ниди фатирда яшисең, мин бер эт алачы
гында көн күрәм.—Кәримнең көнләшүе йөзенә бәреп чыкты, шулай да 
үзен кулга алды тагын,—Син инде элеккеләрне искә төшереп, кинә саклап 
йөрмә, күршеләр бит без. Күп сөйләшкәнгә дә ачуланма, мин бүген 
чакырылмаган кунак, әткәй әйтә, чакырылмаган кунакның хаккы күбрәк 
аның, ди. 

Кәримнең, үчекләгәндәй, кат-кат атасын телгә алуы, Әхмәтсафаның 
бәгыренә ук сыман кадала. Рәнҗү хисе җанын каерып-туздырып ташлый, 
тешен кысып булса да, сабыр итә, "әткәй" дип сөйләнүләрен колак 
кырыеннан үткәреп җибәрергә тырыша иде. 

—Нинди кинә ди инде, үткән эшкә салават... Озакламый таң ата, 
иркенләп гәпләшергә вакыт кысан, шул гына. 

—Таң, дисең инде... Тан ата да кич була, хәерсез таңнар бу, күршекәем, 
хәерсез таңнар, әткәй әйтмешли... Күңелгә нур салып атмый таңнар минем, 
күптәннән инде, теге янгын чыккан көннәрдән үк. Фатыйх Сәгыйтов дигән
нән, хәзер кайда эшли микән ул?—Кәримнең күзләре сәер елтырап китте. 

—Кайда булсын, һаман да гәҗит эшендә. Редакциядә. Гәҗит укыйм 
дип мактанып торасың, җитмәсә. Таңга килсәк, аның нуры үзен сыйдыра 
алган күңелгә генә кереп туладыр ул. Күнелең тар булса, анда нурга, 
яктылыкка урын калмый. 

—Юк, син һаман элеккечә, Сафа, өнәп бетермисен мине. Гәҗитне 
укыйм ла анысы, үземә кирәген генә укыштырам, калганына вакыт җитми. 

з * 
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Фатыйхның адресын бир ате. гәҗитеннән бер урап кайтырмын, яшь вакыт-
ирны искә төшереп утырсаң да күңелгә жинел була бит ул. Мусаны 
күргәнең бармы сон'' Мәскәү егетенә әйләнеп беткәндер ул. әиеме иптәш 
Дәүтәтъяров. 

Әхмәтсафа Кәримнең 'иптәш" дип сөйләшүен килештермичә, җавап 
бирде. 

—Төн уртасында "иптәш"ләп утырмыйк Эш урыны түгел. Муса исә. 
мо юдец, танылган шагыйрь хәзер. Әле опера студиясендә белем алдылар. 
Казанга кайтырга җыена. 

—Опера9 Ниемә кирәк ул?—дип. Кәрим балаларча аптырап сорады.-
Радиодан ишетсәм, колагым тона шул опера дигән нәрсәдән. Ботсн Казанны 
шул опера белән тутырмакчы буласызмы тагын. Дәүләтъяров. ә! Ниемә 
хаҗәт ул? Сәгатьләр буе шуны тынлап утыра башласаң, төзерсең яна тор
мыш, тоземи ни Социализм фронтында кем эшләр, ә?—дип чәпчеп алды 
Кәрим. 

- Менә Фатыйх Сәгыитов янына барып чыксаң, аңлатыр ул сина. -
дип көлебрәк җавап кайтарды Әхмәтсафа. - Берзаман бу мәсьәлә буенча 
шау-шу булып алган иде. опера сәнгатен яклап Сәгыитов мәкалә язып 
чыкты, ну Мусага ла тәнкыйть эләктерде. Муса мина хат та җибәргән иде. 
Бераз үпкәләгән, кәнишне. ул чакта гәзетада мин редактор идем. 

—Фатыйхның теленә эләксәң.. Кислота бит ул!—Кәрим сүзне шундук 
икенчегә борлы —ШулаЯ ла әйт әле. Әхмәтсафа, ничек зур кеше булып 
киттем син' Артыннан этеп торучы бармы9 Менә мин дә эшлим бит инде. 
гырышам, гырмашам. кеше арасына керәсе килә Юк. гел читкә кагалар. 
Берсенә бер начарлык эшләгәнем булса икән. Ипекәй, кеше белән сүзгә 
килешкәнем юк. җитешсезлекләр хакында нәчәльствәнең үзенә язып кына 
бирәм, имзамны да куймыйм, үзе өчен тырыша димәсеннәр, әеме, алар 
бит ахмак түгел, кем язганын чамалыйлар, фактта—минем шулай эш өчен 
>i ЙОТЫЛ йөрүемне, социалистик уяулыгымны күрмәмешкә салышалар. 

К.фим Хөрөмуллин әйбәт эшли. дошманнарга пакуй бирми" дигән бачәкәи 
генә кәгазь тоттырсалар, күңел булыр иде. анысы да юк безгә. Кешегә күп 
кирәкмени? 

—Кешенең зурлыгын кайда эшләве, нинди пост биләвенә карап 
үлчәнми. Кәрим дускай. Иманыңны сатма, кешегә начарлык кылма— 
шуннан чыгып бәяләнә адәм баласының гамәле. 

—Сүз сөйләргә сина куш инде. Кара әле. Фәтхулла абзый турында 
ишеттеңме син' Теге ат буры—Кәрим кисәк Әхмәтсафага күтәрелеп карап 
алган иде. аның күзендә уйнап алган ачулы очкыннар күреп, шым гына 
сүзен төзәтеп куйды.—Фәтхулла абзыйны белмәскә инде син. Каргалыда 
бергә көн иттегез бит. Үткән җәй анын белән очрашып, озаклап сөйләшеп 
тордык 

—Фәтхулла абзый?—Әхмәтсафа пыяла стаканга чәй коя иде. туктап 
калды —Каян килеп очраштыгыз әле анын белән? Ниһаять, ул да үзебезнең 
якларга кайтып элгәшкән икән. 

—Оренбурга кайтып урнашканнар иде Шәмсия апай белән Мили
циядә эшлим дигәч, күзләр маңгайга менде. Шул ат буры...—Бу сүзгә Әхмәт
сафаның ачуы кабарганын сизеп. Кәрим сүзен төзәтеп, дәвам итте. - Болай 
гына. лекке гадәт белән әйтүем, авылдаш булгач, озаклап сөйләшеп торган 
идек. Казанга эш белән барасым бар. сине бик күрәсе килеп, сагынып 
телгә алды; нигә кирәк булгандыр, әткәй турында озаклап сорашты. Әткәйгә 
әйткән идем. бер дә яратмады аның шулай сорашуын. Әткәй минем бик 
честный бит. ат буры булган кеше милиция булып, наган тагып йөргәч ни. 
Фәтхулла агай сине әй яратып та сораштырды инде. сәлам дә әйткән иде. 
мен рәхмәт тошкере. әманәтне үтәргә җай чыкты. —Кәрим ниндидер тонык 
тавыш белән дәвам итте.—Кара әле. Фәтхулла абзый ул чакта нигәдер 
озаклап минем әткәй хакында төпченде. Теге чакта суга төшкәндәй юкка 
чыкты бит әткәем Шикләнеп сораштырды микән''.. Яшьүсмер генә идем. 
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бер нәрсә белмим дисәң дә ярый, түлке интектек тә соң әткәйсез калып. 
Әллә ничек кенә булды, әнкәй дә жүнле-башлы әйтеп, аңлатып бирә алмады. 
Өченче ел әткәй тып итеп кайтып кергән өйгә. Картайган, шулай да исән-
имин. Кайда булган, кайларда йөргән, бер дә сөйләми. Әллә Фәтхулла 
абзый бер-бер нәрсә беләме дим, озак уйлап йөрдем. Шунда сорарга башка 
килмәде Ничек килсен, минем башның күргәннәре Эчсәм холыксыз бит 
мин, Әхмәтсафа күршекәем, хатынга бәйләнәм Хатын бикәтчәяннәй нәрсә, 
бәйләнә башласам, ике дә уйламый, чүмеч белән башка тондыра. Мин өч 
кон исәнгерәп, өйгә юл тапмый саташып йөрим. Баш җиде җирдән тегелгән 
минем, хәзер эчеп кайтсам, чүмечне яшереп куям.—Кәрим тагын сүзен 
Фәтхулла абзый ягына борды. Әхмәтсафа, ни сәбәп, тынын алмый диярлек, 
кызыксынып, тыңлый бирде—Әткәй килештермәде, юк кына менә, килеш
термәде Фәтхулла агайның сорашуын. Ничек килештерсен, ат буры милиция 
булсын инде, егылып үләрсең... 

Кәримнең шушы сүзне әйтмичә, тынычланмаячагы билгеле иде. 
"Алтыдагы—алтмышка", бу кеше белән шулай көтмәгәндә очрашуына 
Әхмәтсафа үкенеп бетә алмый иде. Аның каршысында әтисен бауга менгез
гән авылдашының малае, ТИНОда чакта яла ягып, башын әйләндереп 
бетергән бер бәндә тора. ни әйтергә ана, ничек озатырга өйдән үзен?.. 

Шулай да кабарган ачуын басып, үзен кулга алды. Кәрим чыннан да 
әтисенең нинди явызлык кылганын белми иде булса кирәк. Әтисе кылган 
явызлык өчен бала жавап бирми. 

Йокы бүлмәсеннән чыгып, Кәримгә аптырап карап торган Рабигага 
эндәште: 

—Сабакташны таныйсынмы, Рәбуш? 
Кәрим урындыктан егыла язды. 
— Рабига?! Сез тәки өйләнештегезмени, эт талагырлары! 
Рабига бу Шәүкәтсез кешедән котылырга теләп, теләмичә генә сүзгә 

кушылды. 
—Кәрим Хәрәмуллин тиз генә истән чыга торган кеше түгел инде. 

Таныйм, билгеле. Син Урта Азиядә чакта мин Каргалыда укытып алдым 
Анда да тинтерәтеп бетерә иде җыен юк-бар белән... 

—Әй бу хатын-кыз! Әллә ниләр сөйләп бетермә инде, Рабига, яшь 
чак бит, кызлар күрсәм, бераз кылтаеп киткәнмендер. Аннан синең арттан 
ул чакта Муса чапты түгелме сон? Ике көннең берендә Каргалыга прусты 
гына килмәгәндер инде. Комсомол активлары арасына кысылып йөрү 
килешмәсә дә, безнен авылга килгән чибәр кызны Муса эләктерергә 
чаматагач, ачу чыкты, бер-ике мәртәбә кич нардумнан кайтканда, каршына 
чыгып, бәйләнеп торган булган илем. Шуны сүз итеп сөйләгәнен өчен 
рәхмәт Ирен көнләшер дип тормыйсын... 

—Синең өчен Әхмәтсафа көнләшә диме?.. Кит инде, тавык көлдермә! 
- Мине кешегә санамыйсын инде, анысын беләм, Рабига—Кәрим, 

үзенен хәлен онытып, зәһәрләнеп, үчләшә иде—Мусадан да көнләш
мисенме. Сафа?! 

Әхмәтсафа сүзгә нокта куйды. 
—Көнләшмим! Мусаның үз гаиләсе бар. Үзең әйткәнчә, яшь чактагы-

ларны искә төшереп утыра башласак, барып чыгарбыз—Ул һаман да ачуын 
баса алмаган хатынына эндәште,—Бәлага тарыган бит әле Кәрим, кыйнап, 
чишендереп киткәннәр. Бүген бездә кунар, искеләр булса да, җүнлерәк 
киемнәр бардыр, киендерик инде үзен. Шәрә килеш кайтарып җибәреп 
булмый. 

—Дөрес әйтәсең, килешми безнен ише кешегә болай йөрү,—дип 
такылдап алды Кәрим. 

—Киеме табылыр,—диде Рабига бераз сүзсез торганнан сон—Йокларга 
урын әзер, залга кереп ятсын—Ирен шелтәләп алды.—Тан ата бит инде, 
иртәгә ничек эш көнен үткәрерсең?.. 

Кәрим озак йокламады. Черем итеп алды микән, бераз боргаланып 



ятты да. торып китәргә җыена башлады Әхмәтсафа торып. ут кабызды. 
Киемнәрне Рабига барлап куйган икән. Кәрим аһылдый-аһылдый 

н а р н ы киеп. көзге каршысына басты Нигәдер, канәгатьсез тавыш белән: 
—Ярый инде, киеп йөрергә булгач...—дип сойләнеп. чыгар]а м traia 

башлады. 
Әхмәтсафа аны озата чыкты 
—Интегеп иормә.—диде күксел тавыш белән К ә р и м — Ю л н ы әйбәт 

белән Рәхмәт дисен инде... Сез—зур кешеләр, төчеләнә белмисездер Баш 
чатный, каһәрен, чагын төзәтергә жай табар анысы... 

—Куй инде. рәхәтләнеп әйт рәхмәтеңне.—Әхмәтсафаның тавышы 
кинаяле иле Күңелен кыздырып торган сорауны бирми булдыра алма Ш 
1П\ пан ла әйт әле. Кәрим. Фәтхулла агай кайчанрак Казанга килеп чыкмак-
мы иле' 

—Һаман аның турында уйлыйсын икән. Ишетмәгәнсең икән. миңа 
әйтергә гуры килә Килмәс инде ул Казанга Быел жәй анын гәүдәсен Җаек 
буеннан табып алганнар. Элек бергә ат урлап йөргән кулдашлары хәл иткән 
иде юр Караклар арасында шундый тәртипли, башка якка чыккан кешене 

яшәтмиләр икән аны 
Әхмәтсафа өнсез калды Уйлары чуалды, исәнгерәгән хәлдә озаклап 

караңгы урам буйлап атлаган Кәрим артыңнан карап торды Офык ягыннан 
ал шәүлә йөгергәндәй булды Тан ата иде... 

IX 

Егерме тугызынчы ноябрь иртәсендә эшкә күңелсез уйлар эчеңдә килде 
ул. Фәтхулла агай турындагы хәбәрдән үзенә урын таба алмады. 
Кәримнең әтисе—җаһил карт. исән-имин кайтып, яшәп ята икән. 

Я ҺЫ ) \өсет җанлы адәмнәр әтисе Мостафаны гүргә керттеләр, бер гөнаһсыз 
лпш.ял.т кигк.ш әз кәсе исән калганнардан дога өмет итеп ята торгандыр. 
Әнкәсе бе юн ӘТКвее каберенә тезләнеп дога укып килергә дә вакыт тапма 

Ьер генә атнага булса да Каргалыга кайтып килергә иде. Эшкә 
әвәрә килеп, аралар өзелеп бара түгелме соң? Туганнары—Гомәрхан белән 
Әхмәтхан лларнын гаиләләре белән күрешеп сөйләшергә. Бибкәй кияүгә 
чьпкк и , инде бәби дә алын кайтырга өлгергәннәр икән—яшьләрне котлап 
бераз сөендереп киләсе булыр; хәзер менә күңелен тырнап горган нәрсә-
Оренбурда тиешле кешеләр белән очрашып. Хәрәмуллиң карт хакында 
дөресен сөйләп бирми чарасы калмады, шунсыз тынычлана алмаячак ул 
Шәмсия әнисенең хәлен белергә. Фәтхулла агайның, агабыкайның кабер
ләрен ял итәргә Ераклаша Оренбур аннан, ераклаша. 

Ул уйларын читкә куарга теләп, ян яктагы тәрәзә янына килеп басты 
Күнел урыннан кулкан. һич кенә үзен урынга утырырга мәҗбүр итә алмый 
Кәримнең "хәерсез тан дигән сүзләре хәтеренә килеп, җаны сискәнеп 
китте. Әй очыжан булып яши ул. әй җилкенгән була. алда үзен ни кете? 
Рабиганың тормышына бәреп кереп, бәллүрдән дә нечкә күңелле саф 
якты уйлы кызны бәхетле итәрмен дигән адарынулы хыяллары чынга 
ипамы Яна тормышның бар матурлыгын, мәртәбәсен күреп үсәргә тиешле 
уллары Марат белән Марлесны нинди язмыш көтә алда? Барысын да 
үлчәп, кат-кат уйлап эш итәме ул. әллә дәвернең тешле тәгәрмәченә ияреп 
кая ьарып чыгасын чамалый да алмаган, чарасыз тәгәрәүче бер җан иясеме' 
Мифтах ха |фә, патша төшерелеп, каң-яшь түгеп, илдә яна хакимлек төзибез 

" П Г Ч е : , Ә Р М е Н Э Ш С Н е н " " Р " н и 6 е л ә н 6 е т ж е и чамалый алмый, ачынып. ЦӨрдмәңд шигырен көйләп алган иле 

Үзен җирдә, күзең җирдә—ничек бу1" 
Күреп күк дәфтәрен яндын, кабынлын 
Ни барын күрмәдең әмма юлыңда. 
Аяк астындагы ташка абындың] 

Тәрәзәгә капланырдай булып озак карап торды Әхмәтсафа. 
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Уртача гәүдәле, киң җилкәле, чигә тирәсендә чал чәчләр пәйда булган 
бу кешегә әле утыз ике яшь кенә тулып киткән икәнлегенә ышануы да 
кыен. Карашында ачык чагылган борчылу, җилкәсенә авыр йок салынган 
булудан гына түгел, бәлки чор тудырган галәмәт киеренкелек нәтиҗәсе 
иде. Казансу елгасына әкеренләп боз ката, болай барса, елга аръягына 
халык турыдан гына чыгып йөри башлар. Әлегә бала-чага яр читендәге 
сайлыкларда ныгыган бозда тимераякта шуа, шар суга. һәй, үтте китте 
гомерләр, кая ул гамьсез чаклар, Сакмар буйлап Жаек тамагына кадәр 
тимераякта узышулар; беләкләрдә көч-куәт арткач, йөзләрчә чакрымнар 
сал агызулар. Ул чактагы борчу, тынычсызлыклар пүчтәк кенә булган икән. 

Казан өстеңә офыктан, Идел ягыннан калын, кара болытлар агыла. 
Көннәр кышка кереп бара, озакламый кар-бураннар башланыр, барысы 
да кар астында калыр, югалыр. Бүгенге жанны талап торган уйлар да калын 
кар юрганы астында калгандай тора-бара юкка чыгар, күңел түрендә юшкы
ны гына утырып калыр да, ара-тирә искә төшеп йөрәк кыбырсый куяр 
Чыннан да шулай булыр микән? Ил өстенә, аерым кеше башына ишелгән 
хәсрәт-борчулар да шулай онытылыр, йөрәккә сызылган җәрәхәтләре юга
лыр микән.' Ай-һай, яшәү дигәннәрен артык гадиләштерәләр бугай алар. 
Яшәп баккан утыз ике яшендә ике гомер кичкән кадәр дөнья гизде, белем 
эстәде, төрле Вазыйфалар башкарды. Дөнья буйлап бара да бара, нинди 
җилләр, нинди зилзиләләр иркендә ул, анысын ныклап торып уйларга да 
вакыт юк. "Аяк астындагы ташка абынганчы" барачак та барачак. 

Тире-яры җыеп көн иткән Мостафа малае, хәзер кем булды—хөкүмәт 
машинасында эшкә килә, көн буе зур-зур карарлар кабул итүдә турыдан-
туры катнаша, һәр карар меңнәрчә кеше язмышына кагылып үтә, бу турында 
ныклап уйланырга, фикер йөртергә дә өлгерә алмый кала бугай, чиратта 
икенче бер мөһим эш килеп баса, бусы инде бәлки меңнәргә түгел, дистә 
меңнәргә кагылышлы бер мәсьәләдер. Соңга калып өенә кайтырга кузгала, 
бүгенге эшен тәмам кылуын көтә-көтә көтек булган шоферы кайтарып 
куя, яшәгән йорты янында сак тора, ә күңел буш, шыр ялангач, күпләрнең 
төшенә дә кереп карамаган шушы уңайлыклар хакында уйлап тору да юк, 
баш очында кояш. яктылык барлыгын-юклыгын да тоймый торган талым
сызлык чолганышыннан кайчан да булса котыла аламы—анысын да уйлап 
тормый. Тәгәрмәч әйләнә, анын белән Әхмәтсафа, аның кебек язмышлы 
меңнәр, миллионнар әйләнә... 

Уйларын бүлеп, һәрчак пөхтә йөрүче, эшенә һәм хуҗасына мөкиббән 
сәркәтип хатын—Зифа килеп керде. Кулында бүгенге "Кызыл Татарстан" 
гәҗите... 

Әхмәтсафа тәрәзә артында җай гына аккан тормыш дәрьясыннан 
шыксыз ярга китереп баскан сыман хис итте үзен, бу халәттән ничек тә 
чыгарга, җанны урынына утыртырга кирәк иде. Ул бүген хәл итәргә тиешле 
эшләрен күңеленнән барлый-барлый өстәл артына барып утырды 

X 

Әйе, баш очында болытлар куера, көннәр сәгатьләп түгел, минутлап 
караңгылана бара, коточкыч көч һәммәсен упкынга сөйри кебек. 
Көз көне Татарстанга НКВД наркомы итеп җибәрелгән Михайлов

ның күзенә ак-кара күренми. Моңарчы Тула якларында "халык дош
маннарын фаш итүдә зур өлгерлек күрсәткән бу кыланчык адәм еш кына 
СССР эчке эшләр халык комиссары Николай Ежовтан Татарстанда дошман 
элементларын кыйратырга шәхсән хәер-фатыйха алуын кабатларга ярата, 
әмма Казанда Алемасовтан сон аның кулын кыздырырлык зур кешеләр 
калмаган, алар иңде барысы да төрмәдә, Михайловка кадәр үк Троцкий— 
милләтчелек төркемнәре башлыклары буларак үз-үзләрен "фаш" итеп 
бетергәннәр. Инде калган вак-төяктән зур "элемент"лар ясау кампаниясе 
колач алып килә. Коткарса алар гына коткара Михайловның абруен Ежов 
каршында. Михайловның "бәхетенә", шөкер, 1937 елның июлендә ВКП(б) 
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ҮКнын тоткыннарга физик тәэсир итүнең аерым ысулларын кулланырга 
фәтва бирүе эшне җиңелләштерде. Инде тикшерүчеләр очен тоткыннарның 
ни дәрәҗәдә дошман булу-булмавы бөтенләй әһәмияткә ия түгел бөлкй 
тикшерүченең тоткыннан күпме вакыт эчендә "кирәкле" мәгълүматларга 
кул куйдыра алуы беренче планга чыкты. Кем "энГен гизрөх гөгөллн, 
ягъни'тоткын алдан хәзерләнгән барлык гаепләү кәгазьләренә кул куя— 
шул мактауга лаек' 

Стахановчылык хәрәкәте НКВД подвалларына да үтеп керле, көн 
саен дошманнарны "сындыру "дагы ысуллар, социалистик ярышны тикше
рүгә корылган зур җыелышлар үткәрелеп, "артта сөйрәлүчеләргә" карата 
рәхимсез шелтәләр белдерелә иде. Әгәр тоткын кулга алынып, Черек кул га 
китерелгәннең беренче сәгатьтә үк алдан әзерләнгән гаепләү кәгазенә кул 
куймаган икән. ул тикшерүче булдыксызга санала, һлман-һаман "эше" 
алгабармаса. анын үзен үк дошман элементы буларак, ватып-имгәтеи каме
рага кертеп ыргытырга да күп сорамыйлар. Бусы—башка тикшерүчеләргә 
сабак өчен 

"Черек күл "гә эләккән кешеләрнең нинди хәлгә тарыганын Әхмәтсафа 
якынча чамалый, чөнки Алемасов. Михайлов белән еш аралашып тора. 
тегеләр исә НКВД жәтмәсенә килеп эләккәннәрне ничек итеп изеп-сытып 
мәгълүматлар алынуы хакында анын алдында тартынмыи-ннтми сойләп. 
көлешеп утыралар Әхмәтсафаның тәненә суык үрмәли мондый чакта 
тәмәке төтененә күмелеп айгырлар сыман кешнәшүче бу ике бәндә һич тә 
кеше затлары түгелдер, ниндидер сәбәп белән Казанда пәйда бу пан иблис 
токымнары утырган кебек иде. 

Михайловка корбаннар, бик күп корбаннар кирәк. 1937 елның декаб
рендә НКВД га егерме ел тула. ә аның әле авыз күтәреп сөйләрлек уңышы 
юк. һаман шул Алемасов җыеп тутырган милләтчеләр бандасы белән изалана. 
Аларнын инде кешелекләре калмаган, әллә нинди тузга язмаган гаепләүләргә 
кул куеп бетерделәр, әмма бит анын даны, мәртәбәсе Алемасовка. Ул фаш 
иткән дошманнар ич атар Яна наркомга шымытыр башы. болаи барса Мәскәү 
арты белән борылачак ана. оч тиенлек кешегә дә чутламаячак. 

Һәм Михайлов эшкә кереипе 
Егерме дүртенче октябрь көнне Мөхәммәтҗанов кулга алынды 
Әлеге хәтәр хәбәр билгеле булгач. Әхмәтсафа үзенен дә коннәренен 

санаулы калганын чамалалы Тәгәрмәч анын өстенә килә. ул инде аннан 
котыла алмый, монарчы беркемне аяп тормаган котсыз тәгәрмәч озакламый 
аны ла еытып-изеп узачак иле. Дәүләтъяровны бу постка беркем белән дә 
исәпләшми Галим Мохәмчәтжанов тартып менгезде. Галимнең кулга 
алынуы анын аркадашларың куркуга төшерсә, аннан ерактарак торганнар 
сөенделәр дә булса кирәк. Яшереп булмый, баш очында болытлар куерганын 
Галим белеп йөрде, шулай да исән каласына өмете зурдан иде. үзен саклап 
кату өчен икенче секретарь НКВДдан да үткәреп, арадан "дошман" эзләүгә 
кереште. Аның бу дуамал эше күпләрнең язмышына кырын сукты... 

Әхмәтсафа көтеп яши башлады. 
Хәлләр торган саен катлаулана бара. Егерме бишенче октябрь көнне 

Михайлов Кызыл Йолдыз районында "наркомзем эше" дигән нәмәрсә оеш
тырып унтугыз кешелек комиссия төзеде Котлы Бөкәштә эшләп алган 
кеше буларак, бу "эш'нен дә ана ачыктан-ачык куркыныч тудыруын яхшы 
атслын иле Әхмәтсафа. Заманында. Мәхәммәтҗановка кушылып, кырда 
калган башак өчен уракчы хатын-кызларны җәберләүне туктатырга, һич 
тә булмаса. җәза алымнарын йомшартырга кирәклеге турында авыз тутырып 
сөйләгән бердән-бер райком секретаре иде бит ул Котлы Бөкәш эше 
буенча дистәләрчә кеше кулга алыну хәбәрен ишеткәч, күзеннән йокы качты. 

Әмма ноябрь ахырларына кадәр ана тими тордылар. Үзенең вакытлыча 
гына тынычта калуын \.л инде яхшы андый иде 

Ил яна конститутция кабул ителгәннән сон беренче сайлауларга 
әзерләнә 
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Өлкә комитетыннан аллан төзеп җибәрелгән исемлекләр буенча 
урыңдагы сайлау округлары кандидатлар "күрсәтә" башладылар. Өлкә 
югарылыгындагы җитәкчеләр кайсы төбәктән "сайланырга" теләүләрен 
үзләре хәл итәргә тиеш иделәр. Әхмәтсафа, танышлыкка йөз тота дигән 
урынсыз шик тумасынга, элек эшләгән Минзәлә һәм Кызыл Йолдыз район
нарын түгел, ә үзенә таныш булмаган диярлек Чистай районыннан Югары 
Советка депутатлыкка кандидат булып теркәлергә карар кылды. 

Ноябрь башында "Кызыл Татарстан" газетасы Чистайдагы судноларга 
ремонт ясау заводы, агач әйберләр эшләү фабрикасы һәм "Красный дви
гатель заводы эшчеләре, белгечләре, хезмәт ияләре Милләтләр Советына 
депутатлыкка кандидат итеп Сталинның, Союз Советына Татарстан ХКС 
рәисе Дәүләтьяровнын кандидат итеп күрсәтелүен хәбәр итте. Шул ук 
округтан РСФСР Милләтләр Советына, Советлар Союзы Герое, академик, 
данлыклы котыпчы Отто Юльевич Шмидт, Яңа Чишмә районыннан Союз 
Советына Татарстан өлкә комитетының беренче секретаре Алемасов, Мил
ләтләр Советына НКВД наркомы Михайлов "күрсәтелде". 

Озак та үтми Казанга, сайлаучылар белән очрашуга Отто Юльевич 
Шмидт килеп төште. Шмидт—Советлар Союзы Каһарманы исеме йөрткән 
кешеләрнең беренчеләреннән иде. 

1937 ел башында Ленинградтан Владивостокка Тоньяк диңгез аша 
бару юлын тикшерү экспедициясе оештырылды. "Челюскин" бозваткычына 
таянып оешкан экспедициянең житәкчесе итеп академик О Ю Шмидт 
билгеләнде. Февраль аенда экспедиция Чукот диңгезендә бозлар арасында 
кысылып, кораб су төбенә китә. Шмидт кул астында йөз дә өч кеше боз 
өстенә төшеп, ике ай дәвамында яшәү өчең көрәш барды. Арктика ихтыя
рыңда калган котыпчыларны очучылар коткарып калмаса, бу хәл ни белән 
бетәр иде, билгесез Бәхеткә, алар исән-имин кире өйләренә кайта алдылар, 
алар хәзерге көндә совет кешесенең теләсә кайда, теләсә нинди шартларда 
да табигатьтән өстен чыгуын, теләсә нинди бәлаләрне үтеп, жиңә алуын 
исбатлаган тере батырлар. 

Шушы вакыйга уңаеннан 1934 елның апрелендә Советлар Союзы 
Герое дигән исем булдырылды, һәм менә көзге көннәрнең берсендә, шушы 
каһарманнарның иң атаклысы Шмидт белән Әхмәтсафа кул биреп күреште, 
берничә көн сөйләшеп, көлешеп йөрү дә насыйп булды. 

Кунакның вакыты тар. Казанга килеп төшкән мәлендә үк: 
—һәр минут бүленгән булсын, кешеләр белән очрашыйк, сөйләшик, 

мине Татрстандагы эшләрнең торышы белән яхшылап таныштырсагыз 
иде,—дип үтенде.—Депутатлык Вазыйфасы—изге Вазыйфа, киләчәктә минем 
Татарстанга файдам тия икән, димәк, бу йөрүләр бушка китмәгән диярбез. 
Ә болай исем өчен генә депутат булу ярамый. Халыкны алдау була бит 
ул,—дип тә өстәде.—Йә, кандидат әфәнденең кереш сүзе шуның белән 
тәмам, калганын халык алдында сөйләшербез, Аллага тапшырып, эшкә 
башлыйк.—Шмидт рәхәтләнеп көлеп җибәрде. Мондагы түрәләргә караганда 
ул үзен күпкә иркен тота, Алемасов белән Михайлов, ана карата этлек 
эшләү түгел, үзләре куркудан шыр җибәргәннәр, каһарманга ярарга тыры
шып, йөгереп кенә йөриләр Их, үзенне Шмидт кебек үк бәйсез тота алсаң 
иде ул! Әхмәтсафаның күңелен җилкендереп шундый уй уйнаклап үтте. 

Шмидтның тизрәк халык белән очрашырга дигән теләгенә каршы 
төшеп булмый инде, бер төбәктән сайланачак депутатлар буларак, Алемасов, 
Дәүләтъяров, Михайлов, Шмидт ике машинага утырып, Чистай ягына— 
очрашуларга чыгып киттеләр. Анын янында һәр кем үзен иркенрәк хис 
итә иде, шуңа үзара сөйләшкәндә, бер-берсенә төрттереп "кандидат әфәнде" 
дип кенә җибәрәләр, сонгы чорда арадан "дошман" эзләү мәшәкате тәмам 
ялыктырган, талкыган, шулай иркенәя алганнарына, Михайловтан кала, 
һәркайсы канәгать, шат иделәр. 

Шмидт—чибәр кеше, озын гәүдәсенә караганда, көтелмәгәнчә җитез 
хәрәкәтле, көрәктәй сакалы түшенә үк төшеп тора, котыпчылар өчен махсус 
тектерелгән тун кигән, башында алтын кокардалы фуражка. 
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Әхмәтсафаның өстендә юка пальто, башында яратып кия торган 
кәпәч, шыксыз ноябрь җиленә исе китмәгән булып кыланса да, суык 
үзенекен итә. әкренләп эчкә үк үтәргә маташа. 

Тун кигән Шмидт ара-тирә шаяртып та ала 
—Син, иптәш Дәүләтьяров. белеп киенгәнсең, машинага җәһәт кенә 

менеп утырасын, ялт сикереп төшәсең; тун кигәч, мин мәрәләп кенә йөрим 
менә. 

—Митингларда да рәхәт аңа, безнең артта ышыкланып кына тора,— 
дип. сүзгә кушылды Михайлов. Аның өстендә күн тышлы тун, ноябрьнең 
дымлы суыгын, ул \зе лә. янәшәдә кышкы пальто киеп басып торган 
Алемасов та жинел кичерәләр иде—Дәүләтьяров кигән төсле пәлтә миндә 
дә бар Кыиммәтле ул. шаярмагыз, хакы түгәрәк кенә, минеке башкарак 
фасонда, шулай да бәясе, ай-һай... Дәүләтьяров начар яши дип булмый — 
Михайловның тавышында үчегү сизелсә дә, ана игътибар итмәскә тырыш
салар да, тел төбендә яткан кинаяне яхшы аңладылар. 

Әхмәтсафа суыкка да эссегә дә яшьтән чыныгып үскән кеше, Михай
ловның үчләшеп маташуын ишетмәгәнгә сабышып, Шмидтнын шаяртуына 
гына шаяру белән җавап кайтарды: 

—Өши башласагыз, үземә әйтегез, пәлтәмне биреп торам, бүгенге 
көнне дә суык дип әйтсәгез инде... Кыш көне чыпчыклар катып үлгәндә дә 
ялан кул, шушы пәлтә белән йөрим мин. 

—Молодец!—Шмидт елмаеп Әхмәтсафаның кулын кысты.—Биреш
мә!—Нигәдер аны Шмидт якын итеп, җай чыккан саен дустанә сөйләшеп 
ала. моңа бигрәк тә Михайлов игътибар итә, ачуы килгәнен яшерми, Әхмәт
сафаны читкә өстери: 

— Кунакны Алемасовтан аерасың, понимаешь, чаманы онытасың, 
авыл гыйбаты булма инде, канса да канис! Кунак милли кадрларны юри 
шулай сыный ул. өлгергән кешеләрме болар, шәхесләрме, әллә кибәк 
башлармы'' Ә син, беркатлыланып, Шмидт култык астына киләсен дә керә
сен, киләсен дә керәсең. Күз өстендә каш, күт остендә янбаш... Табылды 
олы нәчәлник. ачуым бер килмәгәе. 

Әхмәтсафа бу бәйләнчек кеше белән сүз көрәштереп тормады, читкә 
тартылды. 

Кунак булып йөрүнең бер читен ягы бар—арадан берсе бераз "төчкер
теп" җибәргәч, үзен башкаларга караганда бөегрәк, даһирак хис итә, көйләтә 
башлый, һәркем аны гына тыңларга, аны гына җопләп утырырга тиеш дип 
саный Югыйсә, күренеп тора, өч тиенлек акылы юк, бу бәндәгә хәзер үк 
жүләрлеккә белешмә тоттырып, дуңгыз көтәргә генә чыгарып җибәрәсе. 
Әмма андый "боек" шәп белә, мондый вакытта акылы булганнар, тавыш 
чыкмасын дип, нәкъ менә аның белән генәбулашачаклар, аны гына тынлап 
азапланачаклар, аны гына көйләячәкләр, белеп дуамаллана, белеп кыдрач
лана—эчмәгән чакта андый бәхеткә тиенә алмын ул 

Чистайда очрашулардан сон кәефләнеп алган Алемасов Яңа Чишмәгә 
юлга кузгалганчы, Казанда калган Ширә Хәбипованы таптыра башлады. 
Әхмәтсафа оч-дүрт сәгать эчендә кызны монда китереп җиткереп булмавын, 
аларны исә Яңа Чишмәдә ашкынып көтеп торуларын ачыктан-ачык әйтеп 
салды. Мондый чакта Беренченең көйсезләнүенең урынсыз икәнен дә 
искәртте. Халык сарык түгел, һәр адымны игътибар белән күзәтеп торалар 
әнә. Татарлар эчкән кешене өнәмиләр, татарның холык халәте дә, шәригать 
тә тыя бу нәмәрсә белән булашуны. 

А1емасов, сүз аның өчен нечкә әйбергә—милли гадәт, йолага килеп 
кагылгач, чигенә башлаган иде, аңа ярдәмгә Михайлов килеп җитте 

— Нәрсә, шәлперәйгән тавык сыман аяк астында чуаласын, Дәүләть
яров'1 Җитмәсә акыл сатуга керештең. Дәлилләп сөйлә, халыктан оялырлык 
нинди гамәл кылдык әле без? Причем монда татарлар? Йә, йә әйтеп бетер, 
әллә Казанга кайткач, кемгәдер әләк язаргамы исәбен9 Александр Михайло
вичның сүзен аяк астына салырга кем син, понимаешь'?—Михайлов та 
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кызмача, ул әгәчләнгәннән әтәчләнә бара иде—Беренче, сине үз кешегә 
санап, Казаннан чыкканнан бирле сыңар үтенеч белән мөрәҗәгать итә, 
притом, шәхси планда гына түгел бу үтенеч, мәгънәсе бар аның—безнең 
янда оер яшь кеше, комсомол әгъзасы кирәклеге кон кебек ачык. А то без 
монда трибунага килеп чыгабыз дүртәүләп, понимаешь, барыбыз да җитди, 
барыбыз да түрәләр, халык гадилекне ярата, яшьлек ялкыны иңдерерлек 
кеше юк делегация составында. Татарлар, имеш... әллә кем булганнар! 
Күрсәтермен мин сина татарны! Татарның кем икәнен күрәсен килсә... 
Хәер. вакыт җитәр, үзең белерсең. 

Әхмәтсафаның бирешәсе килмичә, әрепләшә бирде: 
—Яшьләр бит Чистайда да, Яна Чишмәдә дә бетмәгән. Чистайда 

чыгыш ясаучыларның яртысы диярлек яшьләр иде. 
—Урындагылардан туеп беткәннәр инде алар. Нәрсә карышасын, Сов

наркомда машина беткәнме, шоферлар юкмы? Хәзер үк Александр Михай
ловичның күрсәтмәсен үтә! Үзең булдыра алмасаң, минем урынбасарым 
Шелудченкога хәбәр сал. Василий Иванович кушты диген, Хәбипованы 
җир астыннан табып. Яңа Чишмәгә китереп җиткерсен. 

Алемасов үпкәләгән кыяфәт белән бер читкә барып баскан иде, 
Михайловның сүзләреннән иңнәренә канат үскәндәй булды. Михайловны 
кочаклап, колагына пышылдап алды: 

—Кем кулына калдык, Вася. анасын сатыйм... 
...Яна Чишмәдә очрашулар башланырга өлгермәде, Ширә Хәбипова 

Алемасов янында чытлыкланып басып тора иде инде... 
Алемасов шушы хәлләрдән сон Әхмәтсафаны күрмәгән кебек кылана 

башлады. Казанга кайтырга кузгалыр алдыннан Михайловка берничә 
мәртәбә ысылдады: 

—Кайткач искә төшерерсең әле, миндә Дәүләтьяров турында материал 
ята,—диде. 

—Мин дә аяк өсте йоклап йөрмим. Александр Михайлович,—диде 
Михайлов һәм тәкәбберләнеп ХКС рәисе ягына караш ташлады.—Бездә дә 
материаллар җыела тора. егетнең күкесе кычкырды инде...—Михайлов 
Шмидт белән әңгәмә корып торган Әхмәтсафага астан гына карап, авызын 
чалшайтты—Явно, корткыч бу. каян килеп эләккән монда, шундый зур 
постка кем китереп тыккан, диген?.. 

—Мөхәммәтжанов кадрлары инде. Шуның тегермәненә су коеп йөрү
че... Татарлар белән сак эш итәргә кирәклекне аңлагансыңдыр, Василий 
Иванович? 

—Тезгенне йомшартканны көтеп кенә торалар, хәзер холыкларын 
күрсәтә башлыйлар. Казанга килгәннән бирле, җек күрдем инде мин 
алардан. 

—Аларны даими курку хәлендә тота алсак кына Татреспубликада 
уңышка ирешеп булачак. Курку хисе генә татарларны асыл инстинктка— 
үз-үзләрен саклау инстинктына кайтара, шушы хис булганда без үзебезне 
тыныч тота алачакбыз. Кеше уз-үзен саклау турында уйлый башладымы, 
идея. дуслык, намус, вөҗдан дигән төшенчәләрнең поты сукыр бер тиенгә 
әйләнә. Курку хисе чигенсә, татар каршылык күрсәтә башлый, рухы көрәш 
таләп итә аның, холкы шундый бу халыкның, канында борынгыдан сакланып 
калган кыргый хисләр өскә калкып чыга. Яман нәрсә ул кан уйнавы... 

—Менә бит нинди шәп психолог икәнсез, ә Дәүләтьяров Сезне 
татарны белмәүдә гаепләп маташты. 

—Минме татарны белмим!?—Ул үз янына Ширәне чакырды.—Ширә, 
әйт әле Василий Ивановичка, мин татарны әйбәт беләмме?—Алемасов 
кылтаеп, уч төбе белән Ширәнең арт ягына шапылдатты. 

Кызның битенә алсулык йөгерде. Шулай да үзен кулга тиз алды: 
—Ой, Александр Михайлович. Сез белмәгән нәрсә бар микән дөнья

да!—дип, Беренчегә сыенды. Алар күптән түгел генә мунча кереп чыкканнар 
иде, кызның юеш чәче Алемасовның битенә тиеп китте. 
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—Александр Михайлович ни-нәрсәләр белә. анысы мина караңгы, 
әмма Татреспубликаның беренче чибәре аның кулында,—диде Михайлов, 
көнләшкән сыманрак 

Алемасовнын күңел түреннән икеләнүгә охшаган сәер хис чабып үтте. 
Ул төгәл генә эләктереп ала алмады—Михайлов кемнең салпы ягына салам 
кыстырды, анамы, әллә кыз адресына тәгәрәдеме бу нәзәкатьле сүзләр? 

Михайлов Алемасовнын күңелен кузгаткан икеләнүле уйларны сизми. 
тезә бирде. Беренче дөрес чамалый, бигрәк тә кыз алдында кылчыклана 
иде НКВД наркомы: 

—Шулай инде. Беренчегә—беренче чибәр... Безгә—каткан тезгә, ни
чәнче сортлылары эләгә торгандыр. - дип уфтанган булды. 

Аның кызга нәфесе барлыгын чамалаган Алемасов эчтән генә: "Ашык
ма. Вася. минем кем икәнне белеп бетермисен, кирәк булса, үзеңне дә 
баш бармак тирәсендә әйләндерергә сәләтле абзаң бу. Инде дә килеп, нәфе
сеңне кемгә сузарга белмисең икән. үпкәләмә, мөчтиеңне кисеп алып, 
кулыңа тоттырырмын. "Черек күл"дә күп уйлап торган булмады, карышудан 
туктамаган хәшәрәтләрнең кадерле Шәрифләрен кесәләренә генә салып 
чыгара идем!.."—Карашын Дәүләтъяров белән әңгәмә корган Шмидт ягына 
күчерде. "Күңелсез кешеләр болар, эшем ияләре, шушы ике көн эчеңдә 
бөтен Татарстанны өч мәртәбә яңабаштан корып чыктылар. Тел—сөяксез. 
эшләп тә күрсәтсәгез..." 

XI 

Җ аны урынына утырмый гына бит. Югыйсә, шыксыз көннең килә
сен белә иде. үзен шуңа хәзерләп тә маташты. Кала. барысы да 
кала. хыяллар да, шатлык-хәсрәтләр дә, үкенечләр дә—кичәге 

көндә калалар Бүгенге башка, бүгеннән ул беркем дә түгел дип әйтерлек. 
кәнәфидә утырган курчак мисалындагы жан иясе. Тере курчак... Нигә 
үкенергә? "Инкыйлапка кешеләр түгел. Идеягә табынган, аңнары томалан
ган, күнел күзләре сукыр жан ияләре генә кирәк.'—дип. кем тәкърарлый 
иде9 Мифтах хәлфә сүзләре бу. "Күзегез ачыла башласын әле. үзегезнең 
нинди хәлдә икәнегезне аңлый башлаган көнне үк сезне берәм-берәм 
арыслан авызына томырачаклар."—дип. кем аһ-ух килде? Гомәр абзый 
бимазаланды, инкыйлапка җанын да, тәнен дә тапшырган менләгән язмыш
ларның очсыз ахырын алдан күреп ул өзгәләнде"—"Жан белән тән Илаһи
яткә гына буйсынырга тиеш. илаһи әмерне көтмичә, көн туа алмый. 
Сүзләр—пүчтәк. Идея—ялган, күзгә төтен җибәрү; яңа дигән һәр нәрсәнең 
төбендә искеләрнең шагыйрәнә ялганнары ята. Адәм баласы туганнан алып 
үлгәнчегә кадәр әкиятләргә ышанып. Саламторхан. Шомбайларга табынып 
яши. Кешеләр үзләренең, нәселләренең ярлы-фәкыйрьлеге белән масая 
башладылар. Моннан да көлке ни бар9 Башкалар казганып тапканны 
үзләштерү, җинел кәсеп, эшләмичә тиз баеп китәсе килүдән дә матур ялган 
була аламы? Бүген ватканны иртәгә төзәтү, бүген туздырганны иртәгә җыеп 
алырга азаплану иҗтиһатка саналмый, туганнар. Агач янына агач утыртып 
ишәя урман, тамырларны яндырып түгел..." 

И. Мифтах хәлфәм, и Гомәр агаем! Сезкәйләрнен алтын акылларын 
нәҗескә батырып, әллә кайчан чүплеккә чыгарып ташладык. Көне килгәч 
эзләп карыйбыз да. табып кына булмый. Кая карама чүплек бу илдә. Тау-
тау чүплек, дәрьяларга сыймас күз яше. Бу илнең туграсы шул инде. Әхмәт
сафа туграны тудыруда үзе катнашты, ин алгы сафта үзе йөрде, инде иблис 
әмере аның үзенә килеп кагылган икән. идея күлмәгеннән теленеп төшкән 
тасма анын бугазын буып тын ала алмас хәлгә килгән икән—кемгә рәнҗергә, 
кемгә үпкәләргә?. 

Адарынуларның әҗере тияр көн җитте шул. Саташып аткан таңга 
алданып, йокыларыннан миллионнар сикереп торды, йоклап калмаган-
нарына. уянып өлгергәннәренә. Идеянең шәрә ботыннан куз алмый, күлмәк 
чабуына тотынып бара алуларына и сөенештеләр, и куандылар, юлларында 
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очраган һәммә нәрсәне патып-туздырып офык ягына чабыштылар. Офык 
буйлап үрсәләнеп мәргәннәрне берәмләп тә, өерләре белән дә дию авызына 
ыргытатар әнә, исәннәре кул чәбәкләп тора, озакламый үзләренә дә чират 
җитәсен уйламыйлармы алар?.. Илаһи әмер дигәне иблис фәрманы гына 
OJ пли икән бит, ялган тан кабына да сүнә, дөнья төн кармавычында кала 
икән Кояшның кайчан чыгасын Ходай үзе генә белә, аның илаһи әмере 
белән гуа яңа көн... 

Коннән-көн төшенкелеккә бирелә бара ул. 
Ноябрьнең соңгы көннәрендә республика газеталарында аның исем-

фамилиясе күренми башлады. Бу кисәтү генә түгел, аны ачыктан-ачык 
сәяси мәйданнан читкә тибәрү, язмышының хәл ителгәнлеген искәртү иде. 
Кем тыя матбугатны хөкүмәт җитәкчесенең абруена каршы эшләргә? Бу 
хакта газета мөхәррирләре үзләре әйтмәячәк, шылтыратып сорау түбәнчелек 
кенә түгел, күрә торып башны утка илтеп тыгу. Көне-сәгате белән кирәкле 
оешмага хәбәр китәчәк, аны кулга алуны тизләтергә бер сәбәп кенә булачак 
мондый адым 

Кемнәр ана каршы, кемнәр аны түбәнсетергә омтыла, кемнәр әле 
үзе пост биләгән чакта ук аны ил күзеннән яшерергә тырыша? Алемасов, 
Михайлов исемнәре гәҗит битләреннән төшми дә әнә. Алда үзен ни көткә
нен уйласа, йөрәк кымырҗып куя. Инде бу хакта җай чыккан саен, уратып-
чуратып дигәндәй, хатыны Рабигага да сиздереп ала. 

Беркөнне әтиләренең муенына асылынган Марат белән Марлеснын 
чыр-чуыннан арып, аларны тыярга маташкан Рәбушын да көчле куллары 
белән эләктереп күкрәгенә кысты һәм сак кына пышылдады: 

—Тимә... Уйнасыннар... Бу минутларны сагынырбыз әле... 
—Син, әллә нәрсә, Сафа, йөрәккә шом салып сөйлисен бу араларда,— 

диде Рабига, шул минутта күзеннән яшь атылып чыкты. 
Сәрсән Маратка шул җитә калды, такмаклый башлады: "Елак-мылак, 

ертык колак." 
Үз уены белән мәшгуль Марлес, тик торганда абыйсы аны үрти дип, 

кычкырып елый башлады. 
—Йә, йә, булды,—диде битәрли төшеп Әхмәтсафа.—Барыгыз, әбиегез 

янына керегез, йокларга вакыт инде. 
Балаларны көйләп-жайлап йокы бүлмәсенә кертеп җибәргәч, Әхмәт

сафа янә Рабиганы кочагына алып, хатынынын күзләренә карады: 
—Беләсенме, Рәбуш, без бик тә, бик тә катлаулы чорда яшибез. Кем

нең кем икәнен белгән юк, үзебезне иртәгә ни көтәсен дә белмибез. Сөйлә
шеп, анлашып кую кирәк. Минем белән алай-болай булса... 

Рабига куркынып, кайнар учы белән иренен иреннәрен япты. 
—Куй әле, Сафа, куркытма мине. Болай да яшәүнең яме качты. Эштә 

бер-беребезгә күтәрелеп сүз әйтергә куркабыз. Нинди ил бу, нинди чор 
бу?.. 

—Мин икебез өчен дә мөһим вакытта син куркып, каушап калмасын 
өчен тырышам. Уен түгел, балалар язмышы беренче урынга чыга мондый 
чакта. Әгәр каушап, коелып төшсәң, бар көчеңне туплап, үзенне җыеп 
тота алмасан, нишләргә?.. 

—Мин барысын да аңлыйм... Әмма ни өчен сина каныгалар? Синең 
нинди гөнаһын бар? Юк бит, эш, эш дип вакытыннан алда картаеп барасын, 
нинди эшкә алынсаң, шул кулыңнан килә, синдәй кадрларны саклап, 
җайлап эшләтү ягын гына карарга кирәк бит акылы булган җитәкчеләргә. 

—Минем бар гаебем шул инде—эшкә артык бирелү, эш күрсәтергә 
сәләтле булу. Ә бу нәрсә гафу ителми икән өстәгеләр тарафыннан. Шуышып, 
тәкмәрләп йөрүчеләр заманы килде. Башны югары тотып, җиргә нык басып 
яшәргә азапланучыларны тиз авызлыклыйлар хәзер. Шуңа алдан ук әйтеп 
куясым килә... Алай-болай булса-а...— дип, кабатлады сузып Әхмәтсафа — 
Мине эзләп "Черек күл"гә аяк та басма, аңладыңмы?—Анын тавышы калты
ранып алды, әмма таләпчән яңгыравын югалтмады. 
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Рабига тавышсыз гына елый иде Хатынының калтыранган гәүдәсен 
кайнар кочагыннан аермый. Әхмәтсафа дәвам итте.—Бел, анда эләккән 
кешене болай гына. тиз генә азат итмиләр.. Ялынып йөрмә, диюем Үзеннен 
иминлеген очен, бапалар хакына эшлә син моны. Әле әни бар янында. 
Ширазга сыен. мөмкин булса... 

— Шираз әле яңа тормыш корып жибәреп маташа. Үзе эшкә керешеп 
килә. хатынын урнаштырасы бар. 

Шираз Мәскәүдә укуын төгәлләгәч, театрга режиссер булып кайткан 
иде. Эмма исемле бик чибәр яһүл кызын эләктереп, өйләнеп тә куйган 
һәм алар кунакханәдән бер бүлмә алып, шунда гаилә корып яшәп яталар 
иде. 

—Аңлыйм, мөмкин кадәр Шираздан ерак булырга, аны сакларга 
кирәк Анын киләчәге зур, ныгыса Марат белән Марлесны ярдәменнән 
ташламас. Аннан Жиһан да бар бит. 

—Җиһанга ышаныч азрак шул, бәби үстерә, ир дигәне ике хатын 
арасында бәргәләнгән мәхлук булып чыкты һич кайсы якка булырга белми 

—Жиһан хисле хатын, кайнарланып, дуамалланып йөрсә дә, туганлык 
җебен өзә күрмә, диюем 

—Анысы булмас инде Бертуган апам бит ул 
— Кызганыч, барып егылып, киңәш сорар кешен юк чамасында 

Минекеләр—ерак Каргалыда хәзер Әхмәтхан гына ныклы тормыш алып 
бара Гомәрхан узган ел трактор астында калып имгәнгән, озак ятты 
больницада, чин. тинтәкләнеп, анын хәлен белергә дә кайта алмадым... 
Туган дигәндә ни сан9 

—Эш дисең бит Инде Марат туганнан бирле булганыбыз юк 
авылда.—Рабига яшь аралаш елмайды —Хәтерендәме, Каргалыга кайткач, 
Маратны юрганга төреп сиңа тоттырган идем, бераз карап тор янәсе. Бала 
чүпрәкләрен чайкарга дип үзем Сакмарга төшеп киттем Кайтып керсәм, 
син дөньяңны онытып курс эше язып утырасын, ә Марачтан җилләр искән, 
унга карыйм, сулга карыйм: кызыл юрганга төргән төенчегем юк кына 
бит. Мин дулыйм, еламсырап синнән бала таптырам, син исәнгерәп тик 
карап торасың, коелып тоштен—бала турында ботенләй оныткансың. 

— Эшкә мавыгып, син әйткәнне җүнләп тыңламаганмын инде мин, 
Рәбуш 

—Шулай шул. Бер эшкә тотынсаң, дөньяңны онытасын. Гомәрхан 
абзыйның кызы Фәүзия ишек алдына алып чыгып китмәгәнме дип, ихата
ларны урап чыктым, бичара гөнаһсыз сабыйдан Маратны сораштырып 
маташтым бугай әле Анысы кычкырып елый башлады. Тагын өйгә кердем, 
үзем үкереп елыйм. 

—Еларга сиңа куш инде. 
—Көлке хәл түгел бит. Шулчак сандык арасында күзгә кызыл нәмәрсә 

чалынды Уктай агылдым шунда, тартып чыгарсам—Маратым! Сандык 
арасына төшеп киткән икән балакаем. Тагын бераз тапмый йорсәм, шунда 
кысылып, җан тәслим кыласы булган, һи, сез ирләргә ышансаң... 

...Икенче көнгә эшкә килсә, аны аптыраган йөзле сәркәтип хатын 
каршы алды. ХКС рәисе ишектән күренүгә, урыныннан сикереп торды, 
сәркатипнең йөзе кызарган, каушаудан исәнлекне дә җүнләп ала алмый 
тора. 

—Нәрсә булды, Зифа?—диде Әхмәтсафа, анын телгә килүен көтмичә. 
—Телефонны озеп куйганнар... Дежур телефонистка әйткән идем, 

бер сүз дәшми...—Сәркәтип каушавыннан кулындагы каләмен идәнгә 
төшереп җибәрде—Көн дәвамыңда эш урынында булсын диделәр сезгә, 
Сафа Мостафавич. 

"Кем кушты*'"—дип, сорамакчы иде, мәгънәсез икәнен чамалап, 
дәшми торлы Димәк, ана ла чират житге 

Кабинет хуҗасы тәненә йөгергән калтырауны сиздермәскә тырышты 
—Аңлашылды,— диде. Әмма тавышын көр итәргә тырышса да, саңгы-
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pay чыкты.—Кая, кичә әзерләгән докладны басып бетердеңме? Әзер битлә
рен мина кертеп бир әле, караштырырга кирәк. 

Әхмәтсафа исәнгерәгән халәттә бүлмәсенә үтте, йөрәк януын басарга 
гс.кш. графиннан су салып эчте, киемен салып, элгечкә элеп куйды һәм 
бүлмәгә ничектер сәер караш ташлап алганнан соң, арыган адымнар белән 
тәрәзә янына килеп басты... 

Сәркәтип кәгазьләрне өстәлгә куеп, чыгып киткәндә Әхмәтсафа һаман 
тәрәзә янында, карлы җил бөтерелгән Казансу елгасына карап тора иде. 

Берничә минуттан сәркәтип янә күренде, өстәлгә "Кызыл Татарстан" 
газетасының яна санын китереп салды. Тавышында ниндидер өмет чаткы
лары пәйда булган иде аның. 

—Чистайдан хәбәр бар, күз йөртеп чыгыгыз!—диде ул, тавышын күтәр
мичә генә. 

Әхмәтсафа өстәл янына килде. Аяк өсте баскан килеш кенә газетага 
күз йөртеп чыкты. Беренче битнең уң почмагында үткән көнне, ягъни 
егерме тугызынчы ноябрьдә Чистай районының Вахитов исемендәге һәм 
"Чулпан" колхозларының берләштерелгән җыелышында Галәветдинов 
дигән колхозчының чыгыш ясап, Дәүләтьяров иптәшнең Союз Советына 
кандидат итеп күрсәтелүен чын күңелдән яклавын хәбәр иткән кечкенә 
хәбәр басылган иде... 

Шушы хәбәрдән соң Татарстан гәзитләрендә Дәүләтьяров фамилия
сенең озак еллар телгә алынмаячагын ул белми иде әле, ләкин күңеле сизә— 
ул инде бүген, гадәтенчә, өйгә кайтып кермәячәк, малайлары белән әвәрә 
килеп уйнамаячак, Рабиганың тиргәвеннән тәм табып, аны кайнар кочагына 
алмаячак, юатмаячак, иркәләмәячәк. Ул башка яссылыкка күчте, бүген 
нидер булачак һәм аның булуы котылгысыз иде... Аның күзләренә яшь 
тулышты, йөрәген нидер чәнчеп алгандай булды. Ирексездән телефон 
трубкасына үрелде, аннан исенә килеп, кулын тартып алды һәм өстәл 
өстеңдәге кәгазьләргә карап тын калды... Кинәт, нидер исенә төшкән кеше 
сыман каударланып, өстәл өстенә таралган чыгышын җыйнады да, папкага 
тутырып, ныклап бәйләп куйды һәм сәркәтибенә эндәште Ниндидер өмет 
уянган шикелле, йөгерә-атлый Зифа керде. 

—Бу папканы Алемасовның кабул итү бүлмәсенә илтеп куй...—диде 
бүлмә хужасы битараф тавыш белән.—Мөмкин булса, бүгенге хәлләрне 
безнекеләргә хәбәр ит, яме.—Зифаның аптыраулы карашын тотып, кызга
ныч елмайды—Бүген мина башка җирдә төн үткәрергә туры килер шикелле 
тоела... 

XII 

А лемасов Шмидтны Мәскәүгә озатканнан соң авырыбрак йөргән иде. 
Хәле юк, шуңа кәефе дә керделе-чыктылы булды. Бүгенге иртәдә 
генә бераз җан керде ана. Үзен Казан ханы итеп тоя алуына һаман 

гаҗәпләнеп бетә алмый утыра әле. Бу хыялга ирек куйсаң, билләһи, тфү-
тфү, берәр ләгыйнь сизә күрмәсен, Иван Грозный булып, Мәскәү тәхетенә 
үк чумасы килер. Казан—минем кулда, мин—терелеп төрбәсеннән күтәрел
гән Иван Грозный, аяк астында татар ирләре аунап ята, кочакта татар 
кызы! Ул монда хуҗа, ана беркем кысылмый, беркем каршы төшә алмый, 
ни теләсә шуны эшли, билгеле, Мәскәү белән киңәшкән булып инде. Башың 
ике булса, шушы җәннәт бакчасына ризалашмыйча, Мәскәүгә үрелеп кара 
син! Хәер, ике түгел, баш Шәрифләрең унау булса да, Мәскәүгә буе җитми 
аның, әй, бу хыял киртәсенә кунаклаган акылсыз уйларны! Ирек бирсәң, 
дөньясын аяк астына китереп салырлар, валлаһи. 

Шул чак ишек ачылып китте, Михайловны күреп, Алемасов урынын
нан сикереп тора язды. 

Иртүк рөхсәтсез диярлек, кабинетына килеп керүен өнәмичә, астан 
гына НКВД наркомына карап алды: 

—Таңнан йөрмәсән...— диде ул, Михайловның вәкарьлеген сынды-
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рырга теләгәндәй. "Тирәндә моның ише "вәзирләр" кайнашканда булырсың 
Иван Грозный1"—дип эченнән генә сүгенеп тә алды. 

—Төне буе Йоклап б>лмлды,—диде Михайлов карлыккан тавыш белән 
һәм әйткәнне дә көтеп тормыйча, Беренче каршындагы йомшак кәнәфигә 
ишелеп төште—Усмановны " э ш к ә чакырган идем, төне буе киреләнеп, 
жэдалләшеп чыкты. Куллар калмады.—Ул кул сыртын угалап, сызланган 
тавыш белән өстәп куйды —Ярдым, кабахәтне. 

—Ярып кына "и"гә килә торган кешеләр булса алар... Махсус алымнар 
кирәк Үземнең дә бер барын чыгасым бар әле ул тирәгә. Куллар кычыта 
башлады. 

Михайлов кабинет хуҗасының күңелен күрергә теләп, куштанланган 
булды: 

—Эшен күп бит Александр Михайлович Энергияңне Хәбипова алып 
бетерә. 

Алемасовка шаяру ошады 
—Куй инде. Вася!—Наркомга болай сирәк эндәшә ул. Димәк, ике 

арада тулысыңча аңлашу барлыкка килде—Кызның нәфсесе зурдан да бит. 
көне буе эштән бушап булмый, аның куенына ауганда, җеп өзәр хәл 
калмаган була Ярый инде. бөтенләй үк зарланырлык итмим үзен, больше
викларча гайрәт күрсәтеп алам Айгыр, ди бит. юкка түгелдер инде. 

Көлешеп алдылар. Михайлов гәрәфиннән стаканга су тутырып салды, 
кулына тоткан килеш, бераз уйланып торганнан сон. һәр сүзен үлчәгәндәй 
әйтеп куйды: 

—Дәүләтъяровның дөнья белән элемтәсе бетте бүгеннән, телефонын 
өзеп куяр1а куштым. Материаллар житәрлек тупланды, алга табан да 
калдырып булмый. 

Алемасов чыраен сытты Кабих, минем белән сөйләшеп торасы килмә
гән хәзер тавыш күтәреп кара инде. Интрига корырга азаплана, тәре 
баганасы Шулай да күнелендәгесен сиздермичә, мыгырданып алды: 

—Тәки киләсе елга халык хуҗалыгы үсеше перспективалары турын
дагы докладын әзерләп тапшырмый, корткыч. Ике кулсыз утырам, әллә 
сон уникенче декабрь—Югары Советка сайлаулар көненә кадәр түзикме? 

—Сез нәрсә, Александр Михайлович! - Михайлов кабынып китте — 
Бер минут чигерергә ярамый Шулай булмаса, тан тишегеннән килеп керер 
идеммени! Инде эш шулай икән. ана бер кон бирәбез—Белүемчә, доклад 
нигездә әзер. дип, өченче көн үк информация ясаган иде. 

— Белмәгәнен юк синең, каһәр. 
—Ва 1ыйфа таләп иткән кадәр генә, Александр Михайлович—Михай

лов кәнәфигә утырган килеш киерелеп-сузыллы.—Үтә гомер, шушы пычрак 
арасында болганып, бер рәхмәт ишетмичә...—Ул сынаулы карашын Алема
совка төбәде. 

—Ишетерсең, Вася, ишетерсең Партия һәр нәрсәне исәптә тота 
Татарстан сиңа рәхмәтсез булмас, дип уйлыйм. Син—минем өчен ин кыйм
мәтле кадр һәм мин моны Мәскәүгә һәрдаим җиткереп торам —Аннан 
гадәти нәрсә хакында сорагандай,—Дәүләтъяров эшен кем алып барачак?— 
диде. 

—Үзем контрольдә тотам. Шелудченко белән Крохичевка куштым, 
алып килгән шәпкә каезласыннар как следует, анан "эш"кә кертеп 
җибәрсеннәр. Шулай боердым. 

—Шелудченко ничек соң'1 Казанга ияләнәме? 
—Матвей Ивановичны Мәскәү аша үзем соратып алдым бит Алын 

белән эшләп була! Яра гына кулына килеп эләккән контрларны. Шунын 
өчен туган кеше ул. 

—Анысы ярый Миндә Дәүләтьяровка кагылышлы берничә документ 
бар; теге чакта да әйткән илем, алып кит әле шуларны.—Алемасов өстәл 
өстендәге искерәк папкадан кәгазьләр чыгарып, Михайловка сузды.— 
Янадык юк югын. шулай да кирәк булуы бар. 
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Михайлов артык исе китмәгән кыяфәт белән кәгазьләрне караштырып 
алды. 

—Шәмтиев... Кәрим Хәрөмуллин... Берсе—аноним. Татгосиздатта 
кыланганнары турында, монысы бигрәк әһәмиятле күренә. Өчесе өч төрле 
бан [Ә, герле гармакта эшлиләр, һәркайсы йөрәкләрендә Дәүләтьяровка үч 
салып Йөрткәннәр. Кызык бит, ә? 

—Татарлар аяк өсте йоклап йөрмиләр бу мәсьәләдә. Берсен аз гына 
мактап, үсендереп җибәрсән, икенче көнне өстәлендә ун жалоба ятачагын 
көт тә тор Үчле. көнчел халык, алар белән зур эшкә алынма, бер-берсен 
чагып, сатып, башларны әйләндереп бетерәчәкләр. Менә шундый төбәктә 
эшлибез инде, Вася. Партия юкка гына безне монда җибәрмәде. Кисловодск, 
Ростов, Воронеждагы хәлләр Татреспубликадагы хәлләр белән чагыштыр
ганда чепуха ул. Мыжлап тора монда "халык дошманнары." Дәүләтьяровка 
материаллар нигезлеме?—Михайловның йөзендә ачулану галәмәтләре чыгуын 
күреп, Алемасов аны тынычландырырга ашыкты,—Йә, йә, сөмсерен 
коелмасын, вчүтеки, минем бу эштә тәҗрибә бар бит. Милләтчелек карашын 
алга сөрүче корткычларның ни-нәрсәгә сәләтле икәнен беләм. Изә торасың, 
сытып, канын сыгып бетерәсен, инде кәгазьләренә кул куя, тетмәсен тетеп, 
ансыз хәлдә камерага илтеп болгыйлар; бетте, яңадан телен әйләндереп сүз 
әйтмәс лпп уйлыйсын; икенче сорау алуга хәл кергән була хәшәрәткә. Тагын 
карыша, элек әиткәннәреннән тана башлый, тагын нервыда уйный, фахиш. 

— Ишеткәнен бармы, бер Казан шагыйре: "Казан—фахишләр 
шәһәре"—дип язган, имеш. Икенчесе: "Ни сәбәптер, тәнгә—мунча, җанга 
юк,"—дип әйтеп үлгән. 

—Күренеп тора, татар язучылары үзеңә азлап-азлап дәрес бирәләр 
икән. Ну моның икенчесе уңышлы пример түгел, большевистик рухка туры 
килми Син аларны азрак тыңла, күбрәк үзеңнең алымнарыңны чарла. 
Алар инде бетте дигәч, яңадан сикереп торалар. 

—Усманов шулай җәфалый бит инде мине. Кабих, тагын ни генә 
кыландырырга? Аптыраш. 

—Беләм, күпме ярдым мин аны. Каты чикләвек. Усмановның телен 
чишмәсән, эшен бик тонык күренәчәк. 

Михайлов кергәч тә өстәл өстенә ташлаган папкасыннан кәгазьләр 
тартып чыгарды. 

—Дәүләтъяров эше шушында, Александар Михайлович. Күз төшер
сәгез иде. Ул корткычны болай да озак асрадык Совнаркомда.. 

Алемасов ашыкмый гына кәгазьләрне укый башлады. Укыганда "тәк", 
"тәк"" дип куюы, аның Михайлов эшеннән канәгать булуын күрсәтә иде. 

Беренче эш итеп, элекке халык комиссарлары рәисе Абрамов Кыям 
Әлимбәковичтан әле егерме өченче—егерме сигезенче сентябрьләрдә 
алынган сорау алу беркетмәсен тартып чыгарды 

Бу папкага буш кәгазьләр салып йөртми НКВД наркомы. Күнеле 
булды, димәк, Михайлов йокламаса йокламый, әмма теләгәнен йолкын 
ала белә, профессионал чекист шулай булырга тиеш тә дип уйлап, канәгать 
төстә тамак кырды Беренче. 

—Йә, укып карыйк, чулак Абрамов ниләр сайрады икән.'.. 
Михайлов үтә хәлсез кыяфәттә кулын селкеп алды да, кәнәфигә чума 

төшеп, күзләрен йомды. "Мин җаннарыннан суырып чыгардым әлеге 
күрсәтмәләрне, монын нинди авыр эш икәнен үзем генә беләм,"—дигән 
мәгънәдә иде бу кылануы. 

Кыям Абрамов шахтер, шунда бер кулсыз калган. Үзе белән бергә 
эшләмәсә дә, Абрамовның булдыклы җитәкче икәнен ишетеп белә иде 
Алемасов. Берничә көн дәвамында сорауны үзе алды аннан, телен чиште-
рәлми изаланып бетге, исән калган кулын каергалап, ахыр чиктә, сындырып 
чыгаруын да онытмый. Киребеткән нәрсә булды Абрамов, Алемасовнын 
йөзенә төкергән бердәнбер хәшәрәт ул. Шуңа иң беренче Михайлов эшкә 
керешү белән, ана Абрамов белән "шөгыльләнергә" киңәш биргән иде. 
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Абрамовның акылы үчендә икән әле. Карт төлке, һаман башкаларны 
саклап калырга азаплана, Дәүләтьяров хакында бернинди мәгълүмат кысып 
чыгара атмаган Михаилов, әмма террористик оешмаларның совет хакимия
тенә нинди куркыныч тудыруын ачып салган күрсәтмәләр бирә. ягъни 
анын күрсәтмәләре сак астындагы милләтчеләрне, троцкийчыларны гаепләү 
эшен "төпле" нигезгә корырга ярдәм итәчәкләр Ә Дәүләтьяров, "корткыч" 
буларак, шушы "мэктэп'не үткән бәндә. Михайлов эшне дөрес оештыра, 
молодец! Б> күрсәтмәләр өчен дә Михайловка ким дигәндә ике-оч көн 
"тырышырга" кирәк булганын яхшы андый ул. 

Ашыкмый гына беркетмәне укый башлады Күз алдында тикшерүче 
белән Абрамов арасында барган "шома" әнгәмә шәйләнә: 

—Сез әле контрреволюцион оешмаларның террористик ниятләре 
турында мәгълүматлар бирмәдегез. 

—Контрреволюцион ун троцкийчы, пантюркистик оешма үзенең 
ахыргы максаты итеп совет властен бәреп төшерү һәм капитализмны кире 
торгызуны күздә тотты. Бу максатны тизрәк тормышка ашыру ниятеннән, 
без ВКП(б) һәм совет хөкүмәте җитәкчелегенә, беренче чиратта Сталинга 
каршы юнәтелгән террористик актлар куллану уенда идек. 

—Сөйләгез, сөйлә, мин тыңлыйм 
—Бу күрсәтмә хакында миңа турыдан-туры Габидуллин 1934 елда 

Мәскәүдәге эш кабинетындагы очрашуларның берсендә әйтте. 
—Анысы кем була? 

I абидуллин Хаҗи Заһидулла улы. 1870 елда туган, егерме дүртенче-
егерме җиденче елларда ТАССР ХКС рәисе булып эшләде, аннан Мәскәүдә, 
пантюркизм һәм панисламизм тарихы турында "хезмәт"ләр язды. Ул миңа: 
«Сталинны үтерү вакыйгаларны без теләгән юнәлештә тизрәк хәрәкәтлән
дерергә мөмкинлек бирәчәк, чөнки Сталинны үтергәч тә илдә паника 
башланачак, юлбашчыга үч саклап йөрүче партиядәге һәм партиясез эле
ментларның куллары чишеләчәк», диде. 

1934 елда Разумов белән сөйләшкәндә, ул да ун троцкийчы контр
революцион оешманың Сталинны һәм аның аппаратында эшләүчеләрне 
үтерүне максат итеп куюын әйткән иде. Бу юнәлештә инде липси 
барганлыгын, кайбер төбәкләрдә террорист торкемнәрнең оешуын һәм 
аларнын форсат кына көтеп торуларын әйтте Террор ниятен аеруча алга 
сөрүчеләр: Мәһдиев Каюм—финанс эшләре халык комиссары, Ганиев Гали 
Ганиевич—1928-1930 елларда ТАССРнын ХКС рәисе булып эшләде, 1934-
37 елларда җинел, соңрак җирле сәнәгать наркомы булды, Рәхмәтуллин 
Фазыл—ВКЩб) өлкә комитетының агитпром бүлеге мөдире һәм Касыимов 
Газим—Казан педагогия иституты директоры. 

Тикшерүче бу көнне Абрамовтан башка күрсәтмәләр сыгып чыгара 
алмаган ахры Беркетмә шуның белән тәмам Иң моһиме, уй-ниятләре 
ачык күрсәтелгән иде контрларның. 

Алемасов кулындагы кәгазьләрне әйләндереп-барлап каралы ла, 
ризасыз тавыш белән: 

—Боларнын берсендә дә гаепләнүчеләрнең имзалары юк бит Ялган 
димәсләрме?— диде. 

- Ялган—һөнәр ул!—диде Михайлов, тәмәке кабызып, тирән ИТЯ) 
төтен суырып алгач.—Безнең эштә,—дип тә өстәде.—Александр Михайло
вич, үзең беләсен, һәр кәгазьгә кул куегыз әле дип, ул хәшәрәтләр артыннан 
йөгереп йөри башласаң, ни була? Кирәкле показанияләргә кул куйдыртыл-
ган. шунысы артыгы белән җиткән! 

Алемасов ирен чите белән генә елмаеп куйды һәм укуын дәвам итте. 
Бусы инде егерме җиденче ноябрьдә, дәүләт куркынычсызлыгы начальнигы 
ярдәмчесе, дәүләт куркынычсызлыгы лейтенанты Моргалин өлкә комите
тында Культпроп җитәкчесе булып эшләгән, иңде кулга алынган Чукальский 
Петр Максимович белән "сөйләшкән". 

— Шуны гына беләм, мин ВКП(б) өлкә комитетында культпропта 
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ишәгендә Дәүләтъяров хәзер инде кулга алынган кешеләр белән берлектә 
(Хәиретдинов. Абашев, Григорьев һәм башка Татарстан сәяси китап 
нәшрияты хезмәткәрләре) марксизм-ленинизм классиклары әсәрләрен 
тәрҗемә итү эшенә тартылды. Бу участокта җибәрелгән корткычларча 
браклар Хәиретдинов, Григорьев һәм Касыймовлар эше генә түгел, бәлки 
анда Дәүләтьяровный да өлеше бар. 

Анын ун троцкийчы контрреволюционерлар белән элемтәдә тору-
тормавын мин белмим, әмма бер фактны искәртәсе килә, ул—Исхак 
Рәхмәтуллин һәм Бари Абдуллинның канатына сыенып яшәде... 

Сыек, күрсәтмәләр бик сыек, әллә сон бу Михайлов эшне бөтенләй 
үз агымына куйганмы? Гел шунын ише вак-төяк булырмы икән, дип, 
шикләнебрәк Алемасов өченче беркетмәне кулына алды, йөзенә сөенеч 
нурлары җәелде, бусы инде асыл кош—Татарстан өлкә комитетының элекке 
беренче секретаре Лепадан алынган күрсәтмәләр иде. Лепаны фаш итү 
Алемасовнын Казан биографиясендә олы казаныш иде. Альфред Карлович 
Лепа—1917 елдан 1937 елга кадәр, ягъни кулга алынганчы ВКП{6) әгъзасы, 
советка каршы эшчәнлеге өчен партиядән чыгарылган. Кулга алынганчы 
ВКП(б) ӨК беренче секретаре булып эшләгән. Дүртенче бүлекнең начальник 
урынбасары олкән лейтенант Крохичев сорау алган беркетмәләр 
Дәүләтъяров эшенә шактый "ачыклык" кертә иде инде. 

—Дәүләтъяров турында нәрсә беләсез, сөйләгез. 
—Утыз бишенче елда Кызыл Йолдыз районында секретарь урынба

сары булып эшләде, партия документларын тикшергәндә партия 
оешмаларын алдашуга этәрде, шунын белән ВКП(б) ҮК директиваларын 
бюрократик формаль үтәүгә юл ачты. Яхшы хәтерлим, Кызыл Йолдыз 
партия оешмасында ҮК күрсәтмәләрен өйрәнмәделәр, партия сафларын 
чистартканда сыйнфый-чит элементларны фиркадә калдыруга юл куелды. 

—ВКП(б) райкомының беренче секретаре кайда иде сон? 
— Кызыл Йолдыз райкомының беренче секретареның фамилиясе 

исемнән чыкты, ул шуннан соң МТС политбүлеге начальнигы булып Норлат 
районында эшләде. Дәүләтъяров белән берлектә районда ачылган 
тәртипсезлекләр өчен гаепләнде, Дәүләтъяров белән берлектә эшеннән 
алынды 

— Кызыл Йолдыздан эшеннән алынганнан соң Дәүләтъяров кайда, 
нинди вазыйфа башкарырга җибәрелде? 

— Кызыл Йолдыздан секретарь урынбасары эшеннән алынгач, ул 
Татгосиздатка эшкә билгеләнде, бераз вакыттан сон ВКП(б) ӨК икенче 
секретаре Мөхәммәтҗановнын үтенечен һәм рекомендациясен искә алып, 
китап нәшриятының редакторы итеп куелды. Шушында әйтер идем, 
Дәүләтъяров Мөхәммәтҗанов белән, гомумән, якын мөнәсәбәттә тордылар, 
аларны антисоветчыл милләтчелек берләштерде, моны миңа Мөхәммәт
җанов үзе әйтте. 

—Дәүләтьяров хакында сез тагын нәрсә әйтә атасыз? 
—Үзенең антисоветчыл эшчәнлеген яшереп, Дәүләтъяров барлык 

чыгышларында да озак вакыт дәвамында бары тик бер кешеләрне генә 
тәнкыйть итте. Бу кешеләрнең китап нәшриятындагы корткычлык эшләре 
турында фактлар күптән инде ачылган, билгеле иде инде. Китап нәшрия
тында үзе килгәч эшләнелгән корткычлыклар турында ул ләм-мим 
эндәшмәде. Шулай ук Дәүләтьяровнын Мәскәүдә Кызыл профессорлар 
институтында белем алгандагы тәртибен дә тикшерәсе иде. 

Алемасов уйга калды. Белгәненчә, Әхмәтсафа Дәүләтъяров Мәскәүдә 
укымаган, Казанда ТКУны тәмамлый. Аспирантураны да Казанда үтә. 
Кайчан укыган соң ул Мәскәүдә? 

—Бу Дәүләтъяров Мәскәүдә белем эстәп йөргәнмени сон''. Лепа сөйли 
моны,—дип, йокымсырап утырган Михайловка эндәште. 

'—Юкла инде, Лепа саташа, ныграк тондырганнардыр башына.— 
Михайлов ихылдап алды. 



±~ Ф А К И Л САФНН 

Шушы ук эшкә атаклы язучы Габит Низам күрсәтмәләре дә теркәлгән. 
Алемасов б\ кешене белә. түгәрәк гәүдәле, нык бәдәнле, аны КЫЙН ip 

га. бигрәк тә типкәләргә рәхәт иде. Ай ил. аньщ белән шактый җәфа чикте 
yi шулай да суккалый-каккалый торгач, егетнен теле "чишелде", күрсәт-
мәләрне шактый сыгып алдылар аннан Менә бит. әгәр дәүләт куркы-
нычсыэлыгы сержанты Гатин тотынмаса. Габит Низам бу кадәр "сөйләп 
ташлар идеме Беркетмәләрдә үзенен кулы юк югын. әмма Гатин фамилиясе 
бар икән. шикләнмичә әйтергә була. Габит Низам бу сүзләрне кире 
какмаячак. Сорау егерме сигезенче ноябрьдә алынган иде. 

- Дәүләтъяровный контрреволюцион һәм корткычлык эшчәнлеге 
хакында Сез нәрсә беләсез'' -дип сорый Гатин. 

Беркетмәне читкә алып томырасы килде Алемасовнын. Эх-ма. 
шайтан алгыры, шушы бәндәләргә баш хәрефтән Сез дип язып. протокол 
сырлап утыр инде Совет иле шул бу. кеше белән исәпләшәләр, кая инде 
итагатьлелек кайгысы "эш" барышында, артлары бөрешкән танык бит алар, 
җыен проститутка! Ә менә язганда истә тотарга туры килә Тәртип есть 
тәртип. НКВД сержанты. Алемасовнын иң яраткан чекисты Сөнгатулла 
Корбанов әйтмешли, кәгазь чыдый инде. кая барасың Ярый. Гатин 
нәрсәләр "тезде" микән?.. 

- Дәүчәтъяровны мин 1933 елдан беләм. — дип җаваплаган Габит 
Низам - Шуз елда ВКП(б) ӨКның элекке секретаре, хәзер инде фаш 
ителгән "халык дошманы" Бари Абдуллин Казан шәһәрендә яшәүче һәм 
культура фронтында эшләүче татарлар гына чакырылган партактив җыйды 
Кон тәртибеңдә кортрреволюцион буржуаз милләтчелеккә каршы көрәш 
мәсьәләсе куелган иде Кайбер чыгышларда культура фронтына кереп 
оялаган буржуаз миллэтчеләрнең контрреволюцион эшчәнлекләре хакында 
искитмәле фактлар яңгыраса да. Дәүләтъяров үз чыгышында бу фактларны 
күмеп калдырырга тырышты, анын чыгышының духыннан күренгәнчә, 
күрсәтелгән фактларда анын да катнашы барлыгы ярылып ята иде һәм 
либераль тешсезлеге ягыннан Абдуллин белән Әхмәровның декларатив 
лыгырдауларыннан берни белән дә аерылмады. Чынлыкта. Абдуллин, 
Әхмәров һәм Дәүләтъяровлар үз чыгышларында партактивның башын бутап 
бетерделәр, аларнын Газыйм Касыимов һәм башкаларның икейөзле бердәм 
хорына кушылулары көн кебек ачык иде. Партактивның барлык 
утырышында да Дәүләтъяровның Абдуллин белән Әхмәровка нык якынлыгы 
күзгә ташланып торды. Хәтта утырышларга да бергә керделәр, бергә чыгып 
киттеләр. 

Сонрак (1934 елдамы, әллә 1935 тә) Дәүләтъяров һәм Әхмәров Ленин 
һәм Сталин әсәрләрен тәрҗемә итү комиссиясенә килеп керделәр, бу 
комиссиягә 1935 елга кадәр Абдуллин. аннан соң Әхмәров җитәкчелек итте 
Шушы вакыйгалардан бирле Дәүләтъяровның фаш ителгән "халык 
дошманнары" Исхак Рәхмәтуллин. Әтнәгулов. Хәйретдинов. Ризванов һәм 
башкалар белән бәйләнештә икәнен күреп йөрдем. Башында Дәүләтъяров 
торган әлеге комиссия Абдуллин. Рәхмәтуллин. Ризванов һәм Әхмәров 
җитәкчелегендә бөтен эш дәверендә Ленин. Сталин һәм партиянең мөһим 
материалларын татарчага тәрҗемә иткәндә җинаятьчел корткычлык белән 
шөгыльләнде. 

Тәрҗемәләрдә корткычлык характеры күренеп торса да. комиссия 
һәм Өлкә Комитетының элекке җитәкчеләре бернинди дә чара күрмәделәр 
Комиссиянең тәржемә практикасы нигезендә Сәлах Әтнәгулов. Рәхмәтуллин 
һәм Газыйм Касыймовлар эшләгән әсәрләрдә революцион марксистик 
эчтәлекне юкка чыгару концепциясе ята иде. Партия әсәрләрендә механик, 
чуалчык тәржемә кылу юлы нәтиҗәсендә аерым сүзләрнең, җөмләләрнең 
мәгънәләре бозылды. Инде Исхак Рәхмәтуллин. Әтнәгулов һәм башка
ларны» йөзе ачылгач та. аларнын тәржемә эшләре Әхмәров. Дәүләтъяров. 
Хәйретдинов имзалары астында тулысыңча яки өлешчә басылып чыгулары 



дәвам иттерелде. 1935 елдан, әллә 1936 елдан башлап Дәүләтъяров 
1атгосиздагга редактор һәм партия комитеты секретаре булып эшли 
оашлады Шушы көннән алып үзенең кулга алынуына кадәр... 

Алемасов эчтән генә көлеп куйды. Әле Дәүләтъяров үз кабинетында 
исәнгерәп утыра торгандыр. Үзе турында язылганнарны укып чыкса, шыр 
җибәрер иде. 

Шул чагында сәркәтип кереп, өстәлгә калын гына папка сачлы 
—Хатык комиссарлары советы рәисе иптәш Дәүләтьяровнын хуҗалык 

үсеше перспективатары хакындагы доклады. Сезнең өчен махсус хәзерләгән. 
1анышып чыгуыгызны үтенде. 

—Үзе кайда йөри әле? 
—Кабинетында эшли. Докладны сәркәтибе аша җибәргән. 
"Сизенә, мөртәт, башка көнне булса, үзе йөгереп килеп җитәр иде. 

Мыштым гына сәгатен көтеп утыра. Михайлов дөрес эшли, эт талаган 
нәмәрсә. контрларны кулга алынганчы ук морально "эшкәртә" башлый. 
Алемасов сәркатипкә төксе карап, чыгып китә аласың дигәнне аңлатып 
баш какты 

Папканы ачып, чыгышның беренче битләренә күз йөртеп чыкты. 
Астан гына үзен күзәтеп утырган Михайловка эндәште: 

—Грамоталы, каһәрең, үгезне мөгезеннән эләктергән. Йә, Вася, бу 
бәндәне нишләтәбез? 

Михайлов папкасыннан бер кәгазь алды. 
—Озакламый аның күршесендә утыручы Хәкимов Абдулла Хәбибулло-

вичны кулга алырга киләләр... НКВД сотрудниклары Самарин белән Коро-
тичка боерык бирелде. Аның эш кабинетында тикшерү үткәрәләр, 
Дәүләтъяров аңа пүнәтәй-шаһит буларак катнаша. Өйрәнә торсын, "эш"кә 
әзерли башладык без аны. 

—Хәкимов?—дип сорады Алемасов нигәдер риза булмыйчарак.— 
Халык комиссарлары рәисе урынбасарымы? 

—Әйе, Александр Михайлович, корткычларны төбе-тамыры белән 
юк итәргә кирәк. Бу мәсьәләдә икеләнү—смерти подобно икәнен яхшы 
аңлыйсыз. 

—Анысы шулай. НКВД күзлегеннән караганда диюем... Элек миң дә 
шулай уйлый идем, шушы постка утыргач, кайбер чакта башкачарак та фикер 
йөртергә туры килә. Кем белән эшләргә'' Ә эш муеннан. Алар янына камерага 
йөртергә аерым кеше билгеләргә туры килмәгәе дим. Хезмәт Вазыйфасын 
кем дә булса башкарырга тиеш бит.—Ул әле генә Дәүләтъяров әзерләп 
бетергән, тышына олы хәрефләр белән: "Алдагы елга халык хуҗалыгы үсеше 
перспективалары" дип язылган папкага төртеп күрсәтте.—Менә күпме язып 
тутырган Дәүләтъяров. Чыда гына. Кем эшләр дип уйлады микән? 

—Кәгазь түзә ул. Укысаң, җыен чүп-чардыр әле. 
—Акыл бар анда барлыгын. Шунысы белән куркыныч та ул. Татарлар

да шундый әйтем бар: кадак даганы, дага юрганы, юрга батырны, батыр 
илне саклый. Төшендеңме. Ничек үрелгән үзара яклашу. Бу халык берләшә 
калса, утлы күмердә ялан тәпи биетәчәк дөньясын. Бәхеткә, берләшү дигән 
нәрсә алардан әлегә бик ерак, читтә йөри. Дәүләтъяров кебек акыллы 
башлары булган халык пүчтәк халык түгел ул, иң беренче чиратта халыкның 
"акыл казанын" "чистартырга" кирәк, шунсыз тынычлык урнашмаячак бу 
республикада. 

Алемасов, янәдән Габит Низамның "күрсәтмәләрен" кулына алды. 
Үзенен колак төбендә Михайлов әйткән, әмма чекистлар арасында еш 
ишетелгән "ялган—һөнәр ул!" дигән сүзләр яңгырагандай булдылар. 

Тәк, кайда калган иде әле ул? Ә менә, "кулга алынганга кадәр", дигән 
җирдә. Дәүләтъяров Хәкимовны "озатып" йөри булып чыкты бит әле, бәлки 
инде Хәкимов төрмәдә, Дәүләтъяровка каршы күрсәтмәләр дә бирә башла
гандыр. Чуртым белсен бу Михайловны, елгыр адәм. Ашыга төшеп укый 
башлады. 
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— Кулга алынганга кадәр Дәүләгьяров, югарыда санап кителгән 
кешеләрдән гыш. Мөхсинов, Гыймранов Зәки. Вәли Шәфигуллин, Толым
бай Гомәр Гали. Гомәров, Ләбиб Гыйльми, Мәхмүт Галәү, Шамил Усманов, 
Кәрим Тинчурин һәм башка милләтче пантюркистлар белән элемтәдә торды 

Партком секретаре булып эшләгән чорда Дәүләгьнровка телдән һәм 
язма рәвештә культура-идеология фронтына оялаган троцкийчылар, бур-
ж\ аз-милләтчеләр һәм башка икейөзле бәндәләр хакында сигналлар кереп 
торды (моны Татгосиздатнын махсус секторында эшләүче Фәтхуллин раслый 
ала). Әмма Дәүләтъяров әлеге сигналлар буенча тулы җавапсызлык күрсәтте, 
шул рәвешле ул дошманнарны фаш итүдән саклап калды. 

Дәүләтъяров контрреволюцион оешмага тартылганмы, юкмы, белмим, 
чонки ул үзе дә, башкалар да миңа бу хакта әйтмәделәр. Әмма Татгосиздатта 
эшләгәндә Дәүләтъяров корткычлар кылган гамәлләрне ликвидацияләү юнә
лешеңдә кискен һәм большевистик чаралар күрмәде, ул гына да түгел, һәрчак 
фаш ителгән яки ителеп өлгермәгән контрреволюцион милләтче элементларга 
таянып эш йортте. Ул китап нәшриятында эшләгәндә буржуаз милләтчеләрнең. 
әсәрләре һәм алар төзегән дәреслекләр күпләп чыга башлады. 

Мөхәммәтжанов белән Әхмәров Дәүләтъяров хезмәтен уңай бәялә
деләр, турылан-туры аларның җитәкчелегеңдә эшләде ул. 

Минем үземә шәхсән соңгы ике елда Максим Горький һәм Пушкин, 
башка классикларның әсәрләрен бастырып чыгару мәсьәләләре буенча 
берничә мәртәбә Дәүләтъяровный эш кабинетында булырга туры килде 
Советлар Союзы язучылары исеменнән художестволы әдәбият әсәрләрен 
бастырып чыгаруны яхшырту, яшь язучыларның китапларын нәшер итүне 
оештыру мәсьәләләрен күтәреп, шактый таләпләр куйдым. Партия оешмасы 
секретаре буларак та мөрәҗәгать иттем һәм Мохсинов, Толымбай, Гомәр 
Гали кебекләрнең икейөзлеләнеп йөрүләрен ачып салырга кирәклеген 
әйттем, буржуаз-миллөтче эшчәнлеге өчен Шамил Усмановны җавапка 
тартырга кирәклеген күрсәттем Пушкин, М.Горький әсәрләрен чыгарганда 
җибәрелгән производство брагы өчен гаеплеләрне җавапка тарту мәсьәләсен 
кискен рәвештә берничә мәртәбә күтәреп карадым. Әмма Дәүләтъяров 
вәгъдә бирсә дә. бернәрсә дә эшләмәде. Фурмановнын "Чапаев" 
(гөржемөчесе—Рәшит Хәмиди), Новиков-Прибойның "Цусима" (тәрҗемә
чесе—Зәки Гыймранов) әсәрләрен татарчага тәрҗемә иткәндә җибәрелгән 
корткычлыклар турында конкрет сигналлар алынуга карамастан, ул 
бернинди дә чара күрмәде. Болар барысы да рус һәм Совет әдәбияты 
классикларының тәрҗемәләрен бастырып чыгару мәсьәләсендә Дәүләтъ-
ировнын буржуаз-милләтче позициясендә торуын раслыйлар. 

Минем белән сөйләшкән чакларда Дәүләтъяров үзен большевик итеп 
күрсәтергә тырышты һәм аннан нинди дә булса контрреволюцион сүзләр 
ишетмәдем Әмма шушы протоколда теркәлгән фактлардан чыгып, мин 
аны культура-идеология фронтына Абдуллин белән Мөхәммәтжанов 
тарафыннан куелган кеше дип саныйм. 

Башка аның хакында ни дә булса әйтә алмыйм. 
Габит Низам. 

Алемасон канәгать төстә Габит Низам "күрсәтмәсе" язылган беркет
мәне папка астына салып, икенче беркетмәгә үрелде. 

Бусы Гомәр Байчурин сүзләре, бүгенге төннең "эш" нәтиҗәсе икәнлеге 
күренеп тора. Беркетмәгә берничә урында Байчуриннын әллә яше, әллә 
тире тамган, кәгазьдә ныклап кибәргә өлгермәгән тап эзе ярылып ята 
Алечасовның янә кулы кычытып, тәнендә ут уйнатып алды Тоткыннарның 
сорау алганда "махсус" алымнардан соң аяк астыңда аунап, ялынып-ялварып, 
елап ятулары күз алдына килеп, авызына сулар йөгерде. Эшли белсәң, һәр 
эш канәгатьлек китерә шул Бүген "Черек күлгә" барып, подвалда берәрсен 
'биетеп каигмый булмас Ширәне дә шунда чакыртсаң, бигрәк тә шәп 
була. Кыз инде өйрәнгән, тоткынны стенага йоз белән сугып тезләндерәсен 
лә. Ширәне аның сыртына атландырып... Эх-ма, рәхәт минутлар була дөньяда! 
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Алемасов, төкереген йотып, Байчурин үзе кул куйган күрсәтмәне 
укын башлады. Сорау алучы НКВД лейтенанты Марголин алай тоткынга 
уңга-сулга гаЙпылырга юл куймый. Эшен белеп, шәп башкара. 

—Сезнең пантюркистик оешмагызга Дәүләтья ровны ң нинди катнашы 
бар'> 

—Утыз алтынчы елда Татгосиздатта Зәки Гыймранов житәкчелегендә 
контрреволюцион-милләтче оешма тар-мар ителгәч, мин бу хакта Мөхәм
мәтҗанов белән сөйләштем. Әлеге әнгәмә процессында, Татгосиздатта 
антисоветчыл эшчәнлек перспективасын тикшердек, һәм шунда Мөхәммәт
җанов миңа бу участокны Әхмәров белән Дәүләтъяров җитәкчелегендә 
пантюркистик төркем оештырып, яңадан ныгытуын әйтте. Әлеге төркемнең 
практик эшчәнлегенә бәя биреп, Мөхәммәтҗанов боларнын Гыймрановка 
караганда шәбрәк тә эшләүләрен әйтте. 

—Дәүләтья ровны ң практик рәвештә тормышка ашырган эш-гамәле 
нәрсәдән гыйбарәт? 

—Мөхәммәтҗанов белән сөйләшкәндә бу темага кагылышлы деталь
ләр хәтердән чыккан. Дәүләтья ровный үзен 1937 елның мартына кадәр 
белмәдем, күзгә-күз очрашырга да туры килмәде. Мөхәммәтҗанов аны еш 
мактый иде һәм үзенең ышанычлы кешеләреннән чутлады. 

Мөхәммәтҗанов үзе әйткәнчә, Дәүләтьяровны "Кызыл Татарстан" 
газетасы редакторы итеп күтәрү һәм ВКП(б) ӨК әгъзасына тәкъдим итү 
анын инициативасы буенча, антисоветчыл төркем әгъзасы буларак оешты
рылган. 

Инде Мөхәммәтҗановнын үз күрсәтмәләренә чират җитте. Әмма бүген 
төнлә Шелудченко белән Крохичев оештырган сорау алу беркетмәсендә 
"аһ" итәрлек яңалык юк иде. Мөхәммәтҗанов Галимнең, үзен яшьләрнең 
"әтисе" дип йөргән кешенең, Татарстанда абруйлы фигураның Дәүләтъяров 
турыңда әйтеп үткән фактлары акылга сыймас дәрәҗәдә сай иде. Шул ук 
Кызыл Йолдыз районында партия документлары алыштыргандагы гөнаһ
лары, китап нәшриятында кылган корткычлыклары санап үтелгән, һаман 
да шул бер балык башы—"халык дошманнарын" фаш иткәндә боргалануы, 
Толымбай кебек милләтчеләрне канат астына алуы тезеп кителгән. Бер 
генә яңалык бар, Алемасов тарафыннан килгән куркынычны сизеп, үзен 
"дошман" буларак Михайлов кулына эләгәсен төгәл белгән Мөхәммәтҗанов 
ХКС рәисе булып эшли башлаган Дәүләтъяров янына кереп зарланып 
чыккан. Тегесе "остазын" саклап калу юлында кулыннан килгәннең барын 
да эшләргә сүз биргән. Бусы кызык, әлбәттә, һәм монда бернинди арттыру, 
ялган да юклыгы көн кебек ачык. Кулга алыныр алдыннан Мөхәммәтҗанов 
үзе дә Дәүләтъяров та анын тирәсендә йөгерештеләр, "ышанычлы иптәш
ләрне саклап калу мәсьәләсендә сөйләшәсе бар" дигәнрәк үтенечләр белән 
анын кабинетында тоткарланырга тырыштылар, Алемасов аларга борчыл
маска тыныч кына эшләргә кушты, үзе исә моментны көтте Егерме 
дүртенче октябрьдә инде Галим төрмәдә, "халык дошманы" булмавын исбат 
итеп, күлмәк ерта иде... 

Мөхәммәтҗанов Дәүләтьяровнын иректә икәнен белә, анын яклавына 
өмет итә шуна күрә гаепләү ягына килгәндә, билгеле фактларны гына 
чыгарып салырга тырышкан "Барыгызга да бер юл, нигә анда әллә нинди 
хәйләләргә бармыйсыз, тирегезне салдырып, башмак итеп киячәкбез! 
Котылу юк сезгә!" 

Алемасов янә кәгазьләргә иелде, Михайлов исә, кәнәфигә җәелеп 
утырган да йокымсырап киткән иде. Алемасов кызганып куйды 'Авыр, 
Тулага караганда ун мәртәбә авыр Казанда эшләве. Милләтчеләрдән дә 
язызларча тартышучы, каршылык күрсәтүче хәшәрәтләрне күргәне булмады 

Кулга алынганчы ВКП(б) ӨК фән һәм мәктәпләр бүлеге мөдире булып 
эшләгән Фазыл Рәхмәтуллиннын күрсәтмәләрен ул инде битараф рәвештә 
өстән генә күз йөгертеп чыкты. Истә калырлык факт шул, күпләп кулга 
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алулар башлангач. Дәүләтьяров Рәхмәтуллинга милли кадрларны саклап 
калырга тырышырга кирәклеге хакында сафсата саткан икән. Күренгәнчә, 
Мөхәммәтҗанов дөрес эш йөрткән, бу мәлдә ХКС рәисе итеп тәкъдим итү 
очен Дәүләтъяровтаи нык холыклы, сак эш йөртүче һәм ышанычлы, белемле 
башка кеше булмаган дисән дә дөрестер. Дәүләтьяров тамыр зкөйса 
Мөхәммәтжанов ишеләргә ныклы терәк 6) чачагын яхшы аңлаган, мөрта 

Папканы ябып. Беренче озын. шома өстәл буйлатып аны Михайловка 
шудырып җибәрде. Тегесе сискәнеп күзен ачты 

— Канчан кулга аласыз?—Алемасовнын карашы төксе иде. 
Михайлов сәер генә кымшанып алды. 
—Кемне'' 
— Койрыклы җенне! Дәүләтъяровны кайчан "Черек күлгә"га озатырга 

җыенасың? 
—Төнгә кадәр утырсын әле. күке кычкырганын көтеп—Михайлов 

йокысын бүлгәнгә көйсезләнгән сабый сыман, үпкәле җавап кайтарды.— 
Әллә тиз чишелер дисеңме? 

— Минемчә, андагы хәлләрне чамалый ул. Бераз тузанын каккач, теле 
чишелер. Судны көтеп алып. шунда барысын да сөйләп биреп, МӘСЬӘЛӘГӘ 
ачыклык кертергә ният итеп ятучы шомалар да бар. Дәүләтьяров та шуңа 
исәп тотар, мөгаен. Совет иленен ин гадел хөкеменә өмет итүче бичаралар 

XIII 

Ноябрьнен соңгы тәүлегенә аяк бастык... Тәрәзә артында кыш жиле 
бөтерелә. Әхмәтсафа Хәкимовнын кабинетын тентүдә катнашканнан 
соң. бөтенләй уйсыз-фикерсез кешегә ошап калган иде. Сәрка

типнең кабинет ишегеннән башын тыгып озә-төтә саубуллашып кайтып 
киткәненә шактый вакыт үтте. Аның соңгы сүзләре бәгырьне тырнап тора: 

—Сезгә, иптәш Дәүләтьяров котеп торырга куштылар... Хушыгыз, 
Сафа абый 

Әйтмәсә дә белә иде. Барыбер бәгырьне сораулар өзгәли. Кем кушкан, 
ПИ өчен үчектеләр аңа9 Беркемнең юлына аркылы төшмәде, җәдәлләшеп, 
явызлык кылып йөрми, беркемгә аяк чалмады кебек, кирәк-кирәкмәс 
бәхәскә кергәне юк. башкаларга ЛӘГӘНЛӘП пычрак аударганда да, ул бичара
ның язмышын җиңеләйтергә тырыша, эштән чыгарып ташланган язучылар
га, журналистларга алдан акча биреп тору тәртибендә эш-йомыш тапкан 
булып ярдәм кулы сузды, гаиләләрен ач үлемнән коткарып калды Ярдәм 
алучылар, рәхмәт, берсе дә сатмады, китап нәшриятында, "Кызыл Татар
с т а н г а бергә эшләгән хезмәттәшләре арасында Әхмәтсафаның бу 
гамәлләрен белүчеләр булды, әмма алар да эндәшмәде Яшь милли 
кадрларны үстерү, булганын саклап калу мәсьәләсендә Әхмәтсафаның 
позициясен күпләр үз итте. 

Халык комиссарлары советына күчкәненә ике ай да унсигез кон, нинди 
дә булса гаеп тагарлык эш күрсәткәне булмады, Вазыйфасына да яңа кереп 
бара Чоры катлаулы, вазгыять анлаешсыз. мондый шартларда яңа эшкә 
керешеп китүченең хәле билгеле инде Бүлекләрдә, башлыча, яңа кешеләр, 
аларны сабыр гына эш җаена өйрәтү очен дә күпме вакыт кирәк. Кешеләр 
дигәннән, ул бөтенләй ялгыз хис итте үзен монда күчкәч. Үз тирәсендә 
кайнашкан кемгә таянырга була? Кабинетына кереп-чыгып йөрүчеләр, озын 
коридорда тыз-быз юргалап үтүчеләр бихисап, ә янәшәдә сөйләшергә, 
аңлашырга, кирәк чакта эч серләрен бушатырга беркем юк ВКП(б) ӨК 
матбугат бүлеге мөдире булып эшләүче Әхмәров Абдулла белән серләре килешә 
иле. аны ла кулга аллылар. Михайловның мактанып сөйләгәнен үзе ишетте: 

— Мөхәммәтҗанов белән Әхмәров кадәр дә ачылганы булмады инде. 
Н\ әле .парны сыгасы ла сыгасы. Жепнсң очы шушы хәшәрәтләрдә булырга 
тиеш —Нарком иренен чалшайтып елмайды да, туп-туры итеп Дәүләть
яров ка карап алды. 
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1 әрәзә каршына килеп басуы бүген ничәнче мәртәбә булгандыр, исәбе 
юк урамда, тәрәзә караган якта сүрән ут яктысында кар сибәли. Әле Яна 
чишмәдә чакта ук оеренче кар төшкән иде, бүгенгесе ныклап җиргә ятарга 
чамалый а\ры I ирә-юнь серле аклыкка күмелеп бара. Кар барысын да күмә, 
пәрнәрсәне үз кочагына ала, күзгә күренмәгән һәр нәрсә юкка чут бит ул. 
Кеше гомере дә шул инде, җир җимертеп яшәгәндә, хезмәт Вазыйфасы 
биләгәндә син оар. кулдан эш китсә-син юк иңде. Оренбурда гомер агышы, 
нәсел җебе хакында акыл биргән Гомәр агасы-агабыйсы искә төште Яшәде 
Юмәр ага, атаклы шәхесләрнең үз кешесе, сердәше булды, булган мал-
мөлкәтен совет хөкүмәте тартып алып. шыр ялангач, ятим калды Үзенә 
күпме игелекләр эшләгән агабыйсы янына барырга да вакыт тапмаган 
хөрәсән бит ул. "Эш, эш", имеш. Үзеңнең дә, эшеңнең дә кемгә хаҗәте 
бар бүген менә'' Кемдер; үкенәсен килмәсә, берәүгә дә игелек кылма, дигән. 
Гомәр агай атай үкенеп яшәмәде кебек, соңгы еллары ничек үткәндер, 
анысын инде ул белми Агабыйнын дөнья куйганы турында хәбәр ишетүенә 
кайчан, кайтып каберенә зиярәт кыла алмый калды. Үкенечләр, үкенечләр... 
Үкенечләрен барлап утырудан да мескен адәм юктыр дөньяда Гомәр агай, 
Мифтах хәлфә, Нургали Надиев... Аның күзләрен дөньяга ачкан кешеләр 
шулар булды. Ә яшьләрдә миһербан җитенкерәми. Кайсының гына хәлен 
белде ул, кайсына гына рәхмәт әйтеп өлгерде^ Юк бит. Их, хәтере кыска 
адәм баласының. Менә бу болганчык дәверне исән-имин кичеп чыга алса... 
Белер иде дә ничек яшәргә, исән калулар икеле шул, икеле... Күңелен 
бераз тынычландырганы шул—ике улы үсеп килә. Гомәр агай әйтмешли, 
җөзәнен—нәсел жебенен озелмәсенә нык ышана ул. Хәтта ки, кешеләр 
алдында бераз гаебе дә булсын ди, Ходай каршында да бераз гонаһысы 
бардыр, адәм баласы хатадан хали түгел, ул гаеп-гөнаһлар өчен битәрләгән 
кеше юк бит аны. Бөтенләй башка нәрсә—яла ягуга нигезләнгән, акылга 
сыймаслык хаталалар дигән булып бәгырьне корыталар. Шунысы сәер. Ил 
белән шушы сәясәт бара, ил белән нахак бәла тагыла кешеләргә, кылмаган 
гөнаһ-гаепләр өчен җәзага тартылып күпме җаннар кыелды. Моңа кайчан 
да булса чик куелырмы? Исең китәр, милләтчелектә гаепләп күпме асыл 
егетләрне "Черек күл"гә илтеп тыктылар, берсенең дә кире кайтканы юк, 
ул гына түгел, август башларында бик күбесен атканнар икән дигән хәбәрләр 
дә колакка чалынды Беркем беркемне якламый, дәшми, чаң сукмый, ә 
"Черек күл"нең төбе кара, тирән, йота гына тора адәм балаларын. 

Куркыныч үзен читләп үтәр дип йөрде, күп нәрсәгә күз йомды 
Әхмәтсафа, белмәгән булып кыланды, инде үзенә чират... Аның юкка 
чыгуына да аптырап, чаң сугып йөрүче булмаячак. Әйтерсең, алар кешеләр 
түгел, ат тәгәрмәче сытып үткән бөҗәкләр генә. Жанда—бөҗәкләр гожләве, 
бөҗәкләр сулкылдавы, бөҗәкләр елавы, бөҗәкләрнең акылдан шашып 
көлүе... Тәрәзәгә бәрелә-сугыла кар бөртекләре оча Кар бөртекләре тәгәрмәч 
астында калган җансыз бөҗәкләргә караганда күпкә бәхетлерәктер әле... 
Милләтнең бөтенлеге, бердәмлеге, алга китеше хакында кайгыртып йөрү 
начарлык буламы? Милләт нәрсә дә, милләтче кем ул—бу хакта да ныклап 
уйланган кеше юк, хәер, уйланып кара, хәзер төпсез күлгә чумачаксың. 

Уйларыннан арынып, сискәнеп китте. Коридорда каты басып килүче 
аяк тавышлары ишетелде. Ул ашыгып стенадагы сәгатькә күз салды. Сәгать 
телләре көн уртасына җитеп, хәрәкәтсез туктап калган иде... 

Кабинет хуҗасы, ниһаять, көтеп торуга нокта куелды дигән уйдан 
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беркадәр җиңеләеп, стена буена тезелгән урындыкка барып чүмәште Бетте, 
барысы да артта калды Алда... 

Кисәк ишек ачылып китте, кабинетка өч хәрби килеп керде, берсе 
каушап калган Әхмәтсафа Дәүләтъяров каршына килеп: 

—Дәүләтьяров сез б\ пасызмы'1—Җавап көтеп тормастан әмер бирде.— 
Киенегез1 Сез кулга алындыгыз!—Әхмәтсафаның каушап калуыннан сөенгән 
кебек, уйнак тавыш белән кулындагы кәгазьне болгап алды.—Менә ордер 
Без, НКВД хезмәткәрләре—лейтенант Самарин һәм Павалей—махсус 
боерык буенча килдек... 

Әхмәтсафа сабыр булырга тырышып урыныннан кузгалды. Йөзенә 
үзен кулга алырга кемнәр килүе бөтенләй кызыксындырмаган кыяфәт 
чыгарды. 

Хәзер генә чамалап алды, кулында пәлтәсен тотып тора икән. Кайсы
дыр пәлтәне кулыннан алып кырыйдагы урындыкка ташлады. 

НКВД хезмәткәре, дәүләт куркынычсызлыгы лейтенанты Самарин, 
хезмәттәше Павалей га әмер бирде: 

— Пүнәтәйләрне алып кер! 
Кабинетка Үзәк Башкарма Комитеты әгъзасы полковой комиссар 

Николай Хәбибуллин, үзенен урынбасары Аркадий Новоселовны керттеләр. 
"Аларны да кабинет саклап ятарга мәжбүр иткәннәр икән" Әхмәтсафа үз 
хәлен онытып, әлеге ике кешене кызганып куйды. Аягы калтырауны баса 
алмый, урындыкка шапылдап утырды, аңа әһәмият бирүче булмады. 

Самарин кабинет түренә үтеп, өстәл артына килеп басты һәм кулга 
алу турындагы карарны кычкырып укый башлады: 

— 1937 елның егерме тугызынчы ноябре көнне, мин—Татарстан рес
публикасы НКВДсына караган дәүләт куркынычсызлыгы идарәсенең 
дүртенче бүлеге, беренче бүлекчәсе сержанты Черпаков 1905 елда Оренбур 
өлкәсе, Сакмар районы Каргалы авылында туган. ВКП(б) әгъзасы, татар, 
СССР гражданы, совнарком рәисе булып эшли, Гоголь урамы егерме 
бишенче йортта яшәүче гражданин Мостафа улы Әхмәтсафа Дәүләтьяровка 
кагылышлы материалларны карап чыкканнан соң, Дәүләтъяров совет 
хакимлеген бәреп төшерү максаты белән оештырылган контрреволюцион 
милләтче-панторкичел оешмада тора дип таптым... 

...Йә Хода, кем ул Черпаков, аның кулына кем биргән бу уйдырма 
язып тутырган кәгазьне! Нәрсә эзләгән дә, ни тапкан? Менә ничек әвәләнә 
икән ул гаепләүләр! Әхмәтсафаның чатнап башы авырта башлады. Ул ике 
кулы белән башын тотып утыра бирде. 

Самарин, ашыга-кабалана, ниндидер ике ятып төшенә кермәгән 
Черпаков дигән сержант язганнарны укый: 

—Озак вакытлар дәвамында шушы контрреволюцион оешмада торган 
хәлдә, Дәүләтъяров ВКП(б) сәясәтенә һәм совет хакимлегенә каршы юнәлде
релгән, РСФСР җинаять кодексының унҗиде дә илле сигезенче статьяның 
сигезенче искәртмәсе, илле сигез дә унберенче статьяларга туры килүче 
контрреволюцион эшчәнлек алып барган. 

Шуларны искә алып, югарыда күрсәтелгән статьялар буенча Мостафа 
улы Әхмәтсафа Дәүләтъяровны кулга алырга һәм тентү үткәрергә карар 
кабул иттем. 

Беренче санлы төрмәдә сак астында тотарга... 
...Жанны авыр уйлар басып китте. Әйләнә-тирәне соры томан капла

ды, шушы шыксыз эңгерлектә коточкыч тизлектә бөтен гомере зырлап 
үтеп китте шикелле, айкалган-чайкалган күңел түрендә бер мәлгә Рабига, 
балалары чагылып алды. 

—. .Түзегез, җаннарым...—Әхмәтсафаның эчтән әйтелсә дә, тышка 
бәреп чыккан инрәүле тавышы Самаринны бүленергә мәҗбүр итте. Ул 
аптыраган карашын Павалейга юнәлтте. 

—Укып бетер!..—диде Павалей риза булмаган тавыш белән —Барысы 
да тәртиптә 

Самарин арган тавыш белән, дүртенче бүлек башлыгы дәүләт куркы-
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нычсызлшы капитаны Шелудченкодан ризалык алынуын, карарга беренче 
бүлекчә түрәсе Марголин кул куйганлыгын, нарком Михайлов белән 
килсштетелгәнен хәбәр итеп, кәгазьне Павалейга сузды. 

—Тотак кул куйсын 
Бу хәлдән тетрәнеп калган пүнәтәйләргә карап алганнан соң, Павалей 

төксе генә Дәүләтьяровка эндәште: 
—Килегез, кул куегыз... 
Әхмәтсафа нык торырга тырышып, өстәлгә якынайды. Йә Хода, шушы 

ахмаклыкка ышанучылар бар микән? Ул инде мондый гаепләүне бүген— 
Хәкимовны кулга алганда бер ишетте. Хәкимов кулга алу турында кул 
куйганда ишетелер*ишетелмәс итеп: "Мин гаепсез..." дигән иде. 

Ирексездән шушы сүзләр Әхмәтсафа иреннәреннән дә тәгәрәп 
төштеләр. 

—Мин гаепсез... 
Самарин дәшмәде, кул куелган кәгазьне өстәлдән алып, папкасына 

шудырды, үзе Павалейга боерды: 
—Өстәлдәге бөтен кәгазьләрне җыйнагыз!.. 
...Ярты сәгатьтән ул инде "Черек күлдә" тикшерүче Крохичев белән 

НКВД наркомы урынбасары Шелудченко алдында түшәмгә асып куелган 
хәлдә тора иде. 

Аны төне буе кыйнадылар. Кыйнап арган арада кан баскан күзләрен 
мәжбүри ачтырып борын төбенә кәгазь төртәләр. Крохичев беләгенә тамган 
кан-сүлне Әхмәтсафаның канлы күлмәк якасына сөртеп, ысылдый: 

—Кул куй, заразы, күпме интегергә була синен белән, хәшәрәт! 
Җимерелгән яңак сөяген көчкә кыймылдатып, Әхмәтсафа һаман бер 

үк сүзләрне кабатлый. 
—Җәфаламагыз, минем гаебем юк... 
Шелудченко шуны гына көтеп торган кебек, аны янә сугып екты, 

типкәләргә тотынды. Крохичев, хәл җыеп, чәй эчеп, бу күренештән ләззәт 
алып утыра. Үзе сөйләнә: 

—Вәт, эт җан, ничекләр карыша бит Мөхәммәтҗановтан уздыра бу 
болай булса... Тагын нәрсә кыландырабыз, Матвей Иванович? 

—Телен тешләтеп өздергәнче ярабыз, шул анын даруы... Әле контрлар 
белән башкача сөйләшкәнне белмим—Шелудченко ярсый-ярсый тотакны 
типкәли бирде.—Мә, сина, милләтчелек. ...Мә сиңа, пантөркичелек... Мә 
сиңа контрлык! 

Төне буе, көне буе кыйнадылар аны. Ничә мәртәбә аңын җуйган, 
ничә мәртәбә һушына килгән - үзе түгел, аны җәзалаучылар да исәбен 
югалтканнар иде инде. 

Җәзалау барышында бүлмәгә берничә мәртәбә Михайлов кереп чыкты, 
әле һаман гаепләү кәгазенә кул куймавын белгәч, йөзе бозылып, теш арасын
нан: 

—Эшли белмисез!—дип, кискен хәрәкәт ясап кул кыры белән тотак-
нын муенына китереп сукты. Хәлсезләнеп беткән Әхмәтсафа урындыктан 
очып, стенага барып сыланды. Михайловның йөзенә кәперәюле елмаю 
кунаклады—Менә шулай кисәләр аны. Сез монда анын белән нәрсә кылан-
макчы була торгансыздыр, аңламыйм,—дип, идәндә ыңгырашып, тартышып 
яткан Әхмәтсафа өстенән атлап чыгып китте. 

Тәүлек эчендә анын бер күкәйлеге сытылган, ике тапкыр кумаклы 
базга салып алганнар, күкрәк тактасы урыныннан купкан, тәндә кыйнал
маган, изелмәгән төш калмаган, тешләре коелып беткән, монда килеп 
кергәндәге кара-конгырт чәчләре ап-ак иде... 

Анын бу җәза машинасына каршы торырлык хәле калмаган иде. 
"Теләсә нинди контрны ярты сәгать эчендә кул куярлык хәлгә җиткерәм", 
дип мактанган Крохичевның бар түземлеге төкәнде. Ул инде ни кыланганын 
белештерми тукмый иде тотакны. НКВД подвалында шушы тәүлек эчендә 
тагын бер кеше шәхес буларак үлде, әлегә йөрәге тибүдән туктамаган җан 
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иясе генә калды. Бу инде Н К В Д телендә йөргәнчә, тиешенчә "эшләнгән" 
материал иде... 

Кул бармакларын изеп бетергәч. Әхмәтсафага "ял" бирделәр, һ у ш 
жыеп, әйткәнне аңлар хәлгә килгәч. Крохичев тотакны иягеннән нык итеп 
тотып, башын артка каерды: 

—Карышма, эт токымы, соңгы тапкыр кисәтәм, мин әйткәннәрне 
кәгазьгә тошерсән. исән катасын, хатынын, балаларын янына кайтасын, 
карышсаң, капут сина! Аңладыңмы, өенә кайтасын киләме7 

—Өйгә кайтарыгыз...—дип. ыңгырашты Әхмәтсафа. 
Крохичев Шелудченкога күз кысып, елмайган булды: 
—Әллә кайчан шулай диләр аны, синең монда нигә кирәген бар? 

Язасын, кул куясын да, атлүр. өенә сызасың! 
Шелудченко тотакнын кулына каләм сузды. Н К В Д н ы ң җәза маши

насы максатына иреште—1937 елның беренче декабрендә, таң алдынан 
Әхмәтсафа Дәүләтьяров җаһил Крохичев әйтеп торган сүзләрне шәмәхә 
кара белән кәгазьгә төшерә башлады 

"Нарком Михайловка тикшерү тотагы Дәүләтъяровтан. 
Минем эшем буенча кузгатылган тикшерүне һаман да сузуның мәгъ-

нәсезлеген аңлап һәм карышудан туктарга кирәклегенә төшенгәннән сон, 
үземнен советка каршы эшчәнлегем хакында ачыктан-ачык белдерергә 
кирәк дип таптым 

1936 елда Татарстан дәүләт нәшриятына эшкә килгәч, баш редактор 
Әхмәров белән дуслаштым, аның коткысы белән һәм аның тарафыннан 
шәхсән үзем бүгенге көнгә кадәр актив катнашкан советка каршы милләтчел 
оешмага тартылдым Аңлашылганча, минем соңрак гәҗит редакторы, аннан 
өлкә комитеты әгъзасы итеп сайлануым очраклы түгел иде. Бу эшләр 
Мөхәчмәтжанов кулы белән тормышка ашырылды һәм советка каршы үзәк 
җитәкчеләренең берсе булган Лепа тарафыннан яклау тапты. 

Үземнен һәм мин белгән кешеләрнең советка каршы эшчәнлеге 
хакындагы күрсәтмәләремне кабул итеп алуыгызны сорыйм." 

Шелудченко тотакнын язганын алып укыды да, аның алдына машин
када басылган берничә кәгазь китереп салды. 

— Күптән шулай кирәк иде, хәшәрәт. Хәзер боларына кул куй! 
— Минем гаебем юк...—диде Әхмәтсафа, барлык авыртуларын онытып, 

урыныннан калкына төште. 
—Без гаепсезләр белән булашмыибыз, контр!—дип Крохичев Әхмәтса

фаның касыгына китереп типте.—Әйт, син гаеплеме.—Ул идәндә бөгәрләнеп 
яткан тотакнын аягына элмәк кигертә башлады—Гаеплеме син?—дип 
җикеренде ул. 

Хәсрәтле җавап ишетелде: 
—Гаепле 
—Шулай дип кал, кумак базына төшеп менгәч, башкача сөйләшер 

идең, эт җан! 
—Өйгә кайтарыгыз...—дип ыңгырашты тотак һәм аңын җуйды. Өстенә 

чиләк белән су койдылар. Тотак селкенмәде. Крохичев сүгенә-сүгенә тотак
ны идәннән сөйрәп алып урындыкка аркылы ыргытты да, нык итеп артына 
китереп типте. 

Шелудченко Крохичевны туктатты. 
—Җитте, бу хәшәрәт белән озак маташтык. Камерага кертеп ташла

сыннар Акыл җыеп, рәткә килгәч, ничек сайрар, карарбыз— Bepai җан 
әсәре сизелгәнен чамалап, тотакка колагына иелеп иләмсез акырды— Ан 
бул, Дәүләтьяров, яшисен килсә, күрсәтмәләреңне үзгәртмә, а то секай 
башка будет, понял сука? Әле эшен бетмәде, өйгә кайтмый торасын, тиз 
бул, шушы битләргә кул куй! 

Тотак авырлык белән үзенә сузылган җиле битлек сорау алу беркет
мәсен кулына алды, Шелудченко каләм сабы белән нык итеп муен астына 
китереп төртте: 
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Мә. i.tKi.i чырай, гизрәк кулыңны куй!.. 
Әхмәтсафа авыртудан бераз дәшми торды, урыныннан купкан яңак 

сөяген сак кыймылдатырга тырышын 
—>кын чыгарга рөхсәт итегез,—диде. 
Шелудченко белән Крохичев мәзәк итеп бер-берсенә карашып алды

лар Алар аптырашта иде. Шушы изелеп, тапталып беткән адәм, һаман 
вакыт сузып маташа бит, ә. Ләкин берсенең дә кул күтәреп, янәдән тотакны 
кыйныйсы килмәде. 

—Тиз бул, анаңны...—дип сүгенде Крохичев.—Бер минут вакыт сиңа— 
карап чыгу өчен. 

Күзләрен кан баскан, керфекләр эренләп ябышып беткәннәр, шулар 
арасыннан сөзелеп кергән сүрән яктылыкны тотып калырга тырышып, 
Әхмәтсафа көчәнеп укый башлады. 

—Сез советка каршы пантөркичел-милләтче оешмада катнашучы 
буларак кулга алындыгыз Үзегезне гаепле дип саныйсызмы? 

—Гаепләү дәлилләре мине ышандыра, шуңа күрә карышып маташу 
мәгънәсезлек дип уйлыйм. 

Татарстанда советка каршы актив эшчәнлек җәелдергән пантөркичел-
милләтче оешмада торуым сәбәпле, үземне гаепле саныйм. 

Тикшерү барышында үземнең һәм мина билгеле булган башка 
кешеләрнең советка каршы эшчәнлеге хакында бөтен дөреслекне ихлас 
сөйләп бирергә булдым. 

—Сез кайчан һәм кем тарафыннан советка каршы оешмага тартыл
дыгыз? 

—Пантөркичел-милләтче оешмага мин Татгосиздатнын баш редак
торы Әхмәров тәкъдиме белән 1936 елның башында кердем. 

Әхмәров белән без ТКУда укыганда ук (1928—1932) дус идек. Бу 
дуслык сонга табан да дәвам итте. 

Ул чакта ук. үзара ачыктан-ачык сөйләшкәндә, без милли мәсьәлә
ләрдә фирка сәясәте белән килешмәвебезне әйтә идек. Бу сәясәт милли 
республикаларның мәнфәгатьләренә җавап бирми, Мәскәү республикалар 
белән санлашмый, хокукларын кыса, аларга карата колонизаторлык 
политикасын алып бара дигән фикергә килдек. 

Без авыл хуҗалыгын коллективлаштыру мәсьәләсенә дә шик белдер
дек, бу гамәл тормышчан түгел дип инана идек. 

Коллективлаштыру ашыгып үткәрелә, крестьян моңа әзер түгел, шун
лыктан фирка сәясәте уңышсызлыкка дучар дип санадык. 

Тулысыңча коллективлаштыру нигезендә, сүздә түгел, гамәлдә бөтен 
төбәкләрдә кулакларга каршы һөҗүмгә күчкәч тә, без Әхмәров белән фирка 
сәясәтен якламадык, кулакларны туган җирдән сөрүне бөтенләй кирәксез 
нәрсә дип таптык. 

Әхмәров белән кабат очрашып, Татгосиздатта бергә эшли башлагач, 
ачыктан-ачык сөйләшүләрне дәвам иттек, ул әңгәмәләр барышында совет 
хакимлегенә һәм фиркага карата тагын да ныграк килешмәүчәнлек чагыла 
иде. Без фиркада демократиянең булмавын, троцкийчыларга һәм уннарга 
карата дөрес булмаган сәясәт үткәрелә, Троцкий, Бухарин кебек шәхесләр 
тик торганнан эзәрлекләнә, алар үзләренең идеяләрен яклый алмыйлар, 
авызлары томалана дип саный идек. 

Колхозлар төзү барышын анализлап карагач, күмәк хуҗалык ни урыс 
крестьянына, ни татарга уңайлы түгел, алар анда мәҗбүри тотылалар, аерым 
хуҗалык нигезендә тормыш алып бару аларга күпкә кулайрак дигән нәтиҗәгә 
килдек, икенче төрле әйткәндә, шәхси милекчелек позициясендә тордык. 

Шундый сөйләшүләрнең берсендә, Әхмәров миңа Татарстанда совет 
хакимлегенә каршы көрәшүче пантөркичел-милләтче оешма барлыгын, аңа 
республиканың күп кенә җаваплы работниклары кергәнлеген әйтеп, мина 
да бу эшкә кушылырга тәкъдим ясады. Инде советка каршы рухта шактый 
чарланган кеше буларак, икеләнеп тә тормастан, мин риза булдым. 
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—дхыөров советка каршы оешмада кемнәр катнашуын әйттеме1' 
—Өч кешемен исемнәрен атады ул. Болар - өлкә комитетынын икенче 

секретаре Галим Мөхәммәтҗанов. мина кадәр халык комиссарлары советы 
рәисе булып эшләгән Кыям Абрамов, элекке финанс халык комиссары 
Каюм Мәһдиев 

Нәкъ мена шушы кешеләр оешма белән җитәкчелек итәләр, диде 
Әхмәров, бу оешмага элекке "ун" һәм "сул" төркемчеләр тулысынча керәләр, 
буржуаз милләтчеләр дә тартылдылар, лиле ул 

Әхмәров миңа өлкә комитетының беренче секретаре Лепаның шушы 
оешма белән бер булып эшләвен, аның да Татарстандагы советка каршы 
уң-троикийчы оешмада торуын хәбәр итте. 

Мин моңа бик гаҗәпләндем һәм Әхмәровтан: "Дөресме бу?"—дип 
кат-кат сорадым. Ул бу сүзләрнең хак булуын раслап: "Уң-троцкийчы оешма 
безнен пантөркичел оешма белән тыгыз элемтәдә торган хәлдә советка 
каршы эшчәнлек алып бара,"—дип җавап бирде. 

—Советка каршы оешманың бурычлары хакында Әхмәров сиңа ниләр 
соиләде? 

—Ул мина бу оешманың топ бурычы—совет хакимлеген бәреп төшерү, 
төзеләчәк буржуаз Туран дәүләтендә капитализмны кабат тергезү икәнлеген 
әйтте. 

Әлеге бурычны тормышка ашыру йөзеннән оешмада катнашучыларны 
тиешле урыннарга хезмәткә урнаштыралар, алар анда корткычлык эшчәнле-
ге алып баралар, үзләре белән эшләүчеләрне милләтчелек рухында тәрбия
лиләр, шулай ук яна кадрларны табып, оешмага тарту белән шөгыльләнәләр. 

—Сезгә Әхмәров советка каршы оешманың террорчыл ниятләре 
турында да әйтте бит. Ни өчен бу хакта дәшми үтәсез? 

—Бу хәлне яшерергә бөтенләй теләмәгән идем. Чыннан да, бу оешма-
нын төп бурычларының берсе—фирка һәм совет хөкүмәте җитәкчеләренә 
каршы терактлар хәзерләү, аны тормышка ашыру икәнлеген Әхмәров миңа 
искәрткән иде. 

Әхмәроннын әйтүенчә, тиешенчә хәзерләнгән һәм уңышлы тормышка 
ашырылган терактлар бик тә нәтиҗәле була, чөнки аннан соң фирканын 
сәясәтен тамырдан үзгәртеп, без теләгән юнәлешкә борып җибәрергә мөм
кинлек туа, ә инде Сталинны үтерү—совет хакимлегенә каршы восстание 
күтәреп, аны бөтенләй бәреп төшерү мәсьәләсен хәл итәчәк, дип анлатты ул. 

—Әлеге террористик ниятләр гамәли яктан ничегрәк тормышка ашы
рылдылар соң? 

—Бу мәсьәлә буенча мина ни дә булса билгеле түгел. 
—Татгосиздатта корткычлык һәм дошманлык эшчәнлеге алып бару 

турында Әхмәровтан задание алдыгызмы? 
—Әйе, алдым. Әхмәров чине оешмага тарту турында Мөхәммәтҗанов 

белән сөйләшкән, Мөхәммәтҗанов минем кандидатурамны хуплаган һәм 
бергәләп, йәки Әхмәров кушуы буенча Татгосиздаттагы корткычлык эшчән-
легеНӨ керешеп китәргә тәкъдим итте. 

—Мөхәммәтжановнын әлеге дошманын тәкъдимен тормышка ашыру 
юлында нәрсәләр эшләргә өлгердегез? 

—Ул вакытта ук Рәхмәгу.тлин Исхак һәм Татгосиздатта эшләүче башка 
милләтчеләр, берләшеп, марксизм-ленинизм классикларын бозып тәрҗемә 
итә башлаганнар иде. Ә инде Рәхмәтуллиннын корткычлыгы фаш ителә 
башлагач, без аны төрлечә яклап азапландык. 

Марксизм-ленинизм классикларың тәрҗемә итү буенча комиссия 
оештырылган иде. Элекке вәлидовчы һәм милләтче буларак Рәхмәтуллин 
кандидатурасы ВКП(б) Үзәк Комитеты тарафыннан кире кагылды, без бу 
хәлне партоешмадан яшереп, Рәхмәтуллинны Татгосиздатта эшләтә бирдек. 

Рәхмәтуллинны кулга алгач, Әхмәров белән икәүләп аның корткычлык 
эшен дәвам иттек, марксизм-ленинизм классикларын анлы рәвештә бозып 
татар теленә тәрҗемә иттек. 



1936 сода тәрҗемәдә чыккан Сталинның "Ленинизм мәсьәләләре" 
кийчының гөржемөчесе һәм мөхәррирләренең берсе буларак, мин, 
корткычлык максатыннан, фикерне һәм мәсьәләнең куелышын контрре
волюцион бозуга китергәнең белә торып, юри аерым сүзләрне, хәтта 
фразаларны төшереп калдырдым. 

Ә иңде "Большевик" журналында "Ленинизм мәсьәләләре" китабын 
гатарча тәрҗемә иткәндә махсус ясалган бозулар хакында мәкалә чыккач, 
мин, 1аттосиэдатта фирка сәркатибе буларак, партҗыелышта аны формаль 
тикшерүгә юл кундым, тәнкыйтькә урын калдырмадым, мәсьәләнең сәяси 
асылын йомшарттым. 

Мин, Әчмәрөвның күрсәтмәсен үтәп, Бурнаш, Мәхмүт Галәү кебек 
буржуаз милләтче язучыларның чын йөзләрен яшереп калдырырга 
маташтым, аларны якладым, кычкырып торган милләтчел рухта язган 
әсәрләрен басып чыгаруга юл куйдым, зур суммада гонорар түләдем. Кон-
сультбюро эшен таркаттым, китап басып чыгару планын өздем, Татгос-
издатны элеккегә караганда да тирәнрәк упкын ягына өстерәдем. 

Элегрәк Татгосиздатта басылып чыккан китаплардагы, мәсәлән, 
Әтнәгулов төзегән дәреслектәге антисоветчыл юнәлештәге бозуларны тән
кыйть итәм дигән булып, мин юлбашчыбыз Сталинга һәм фиркага каршы 
яла ягу, антисоветчыл пропаганда эше белән шөгыльләндем. 

—Тикшерү күрсәткәнчә, Сез аңлы рәвештә Татгосиздат аппаратын 
милләтчел-советка каршы элементлар белән чүпләгәнсез. Бу дөресме? 

—Дөрес. Ул чакта Татгосиздатка кереп оялаган һәм инде фаш ителү
ләре котылгысыз булган ата милләтчеләрне туздыруда бераз катнашкан 
булып, үземнең чын йөземне яшереп калырга тырыштым. Мин—Дәуләтъ-
яров, алар урынына милләтчел-советка каршы кадрларны эшкә кабул иттем 
һәм кирәгенчә урнаштырдым. Фаш ителеп кулга алынган "халык дошманы" 
Шәфигуллин урынына, нәфис әдәбият секторы редакторы сыйфатында 
Татгосиздатта милләтче Толымбай Шаһиәхмәтовны асрадым. Андыйлар 
күп иде—Мөхсинов, Галиев, Гыймранов һәм башкалар. 

Татгосиздатның фирка сәркәтибе Вазыйфасын башкарган чакта, 
культура-идеологик фронтта оялап алган троцкийчы буржуаз-милләтчеләр, 
башка икейөзле бәндәләр хакында телдән, йәисә язма рәвештә шактый 
сигналлар алсам да, бернинди чара күрмәдем, аларның "халык дошманы" 
икәнен яшереп калдым, корткычлык эшләренә күз йомдым. 

Совет язучылары исеменнән китапларның басылу сыйфатын яхшыр
туга, яшь язучыларның китапларын чыгаруга әзерләү өлкәсендә эшне 
көчәйтүгә юнәлдерелгән тәкъдимнәр керде; Пушкин, Максим Горький әсәр
ләренең шөкәтсез полиграфик йөзе хакында, бу эш өчен нәшриятта брак 
җибәрүчеләрне җавапка тарту мәсьәләсендә дә күп тапкырлар кисәтелдем; 
"Чапаев", "Цусима" әсәрләрен татарчага дошманый тәрҗемә кылынуын 
да белә идем, әмма таләп ителгәнчә нинди дә булса чара күрмәдем. 

—Кызыл Йолдыз районында эшләгәндә, фирка документларын 
тикшерү башлангач, ВКЛ(б) Үзәк Комитеты директиваларын сез корткыч
ларча үтәүгә керешкәнсез. Бу хакта бездә мәгълүматлар бар. Моның белән 
килешәсезме? 

—ТКУда аспирантура тәмамлагач, мине Кызыл Йолдыз районына 
эшкә билгеләделәр. Райком секретаре урынбасары булып 1935 елга кадәр 
эшләдем. Фирка документларын тикшергән чакта аңлы рәвештә Үзәк 
Комитет директиваларын боздым, фирка сафларыннан чит һәм дошман 
элементларны чыгарып атарга дигән таләпне үтәмичә, андыйларны, райком 
секретаре Вәлиев белән берлектә, фиркада саклап калдык... 

"Җавап"лар шушы урында өзелә, "беркетмә" инде тиешенчә тутырыл
ган, кул куясы гына калган иде. 

Бүлмәдә тынлык урнашты. Тикшерүчеләрнең яңак сөякләре тартышып 
алды, тотак исә ничек дип сүз башларга белми иде булса кирәк. Каршы килсә, 
тагын, тагын тукмаячаклар бу җанкыярлар. Кул куйса, күпме ялган монда!.. 
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—Сез ш а к н җавапларны үзгәртеп бетергәнсез бит...—диде тотак әкрен 
генә. Сугып җибәрүләреннән шүрләп, бөтен гене җыерылды. 

Тотакнын о е р кыланмышы Щелудченконын күңеленә хуш килдеме, 
көлеп җибәрде. Ана Крохичев кушылды 

—Вәт. анаңны кабер өстенә салып...—диде Шелудченко. өстәлгә 
таянып. үзе һаман көлә-көлә башын чайкады —Безне контрның ни-нәрсә 
сөйләгәнен сүзгө-суэ теркәп утырырга тиеш дип уйлыйсыңмы, бүкән? И 
хочеться. и колиться, ә? Әйтәсе дә килә. әйтеп тә бетерә алмый, чөнки ул 
хәшәрәт' Без синең авызыннан келәшә белән каерып алган сүзләр бу, 
беләсен килсә Йә әйт. кайсы ялган монда'' Нәрсә төшеп калган, нәрсә 
артык9 

— Колхозлашу, фиркада демократия турындагы фикерләрне үзем 
әйттем сезгә Тик болар бит минем үз фикерләрем, уйлануларым, алар 
хакында яшермичә әйттем сезгә. Ныклы хуҗалык алып баручы крестьянның 
корткыч булмавын да исбатларга тырыштым Язучыларның үчләшү бер 
берсенә яла ягарга һәвәс халык икәнен дә күп мәртәбәләр әйттем. Алар 
сүзе белән ярты республиканы дошман ясап чыгарга була. Бу сүзләрдә 
Әхмәровнын. башкаларның ни катнашы бар? 

Крохичев яраткан алымы белән тотакнын касыгына китереп сукты: 
—Бавырыңны костырам мин синең, артына кыздырган тимер тыгам, 

карышсаң. Тиз бул. кул куй. диләр сина. е ип' 
Әхмәтсафа баш чайкады. Шуны гына көтеп торган кебек Шелудченко 

аны муеныннан эләктереп, югары күтәрде һәм көчсезләнеп беткән гәүдәне 
җан ярсуы белән идәнгә ыргытты Типкәләргә тотынды... 

Бирешмәскә теләсә дә. җан саклау өскә чыкты, бер арада: 
—Кул куям...—дигәнрәк аһылдаулы авазлар ычкынды аннан 
Тикшерүчеләр инде монын ишегә күнеккәннәр, тизрәк тот ашын 

кулына янә каләм сондылар. Әхмәтсафага монда язылганнарның әһәмияте 
бөтенләй юк иле. тикшерүче сузган бер кәгазьгә имза сырлый башлады 

Кул куеп бетерүгә. Шелудченко аның кулыннан зәһәр елгырлык белән 
каләмне тартып алды. үзен урындыктан сугып төшерде. 

Ул инде үзе генә атлап барырлык хәлдә түгел иде. Ике култыгыннан 
ике хәрби эләктереп, камерага кертеп ташладылар. Таш идәнгә бәрелеп. 
Әхмәтсафа аңын җуйды. 

Күпме яткандыр, белми Кемдер нидер сөйләнгәләп, уттай янган 
маңгаена юеш чүпрәк куеп маташканда аңына килде, күзләрен ачарга 
азапланды, әмма шушы теләкне тормышка ашыру өчен генә дә коточкыч 
газаплы авыртудан яңадан зиһенен җуя язды. башы шаулый, колакларга 
нәрсәдер тыгылып каткан кебек, керфекләре лакашып ябышкан, ул 
ыңгырашып, кипкән иреннәрен әйләндерергә азапланып, нидер әйткәндәй 
булды Теге кеше мәхбүснең теләген чамалап алган төсле, ашыгып анын 
күз гирөләрен ныклап сөртте, колак тирәләрен чистартты—анда канлы лайла 
оешкан иде ахры Кинәт Әхмәтсафаның зиһене яктыра төште, хәтта үзенен 
таш камерада, идәндә аунавына кадәр чамалый алды. Аның хәтта күзләре 
йомылмаган да иде бугай, кан оешып, күрүдән мәхрүм булып кына яткан 
иде булса кирәк Юеш чүпрәк үзенекен итте—күзе. күпме сукмасыннар. 
аз-маз хәрәкәтләнә, тирә-юньне күзәтергә итә. 

Камера караңгы, шулай да югарыга уелган тәрәзәдән тонык яктылык 
саркыла Анын белән булашкан кешенең кыяфәте дә яманнан яман иде -
сакал баскан, йөзе җимерелеп беткән, кем икәнен шайтан да танымады 
хәлдә түгел, әмма ул хәрәкәтләнә, сөйләшә ала. Өстенә иелә гошкән шыксыз 
шәүлә бер ерагайган, бер якынайган сыман. Әхмәтсафа калкынмакчы иде. 
күкрәге чәнчүенә түзә алмыйча, аһылдап, кире идәнгә ауды Teic кеше 
шулай \к аһыл.тыи-газапланып. идәнгә пәлтә җәйде, пәлтәостенә тәгәрәтеп 
диярлек Әхмәтсафаны яткырган булды. 

— Ничек хәлен, туганкай?—диде теге кеше авызын сәер кыймыл
датып,— Ваттылармы, иблисләр9 Кем син? 

Бераз көттереп, җавап ишетелде: 
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Дәүләтьярон —Ул инде һушын;) килгән иде, артык сүз ычкын
дырмаска гырышты 

Кайсы Дөүпәтьяров? Китап нәшриятында эшли башлаган Оренбур 
егетеме 

-Әйе... 
—Нәшрияттан соң "Кызыл Татарстан"да редактор иден, аннан ишетү

емчә, <. овнаркомда лили башлаган иден ич син'' Тыштан кергән хәбәрләргә 
караганда 

Ипләргә гуры килде... 
—Әйе, күк түреннән сызылып үткән яшен ташы кебек хәзерге кеше. 

Карыйсың—бар кеше. карыйсын—юк адәм баласы. Ныклы адымнар белән 
югарыга үрмәлән барган җирдән эләктереп алаларда бавырын, жанын изеп, 
таш капчыкка ыргыталар. Моңда һәркемнең үз хәле хәл, иректә ни барганын 
чамалап өлгереп булмый. Якташ булып чыктың әле син, болай булгач, мә, 
бераз су йог —Теге кеше Әхмәтсафаның башын күтәреп, су йоттырып азап
ланды Сизелеп тора, аның үзенең дә хәле жинел түгел, ләкин Әхмәтсафага 
ярдәм итәргә тырышып өтәләнә. Шушы хәл ана көч бирде, ахры, үзен 
ныграк тотарга омтылыш ясады. Саткын су эчен яндырып, йөгереп үтте, 
башы әйләнеп, укшыйсы килде. 

— Күп яттыммы монда?—диде ул уйларын тәртипкә китерергә 
тырышып 

—Мине монда кертеп япканда, син саташа-саташа идәндә ауный иден 
инде, туганкай. Кайчан кулга алдылар сон сине? 

—Егерме тугызы иде, кич, монда китерелгәндә бәлки инде утызы 
булгандыр. Төн иде Допросган сон. берни хәтерләмим... 

—Бүген, ялгышмасам, беренче декабрь инде. Өйлә үткәненә байтак
тан. Аунагансың аунавын, шулай да, тиз аңга килдең әле. Беренче допростан 
соң икешәр тәүлек анга килмәүчеләр була. Яшь кеше шул син, таза организм 
түзә әле ул. Безгә кыенгарак туры килә. Күп күрде башлар, яшь, шәпле 
чаклар да үтеп бара. 

—Кем сон сез?—дип сорады Әхмәтсафа, кызыксынуын җиңә алмый. 
Бу йомшак тавыш ана таныш та, таныш түгел дә кебек. 

—Усманов булам мин, Дәүләтьяров туган. Онытмадыңмы әле? 
—Усманов'' Шамил абый?—Әхмәтсафаның тавышы өзелде. Аның кулга 

атынуын белә иде, бер чак анын язмышы хакында сүз чыккач, Әхмәров, 
нигәдер ачулангандай итеп: "Күп сөйләшә ул Усманов, артык белдекле 
кылана, шуңа килеп капты",—дигән иде. Өстәп тә куйды: "Черек күл" гә 
эләккән икән кеше, син аны оныт, теленә алма, башың тыныч булыр!" 
Шуннан сон Әхмәтсафа бу кеше хакында да, кулга атынган башка таныш-
белешләре турында да телгә атмаска тырыша иде. Әхмәровнын кисәтүен 
исеннән чыгаруын чыгармады, тик кулга алынудан котыла атмады менә. 

—Кул куйдыңмы?— диде Усманов нидер сизенгән кебек. 
—Нәрсәгә?.. 
—Әй, ходавәндә, ни өчен изделәр сон сине, шул атар сырлаган гаепләү 

кәгазьләренә диюем. - Усмановнын тавышы кырысрак яңгырады. 
—Куйдым... бугай. 
—Бусы начар, судка кадәр бирешмәскә иде дә... Мин тартышам. 

Кыланып та куялар тагын, әлегә жинә алганнары юк,—Усмановнын тавы
шында ныклык чатынлы,—Аң бул, без "халык дошман"нары түгел! Атар 
дошман1 Шуны анласан, кем белән эш йөрткәнеңне төшенсәң, жинелерәк 
була ул. 

—Ни өчен бу газаплар безгә?—диде Әхмәтсафа ачынып,—Безнең ни 
гаебебез бар? 

—Гаепме? Бар анысы Без революциягә сукырларча ышандык. Без 
тарихның табигый агышына каршы гамәл кылуда турыдан-туры катнаштык, 
кан, үле гәүдәләр өстендә янача тормыш төзергә маташтык. Бу иң зур 
ахмаклык булган Мин моны соңрак аңладым, таш капчыкка эләккәч, 
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уйларга вакыт бар менә- Гомернең кыйналудан калган өлеше инанып кына 
үтә. Ата-бабалары бы зн ы н йолаларына гекереп, узебезчө әхлак әвәләдек, 
сәясәт укмаштырдык, денсез-имансыз кавемгә әйләндек ШЧшы кәлдө 
\ юбе (не гаепсез итеп. акланып маташу зур хата. Дәүләтьярен Болар барысы 
да безнен акыл. безнең йөрәк белән эшләнде. Без үстергән үсентеләр агулы 
җимеш бирделәр. Аларны без ашамыйча, кем ашасын'* 

Әмма озаклап сөйләшергә-аңдашырга форсат булмады, ишек шалты
рап ачылды, каты тавыш ишетелде: 

—Усманов, допроска! 
—Йә, хуш. якташ. Бу изеп чыгаргач, һушка килгәнче ята торган камера 

ипле Сорау алу алдыннан тотакларны шушында кертеп торалар. Керүенә. 
синең кебек ансыз яткан гәүдәгә тап буласың Кешенең рухын сындыру 
өчен ни генә кыланмыйлар инде. 

Хәрбинең сүгенгән тавышы яңгырады: 
—Тиз бул! Сөйләшмә, тегендә баргач сайрарсын 
Усмановнын авыр адымнар белән чыгып китүен Дәүләтъяров шомла

нып карап калды. 
Беренче сорау алганнан сон. аны озак чакырмый тордылар тикше

рүче янына. Гел бер кешелек камерада ятты. Ара-тирә анын янына тукмап 
ташланган мәхбүсләрне кертеп таптыйлар, тегеләр аңнарына килеп, бераз 
сөйләшеп алырга өлгерми, тагын алып чыгып китәләр, шулай кон артыннан 
кон үтә Бер тоткыннан ишетте, Шамил Усмановны тикшерүче бүлмәсендә 
кыйнап үтергәннәр, әмма ул бер кәгазьгә дә кул куймаган икән... Моны 
ишеткәч. Әхмәтсафаның күңелендә Усманов әйткән сүзләр яңгырады: 

—Судка кадәр түзеп булса... 
Инде "оныттылар" дисә, юк. һич тә алай түгел икән. Декабрьнең 

егерме бише конне кабат сорау алырга чакырдылар 
Крохичев күп сөйләшеп тормады. Сакал-мыек баскан, йоз чалымнары 

шактый үзгәргән тоткынга җирәнгеч караш ташлап алды да, анын алдына 
кәгазь китереп салды: 

— Шушына кул куп, и эшең бетте. 
Дәүләтъяров күзен кискән ут яктысыннан читкә борылып, язылган

нарны укый башлады. Китап нәшриятында эшләүче шактый кешене "халык 
дошманы" итеп күрсәтү. Авзал Шамов, Нур Баян, Мирсәй Әмир кебек 
иректә калган язучыларга яла ягуга нигезләнгән бу кәгазьне, Әхмәтсафа 
ач) белән Крохичев алдына этәрә юште. 

— Мин бу кешеләрне яхшы беләм Алар ничек дошман булсыннар? 
Кул куюдан баш тартам 

Крохичевнын Йөзенә кара иогердс Шул чак телефон шылтырады. 
Тикшерүче сикереп торды, аннан нидер исенә төшкәндәй, кире урынына 
утырды 

— Безгә синең кул куюын кирәкми дә, контр. Бәхетен, синең белән 
маташырга вакыт юк. Михайлов чакыра—Ул ишек янында таптанган 
хәрбигә җикеренде,—Гатин га эндәш, ныклан ярыгызда бу кабихне, камерага 
кертеп ташлагыз! 

XIV 

Д өрес әйткән Усманов Кыйнатудан калган вакыт уйланып үтә... Өйгә 
кайтарырлар дигән өмет инде әллә кайчан буш куык сыман сүнде. 
бетте Кулга алынучылар ишәя, камераларда урын җитми, дүрт-биш 

кеше сыяр камерага, кайчак иллешәр кешене кертеп ябалар. Кешеләр 
кыйнал) җәфаларыннан үткәннәр, авызларын үлчәп ачалар, бер-берсенә 
ышанмыйлар, шулай да әгәр бер камерада булып, яки бер иэш"кө 
бәЯ 1Әнгөннөр, ничектер очрашып, сүз куеша алсалар, каршы сорау алуда 
аларга нинди гаеп тагылса, шуңа "әйе, шулай" дип җавап биреп, кыйналудан 
сакланып калалар. Каршы килсәләр, жанкыярлар котырып кыйнап, барыбер 
үз дигәннәрен эшлиләр. 



\ni.i ялгыз камерадан гомуми тотаклар янына кертеп, атна үтмәде, 
медицина тикшерүе дип аталган нәрсәгә алып киттеләр. Яңа ел алдыннан 
иде бу. 

Ишекне ачып, табип бүлмәсенә керсә, башын кыек салып, нидер 
язып утырган табибәне күреп һушсыз калды. Керүчегә күз дә салмый 
утырган саргылт төс кунган ак халатлы боек йөзле табибә—Заһидә иде... 

Теге чакларда балкып, янып торган, бер карасаң, беркатлыланып. 
һәрнәрсәгә гаҗәпләнеп туймаган кызыйга, икенче баксаң, мизгел эчендә 
үзгәреп, әллә нинди серле гүзәллек биләп алучан аксыл йөзенә үпкәләү 
галәмәте сирпелеп китүчән туташка һич тә охшамаган иде төрмә хаста
ханәсендә Әхмәтсафаны битараф каршы алган Заһидә. Йөзенә сары йөгер
гән, күз төпләре зәңгәрләнеп эчкә баткан, иреннәренә күгәрек кунган. 
Кайчандыр нур чәчеп торган күзләре уңып беткән төсле, карашы 
ышанычсыз һәм салкын. 

Табибә сакчы озатуында килеп кергән базык гәүдәле сакал-мыек 
баскан тотакның Әхмәтсафа икәнен беренче карашта танып та бетермәде 
кебек. Ишек янында кисәк тукталып калган мәхбүскә күтәрелеп карамыйча, 
өстәл янындагы идәнгә ныклап беркетелгән тимер урындыкка күрсәтте: 

—Утырыгыз... 
Нинди серле көч тарткандыр, Әхмәтсафа табибәгә якынрак елышасы 

килде. Моны Заһидә дә сизенде кебек. 
Алдында яткан кәгазьгә нидер язарга хәзерләнгән җиреннән кисәк 

тотакка күтәрелеп карады, аннан берни булмагандай, ачык тавыш белән: 
—Фам ил ияге з? —диде. 
—Дәүләтъяров. .— Әхмәтсафаның тавышы калтыранып чыкты. Таны

мый ахры... Әллә танымаган булып кыланамы? " Бу—мин бит, Әхмәтсафа, 
синен яшьлек дустың!"—дип ачыргаланып кычкырып җибәрәсе килә дә 
бит, ярамый. Төрмә кануннары башка, тәртип икенче. Монда юктан бар 
ясыйлар, барны юк итәләр. 

Тотакның фамилиясен ишеткәч, Заһидәнең сары сарган йөзе тарты
шып куйды. Әмма сер бирмәде, салкын тавыш белән: 

—Билгә кадәр чишенегез,—диде. Үзе вак-төяк нәрсәләр салынган 
калай банкадан нидер эзләгәндәй кылана башлады. 

Әхмәтсафа авырлык белән генә, аһылдап күлмәк төймәләрен 
ычкындырды, бераз тын алганнан соң янә чишенүен дәвам итте Аның 
нинди ТӘМУГ газапларын татуын аңлап алган Заһидәнең күзенә яшь тыгылды, 
тик моны беркемгә дә сиздермәскә кирәк иде, ул, шуңа күрә, урыныннан 
кузгалып түрдән урап килде. 

Гадәттә, монда китерелгән тотакларны озаклап-төпченеп тикшерү
ләрне яратмыйлар НКВД карчыгалары, тотак кыйнаулардан соң имгәнеп 
аягына баса алмаса гына, төрмә хастаханәсенә илтеп ташлыйлар. Заһидәнең 
бурычы үз аягы белән килеп кергән тотакның тән температурасын үлчәп 
маташкан булу, кан басымын тикшерү дә, беркетмәгә "эш өчен куллануга 
яраклы" дигән тамга салу. Бик сирәк очракта гына, тотакка хәле яманнан 
яман бучганда гына, аны лазаретка җибәрергә рөхсәт итә ул үз инициативасы 
белән һәм бу адымы өчен аңа хәрбиләрдән кем алдында булса да җавап 
тотарга туры килә. "Эш өчен куллануга яраклы" дигән тамга ике төрле 
юлны күрсәтә, берсе—тотакны алга табан да җәзалый-җәзалый сорау алуны 
дәвам итүне аңлатса, икенчесе-төрмәгә алып китеп, төрле эшләргә йөртә 
башларга мөмкин дигән сүз иде. 

Заһидә Әхмәтсафаның тимгел-тимгел канга каткан, әмма тән җылысы 
сакланган күлмәген кулыннан алып урындык артына ташлады да, аны 
бүлмәнең түренәрәк, тәрәзәдән төшкән сүрән яктыга әйдәде, сакчының 
табибәнең бу кыланышын артыкка санап, түшәмнән, нидер "эзләп ' 
торуыннан файдаланып {сакчының монда беренче генә килүе түгел, бу 
тотакка караганда ныграк "ватылган"нарын да градусник белән тән темпе
ратурасын үлчәп кенә җибәрәләр, кая ул ныклап тикшереп тору, киресенчә 
булса табибларның үзләрен собатажник, корткыч дип, камерага кертеп 
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ябарга күп сорамыйлар, андый хәлләр күп инде. Сакчы адарын да белә. 
шуңа күр.«. т', кмсезлөнгөн кыяфәттә күзләре белән бүлмәне айкаган булып 
вакыт үткәрергә тырыша). Заһидә пышылдап оперло 

—Таныдым Эндәшмә. 
Әхмәтсафаның кыйналудан шешенеп беткән, зәңгәрсу-сарыланып 

торган тәнен, кумаклар яргалаган, һич тә төзәлергә ашыкмаган беләкләрен 
күреп, башы әйләнеп китте. Аумас өчен. нык кына Әхмәтсафанын беләгенә 
тотынлы. тотак. йозен чытып, "аһ" дип куйды. 

Заһидә, үзен кулга алып. дорфа тавыш белән: 
—Түз. чебен тимәс, чер итәр нәрсә!—дигән булды. Ясалма, дорфалык 

астында аның хәлен җиңеләйтү өчен ни дә булса кылырга омтылыш ятканын 
сизгән Әхмәтсафаның күңеле тулып, тамагына төер утырды. Заһиләдән 
монысын да яшереп булмады Куллары дерелдәвеннән табибәнең дә нинди 
хисләр өермәсендә калуын аңларга була иде. Әхмәтсафа нидер әйтергә җыен
ган иде, шуны гына көткәндәй. Заһидә иреннәрен нык кысып, аның 
күзләренә карап, башын чайкап куйды. "Эндәшмә, барысын да күрәм, 
аңлыйм, аз гына булса да хәлеңне җиңеләйтү өчен бер-бер чара табарга 
тырышам. Берүк артыгын гына ычкындырып ташлама, мине белмәгән 
булып кылан,"—дигәнне аңлата иде Заһидәнен бу кисәтүле карашы... 

— Киенегез,—диде Заһидә. авыр сулап һәм сакчыга әмер биргән төс 
белән,—Лазаретка озатырга туры килә,—диде. Аңын тавышы ныклы, чиге
нергә урын качмаслык иде—Дәваламыйча булмый Күкрәк капкачы уры
ныннан купкан Шуннан сон гына комиссия каравына җибәрергә мөмкин 

Ла)аретка өйләдән сон кертеп яптылар, бер стакан җылымса чәй 
биргәннәр иде. шуңа хушланып, кичке ашка кадәр йоклап алды, тоткыннар 
үзара чыш-пыш сөйләшәләр, ара-тирә колакка уникенче декабрьдә үткән 
сайлаулар, алдагы елда. гыйнвар аенда булачак СССР Югары Советының 
тәүге сессиясе хакындагы сүзләр чалынып ала. Барысы, шул исәптән Әхмәт
сафа да бу вакыйганы ашкынып көтә Сессия эшендә илдәге хәл ныклап 
тикшерелер, депутатлар төрмәгә ялгыш килеп эләккән бер гаепсез партия-
совет органнарында эшләүче элекке хезмәттәшләрен дә исләренә төшерер
ләр, һич булмаса амнистия игълан ителер, күпләре иреккә чыгар да, иптәш 
Сталинга, партия. Совет иленә никадәр тугры икәнен эш белән расларга 
мөмкинлек туар дип өметләнәләр. Партия кая җибәрсә, шунда барырга 
ри ш Һәммәсе Төрмәдән. НКВД сагы астыннан гына котылсыннар, раслая
чаклар әле алар үзләрен ни-нәрсәгә сәләтле икәнлекләрен' 

Әхмәтсафа, үз хәлен уйлап, хәсрәтле көлемсерәп куйды. "Бичаралар, 
иректә без нәрсәгә яраклы булырбыз икән соң? Ничек газаплаганнарын 
искә дә аласы килми, бу кадәр ерткычлыкны, вәхшилекне сойләп-анлатып 
кына бетерерлек түгел Тәндә исән җир юк, сытылган күкәйлек шешеп, 
тишелде, бот төбеннән туктаусыз улек-эрен ага, монда эләккән башка тотак-
ларнын хәле тагын да яманрак, амнистия-мазар булып, төрмә капкалары 
аша үз аякларыбыз белән чыга алсак ярый да... Өмет аз шул. Ярты кон 
үтте. бер авыру янына бер табибның килеп караганы юк, күрәләтә үлем 
көтеп яту инде бу. Шулай ла күнел түреңдә нәрсәгәдер ышану бар, әле 
рухлары бөтенләй үк сынып бетмәгән үзләренең. Әллә бер-берсе алдында 
шулап кыланалармы? Кысан камерада илле-алтмыш кешене кертеп япкач 
та. телләре ачылып китсә, һәркем үзенең "дошман" булмавын дәлилләп 
сөйләп калырга тырыша, чөнки беләләр арада ике-оч сатлык бар, камерада 
кем-нәрсә сөйли, алар түкми-чәчми тиешле урынга җиткереп торалар 
Монда да шул ук тәртип бугай. 

Уйлар ихтыярына бирелеп, янына Заһидә килеп утырганын сизми 
лә калды Аны күргәч, елмайгандай итте. 

—Шундый хәлләр, Заһидә... Кем уйлаган... 
Заһидә бу сүзләргә игътибар итмәстән, пышылдап сорау яудырырга 

тотынды; 
—Кайчан9 Ни өчен? 
—Айга якын ятам Эштән алып, китереп яптылар "Дошман" диләр... 
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-Өмет бармы соң? Чыгарга дим... 
— [ыгарга юк, чыдарга дисәң генә инде... Бөтен өмет судка кадәр 

нсөн калу Совет мәхкәмәсе чын дөресен ачыклар дип уйлыйм. Шамил 
Усмановнын киңәшен тотам—судка кадәр теге дөньяга китми түзсәм. 
анСөттә Бар юаныч шул. Кызык бит. 

Заһидәнен керфекләре дымланды. 
—Шамил Усманов дисең инде алайса... 

Кара але Заһидә, аның турында төрле сүзләр йөри. Исән түгел дә 
диләр Әхмәтсафа "кыйнап үтерделәр"—димәкче иде, күрше ятакта ятучы 
тоткынның сәер карашын сизеп, сүзен башкачарак төгәлләде. Башына 
шл\ пал кан йөгерде. Таныш, бу кеше ана бик тә таныш. Минзәләдә чакта 
юк-бар бәйләнүләре белән тенкәгә тигән Шәмтиев бит, каһәрен... 

Әхмәтсафаның йөзе үзгәреп китүен сизгән Заһидә, аптырап калды. 
—Ни булды, төсен китте?—диде ул куркынган тавыш белән. 
—Тыңлыйлар...— диде Әхмәтсафа пышылдап, янәшәдә яткан авыруга 

ым какты—Хуш, сау бул, Заһидә, минем аркада яна күрмә. 
—Янасы янды инде,—диде Заһидә—Бер җыелышта тормыш авырлык

лары аркасында бала төшерүче хатыннарның күбәюе хакында сөйләп 
ташлаган идем, шул ук төнне төрмәгә китереп яптылар. Мондагы хәлләрне 
күрдем инде... 

Әхмәтсафаның һаман-һаман күрше ятактагы авыруга күз ташлавына 
түзми. Заһидә ачуланып алды: 

—Курыкма, аның күп яшәрлеге калмаган... Бөерен эштән чыгар
ганнар Көннәре санаулы. 

—Шулай да саграк бул, Заһидә. Син һаман элеккечә, турыдан ярасын. 
—Бер гаебем дә юк ич...—Заһидәнен кинәт күхтәре кабынып китте.— 

Беләсенме, Әхмәтсафа, монда килеп эләгүемне белгәч, Фатыйх Сәгыйтов 
минем арттан шактый чапкан бит. Башта ишеттем, аннан үзеннән күчтәнәч, 
хат алдым. Сине йолып алмыйча туктамыйм, дигән. 

—Әйбәт. . Фатыйхны аңлавы кыен, көйлерәк кеше булды инде ул. 
—Шулай да ярдәме тиде, камерада корчаңгылап ятканчы, төрмә хаста

ханәсенә җибәрделәр эшкә. Ярым иректә йөргән булам. Кара әле, 
Әхмәтсафа, гаиләңә хәбәр чыгара алганын бармы? Хәлеңне беләләрме? 

—Юктыр, алдан сөйләшү буенча, хатыным бу тирәгә аяк та басарга 
тиеш түгел иде. Киңәшемне тота торгандыр, акыллы хатын ул,—диде 
Әхмәтсафа керфегенә яшь бөртекләре эленүен сизеп, күзләрен кул аркасы 
белән сыпырып алды. 

—Ничек инде " алдан сөйләшү буенча"?! 
—Нәрсәсен аңламыйсың, рәттән кулга алганда, мине генә читтә 

каддырмасларын аңлый идем, шуңа күрә алдан ук әйтәсен әйтеп куйдым... 
Балалар хакына дидем... 

—Сәгыйтовка хәбәр бирсәм? 
—Зинһар өчен аны да безнең эшкә китереп бәйләмә. Сабакташлардан 

кем дә булса исән-имин калсын. 
—Бигрәк өметсез сөйләшәсең син. 
—Өмет әйбәт нәрсә ул, Заһидә, әмма чынбарлык чабудан тотып тора, 

чынбарлык шулкадәр аяусыз. Ул—өметне миңа, мине өметкә бер адым да 
якын җибәрми. Өмет белән ерактан гына сөйләшәбез. 

—Оста да инде телгә үзең. Язучы гына буласын калган. 
—Язучы булсам да, язмыштан качып булмас иде, күбесе монда бит 

аларнынла. Әйе... Шамил Усманов турында сораган идем. Җавап бирмәдең... 
—Ул инде күптән вафат. Декабрь башында ук. 
—Ничек вафат. Кыйнап үтерүләре хакмы? 
—Башына җиттеләр... Ходай каргышы төшәр микән аларга, Әхмәтсафа? 

, —Төшүен төшәр дә... Без генә күрмәбез.. 
Заһидә китәргә кузгалды. 
- Й ә , дустым, бирешмә. Әле иртәгә дә керермен. Яшәргә тырыш-
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дип Әхмәтсафаның агарган чәчләрен сыйпап алды да, башка авыруларга 
күз салмаска тырышып, рәт араларыннан кыскарак юлны сайлап ишек 
янына атлады 

Төн уртасында янәшәдә нидер мыштырдавын ишетеп Әхмәтсафа 
уянып китте Сүрән ут яктысында Шәмтиевнен ишек төбендә утырган 
сакчы ягына табан атлавын күреп алды. Шәмтиев сакчының колагына иелеп 
нидер әйтте, сакчы башын селкеп, риза икәнлеген анлатты Ул да булмады, 
күрәсең, сакчының хәбәр бирү җае бардыр, ишектән ак халатлы бер кеше 
кереп. Шәмтиевне ияртеп алып чыгып китте. 

Шәмтиев таң алдыннан гына кайтып егылды ятагына. Иртән исә, 
хәле начарланып, ыңгыраша, саташа башлады, кемнедер чакыра, кемнедер 
куа, Әхмәтсафа түзмәде, сакчыга мөрәҗәгать итте: 

—Авыру янына табиб чакырыгыз әле, хәле мөшкел... 
Сакчы, авызын чалшайтып, җавап кайтарды: 
—Төне буе кызлар янында йөрде бит —Көлгән булды, кисәк авызын 

җыен. киңәш иткән тавыш белән әйтеп салды:—Сина, контр, аның очен 
бик үкөтәләнмәсәндәбула... Кайберәүләрне бүтәкәләре-н иләре белән сатты 
ул төнлә.—Сакчы күзен чепиләндереп, Әхмәтсафага озак кына карап торды. 

Әхмәтсафаның аркасына суык үрмәләде. 
Шәмтиев газапланып жан бирде... 
Әхмәтсафа көнозын Заһидәне көтсә дә, ак халатлы табибә ул көнне 

дә, икенче көнне дә күренмәде. Аны, Шәмтиев әләге белән яңадан камерага 
илтеп тыкканнар иде булса кирәк. Берничә көннән соң аны янәдән медици
на комиссиясе тикшерде. Комиссия—дәүләт куркынычсызлыгы идарәсенең 
сигезенче бүлек башлыгы (үзе медицина комиссиясе җитәкчесе дә иде) 
һәм бер табиб—ир кеше Дәүләтъяровны "эшкә яраклы" дип тапты. 

Шуннан сон аны гаепләү карарына кул куярга чакырдылар. Крохичев 
төксе генә анын алдына карар язылган кәгазьне китереп салды һәм, алдан 
ук әйтеп куйды: 

—Сузмыйча гына кул куй. Башны әйләндерергә уйласаң, чамала! 
Әхмәтсафа укый башлады. 

Карар 
Казан шәһәре, 1938 елнын 15 гыйнваре 

Мин, Татарстан республикасы эчке эшләр халык комиссариаты дәүләт 
куркынычсызлыгы идарәсенең дүртенче бүлек башлыгы урынбасары өлкән 
лейтенант Крохичев җинаять кодексының 58—102.1 һәм 58-11 малдәсе 
буенча гаепләнүче Дәүләтъяров Әхмәтсафаның 23389 санлы тикшерү эшен 
караганнан соң, 

таптым: 
Дәүләтъяров Ә. М. үз алдына совет хакимлеген бәреп төшерүне, 

ВКП(б) һәм совет хөкүмәте җитәкчелегенә карата террористик актлар 
булдыруны максат итеп куйган Татарстандагы уң-троңкийчы милләтчел 
контрреволюиион оешмада катнашкан. 

Дәүләтъяров шушы советка каршы контрреволюцион оешмада 
катнашучы буларак, контрреволюцион террористик карашларны хуплаган, 
туларны искә алып 

карар чыгардым 
Гаепләнгән маддәләргә өстәп, Дәүләтъяровны гаепләү эшенә РСФСР 

җинаятьләр кодексының 17-58-8, 58-12, 58-7 маддәләрен дә кушарга... 

Крохичев тотакка күз салып алды да, анын үз каршысында бөкрәя 
төшеп керфек тә селкетми тынлап торуына канәгатьләнеп, гадәти бер нәрсә 
кылгандай, карар хакында прокуратурага хәбәр итү тиешлеге турында укып 
чыкты. 

—Тагын кул куярга туры килер ..—диде ул ниндидер мөһим җиңү 
яулаган кыяфәттә Ул тантана итә иде. 

Әхмәтсафа күңелендә уйнаган өермәне сиздермәскә тырыша иде. 
Еларга дисә, ул елый алмый, бәгыре таш-тимердәй каткан, җанын талкыган 
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уйларны читкә куарга өйрәнде, карашы төссез һәм салкын иде. Бер генә 
мизгелгә остенә шаулап торган кайнар су койган сыман бер халәт кичерде 
дә. барысы да тынып калды сыктан Каршында торган НКВД кешесе тизлә
неш алып каядыр еракка китеп югалды, бүлмәнең диварлары вәч-вәрәмәч 
г\ * ы 11, ботарланып ташландылар, өстәл-урындыклар җил себереп киттеме, 
юкка чыктылар, үзе исә таушалып, ертылып беткән кәчтүненнән шуып 
кына чыкты да. күккә ашты Гаҗәеп рәхәт иде аңа, "Черек күлгә" килеп 
}.кичкәннән бирле мондый җиңеллек кичергәне булмады да Күнелен биләп 

торган барлык шик-шобһәләр җуелды, дөнья чайкалып зырлап әйләнде дә 
бөтенесе үз урынына кире кайтты. Ул тимердәй каткан җаныннан ингән 
салкынга бөрешеп тора, каршысында тантана итүче Крохичев... 

Аннан ни таләп ителгәнен исеннән чыгарырга өлгермәгән иде әле. 
Ко к- имәгәнчә, елмаеп, кире сорау бирде: 

—Кул куярга дисезме?.. 
Моны көтмәгән Крохичев каударланып җавап кайтарды: 
—Әйе, нит инде... Кул куясын да син—азат. 
—Ничек азат?.. 
—Төрмәгә китәсең... Азатлык көтмә, контр. Барып чыктын инде. 
уКчәтсафа эндәшмәде. Ул язмышының ахырына җитеп килүен белә 

иде инде. ялын-ялвар, җәлладлардан гомерне озайтып булмаячак, алар хәл 
иткәннәр, алар—меңнәрнең Газраиле бүген. Бетте, барысы да тәмам... Менә 
шушы чакта күзеннән яшь саркыды. Ул ашыгып өстәл өстендә яткан 
кәгазьгә кул куйды да йөзен читкә борды һәм тетрәнеп китте: карашы 
төшкән почмак яктан ерактан-ерактан томан аша аңа Рабига карап тора 
иде. Йөзендә—аптырау галәмәте, чарасызлык. Арык куллары белән янәшә 
басып торган үсеп килүче ике улын кысып тоткан да, аңа инәлгән. "Нишлә
дең син, нишләдең?. Кул куя күрмә, анда язылганнар барысы да ялган, 
бер генә дәрес сүз дә юк, яла ягып башыңны бетермәкче булалар. Ә без?.." 

Бу тавыш фәкать Рабиганыкы гына була ала. Кайдадыр еракта әнә 
ул өзгәләнә, ялган гаепләүләргә кул куймаска өнди сыман. Аны Рабига 
йолып калырга итә, малайларны бер кулы белән кочып, икенче кулы белән 
Әхмәтсафага үрелә. Бар дөнья яктырып китте, йә Хода, тотак булып күргән-
кичергәннәре төш кенә икән бит. Гаҗәп, барысы да үз урынында, барысы 
да элеккечә икән лә! Сакмар осләп кояш күтәрелә, бакчадагы алмагачлар 
шау чәчәктә Агач арасында нидер көйләп әткәсе йөри, әнә, аның тирәсендә 
яшь балалар пәйда булды. Марат белән Марлес, ахры. Әнисе кай арада 
кулыннан ычкындырган сон9 Тик тормас малайлар, тагын канларга китеп 
югалырлар, эзләп табып булмый хәл бетә бит аларны!.. Су өстендә елык-
елык кояш нурлары йөгерешә, каршы яктагы таллар суга кадәр башларын 
иеп, агымсу белән уйныйлар, үзләре генә белгән серләрен ярсып аккан 
суга агызып, моңаялар кебек. Кошлар җырыннан мөкиббән киткән җикән 
камышлар, шушы өзелмәс көй уңаена әкерен генә чайкалып, уйга батып 
утыралар. Табигать серле сандык бит ул, анын эченә яшерелгән серләрне 
кем генә ачып, аңлап бетерер дисен! 

.Күз аллары караңгыланып торган Әхмәтсафаны җилкәсеннән кемдер 
умырып тотты, нык кына эндәште: 

—Концерттәмам, Дәүләтьяров. Сакчы, тотакны камерага ачып китегез! 
Хыячдан арындырып, чынбарлыкка кайтарган тикшерүчегә Әхмәт

сафа нидер әйтәсе килеп, авыз ачкан иде, кире уйлап, сүзсез генә ишеккә 
табан кузгалды. 

С о ң г ы сүз у р ы н ы н а 

Хөрмәтле укучым, шушы урында нокта куям, әсәр тәмам. 
ТАССР Эчке эшләр халык комиссары ("халык' дигән сүзне мин монда 

3VD бер әрнү вә хәсрәт хисләре кичереп язам) Василий Михайлов кул куйган 
1639 нчы ордер нигезеңдә кулга алынган Дәүләтьяров Әхмәтсафа Мостафа 
улына карата РСФСР җинаять кодексының 17-58-1, 58-2, 58-7 статьялары 
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буенча гаепләү "эше" 1937 елның егерме тугызынчы ноябрендә ачылган 
һәм тикшерү эшләре беткәнгә санап 1938 елнын унбишенче гыйнварында 
ябылган 

3389 нчы "Дело" башкаларга караганда артык калын булмаса да. анда 
шактый гыйбрәтле документлар саклана. "Халык дошманы" буларак кулга 
алынган, иманында Татарстанда ин зур пост нарның берсен биләгән Әхмәт
сафа Дәүләтъяров "эше" буенча тикшерүгә тартылган кешеләр башак 
Аларнын ,з-үэләренә. хезмәттәшләренә, хәтта ботенләи белмәгән кешеләргә 
дә яла яккан, гаепләгән күрсәтмәләрен, мәгълүматларын, шаһитлык кылула
рын раслаган дистәләрчә документларын күрсәтә алган булыр идем. Әмма 
инде "үзгәртеп кору" дип аталган дәвер килен. НКВД. КГБ архивлары 
ишекләре ачылгач, матбугатта, мина да. сезнен кебек үк. бу темага кагылыш
лы кун язмалар укырга насыйп булды. Совет режимының бер гаепсез кеше
ләрдән "террорист"лар. "корткычлар" ясау ысуллары хакында Булат 
Солтанбәков, Алексеи Литвин, Индус Тапиров, РӘМЗИ Вәлиев һәм башка 
хакыйкатьне дөньяга чыгаруда армый-талмый эшләгән фидакарь галимнә
ребез хезмәтләре аша да беләбез Мин лә әсәрне язган чакта бу хезмәтләрне 
җентекләп өйрәндем Оренбур. Казан архивларында эшләдем, кызыклы 
истәлекләргә тап булдым, ул чорный вакытлы матбугатын җентекләп 
гикшердем, тарих төпкелләрен актардым. 

Минем очен ин әһәмиятлесе, Әхмәтсафа Дәуләтъяровнын олы улы 
Марат аганын б\лышлыгы белән Татарстан КГБсы архивында булып, 
Дә\ [әтъяров Әхмәтсафа улына кагылышлы "Дело" белән таныштым Хәтта 
архив хезмәткәре Ә Сәгыитованың ярдәме белән ул чакта "халык дошманы" 
дип кулга алынганнарны ябып тоткан камераларны да үз күзем белән күр-
[ем Шул кечкенә камераларда, ми гкәдөп балык кебек дыңгычлап тутырыл-

ikларлы күз алдына китереп, иорәк сулык-сулык тибә, тамакка тоер 
килеп утыра. 

I аепсез көйгә үзләрен гаепләгән кәгазъгә кул куйганнары, башкаларны 
гаепләп шаһитлык кылганнары өчен гөнаһлымы соң бу тотаклар? Инде 
язмыш аларга бер мәртәбә коточкыч гаделсезлек, аяусызлык күрсәткән. 

i6ai аларны гаепләп, үз өстебезгә гөнаһ алмыйк та. аларга карата 
кабат аяусыз булмыйк НКВДнын җәза конвейерына эләккән һәм барысын 
да үзләре күргән, кичергән кешеләр генә ни очен ялган язып тутырылган 
к.м нитәргә кул куйганын чамалыйдыр Ходай кичерсен аларны. Ходай 
хөкем итсен, безнең ул эшкә хакыбыз юктыр Кул (суймыйча, подвалларда 
кыйналып үлүчеләрдә булган, аклыйлар сирәк... 

Халык дошманнарын" фаш итүдә социалистик ярыш ачып. разна
рядка белән, баш исәбен генә тутыру өчен кулга алынып, жәзага тартылуны 
аңлап та булмый, ул бер нинди мантыйкка да сыймый. Анысы шулай. 
Ләкин утыз җиденче ел шаукымы бездән еракмы? Утыз җиденче елларнын 
кара болытлары безнен баш өстендә хәзер дә әйләнеп-тулганып йөрмиме9 

Кем ачык кына "юк" дип җавап бирә ала? Уйласак, җаннар өшеп куя. 
Инде билгеле булганча. 1938 елнын гыйнварында СССР Югары 

Советы сессиясе барган көннәрдә Татарстаннан сайланган Югары Совет 
депутатлары (Әхмәтсафа Дәүләтъяров урынына Чистай сайлау округыннан 
милләтләр Советына җир эшләре халык комиссариатыннан Авзалетдинов 
ешлана» Алемасов белән Михаилов Николаи Ежов янында булалар Ежов 
хисапны тыңлаганнан сон Татарстанда "халык дошманнарын" фаш итү 
буенча башкарылган "зш"не хуплый. Тегеләр мактаудан иләсләнеп китеп, 
"халык дошманнары" Татарстанда бихисап, разнарядканы арттыру кирәк 
дип ялына башлыйлар Ежов моңа кадәр бирелгән ике-өч мен "халык 
дошман"ына разнарядканы сигез менгә кадәр "күтәрергә" рөхсәт бирә. 
Нормаль акыллы кешеләрме болар9 Алар кылган шушы бер гамәл генә дә 
ЛКЫЛ1.1 сынмы'' Ашыкмыйк. Мәскәунен Татарстанга карата алып барган 
бүгенге сәясәтендә дә акылга сыймас эшләр, гамәлләр юк түгелмени'* 

Безнен чорга демократиянен ун канат очы чак кына кагылып үтте 
кебек Без шуңа биһуш булып, "татарга да кон килде" дип. төш күргән 
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халәттә милләтебезнең биниһая күтәрелешкә ирешәчәген уйлый-уйлый хыял 
киңлекләрен иңләгән арада, демократия дигәннең канатларын кисеп, татар 
калкын әле чыгып җитәргә өлгермәгән читлегенә кире кертеп утыртмакчы 
булып маташа түгелме соң Рәсәй? Дөресен әйткәндә, Рәсәй империясе— 
әле тагын биш гасыр яшәргә сәләтле, алга ла баралмый, таралмый да торган, 
карчыга тырнагына ләккән башка кавемнәрне ирекле яшәтергә уйлап та 
карамын торган калыплашкан корылма ул. Тарих күрсәткәнчә, империянең 
топ халкы саналган канем аңга килеп, өстеннән бу кара чикмәнне алып 
атмый торып, империянең үзлегеннән тараласын көтәсе юк. Бүгенге көндә 
юн кавемне яшәгән вәзгыять канәгатьләндерә икән, нигә дип тыпырчын
сын, кыршамшң шөрепләрен бушатырга азаплансын ди ул?! Бүген икенчел 
сортлы кавемнәрне ничек телисен шулай "саварга" була, әле аларнын "савы
лырга рәтләре бар Бусы сүз уңаеннан гына, сүз бит башка нәрсә турында... 

...Ежовның урынбасары Фриновский янында булгач, Михайлов үзенең 
урынбасары Шелудченкога болай дип хәбәр итә: "Фриновский бу бәндәләр
гә каршы килми, ахыр чиктә, махсус сессия аша үткәрергә кирәк". Ягъни 
беркемне аямаска, тоткыннарга карата НКВД хезмәткәрләренең "акылла
рыннан" көчләреннән килгән барлык җәза ысулларын кулланырга, мөмкин 
дип тапканның барысын да эшләргә рөхсәт алына Ни өчен, шәхескә карата 
бу кадәр ерткычлык? Карьера өчен, түшкә орден тагар өчен, ди... һәм... 
тагын. Тагын шул ук сорау—ни өчен бу ерткычлык кирәк булды совет 
хакимиятенә? Гафу итегез, инде зиһен җитми... Ул чор турында, Сталин, 
башка җитәкчеләр хакында калын-калын китаплар язган авторлар да 
газаплана-газаплана шушы сорауга җавап эзлиләр, үзләренчә нәтиҗәләр 
ясыйлар, ләкин мантыйкка сыешлы җавап кына таба алмыйлар. Табып та 
булмаячак! Чөнки алеге сәясәт, мондый җинаятьчел хакимият мантыйкка 
каршы, яшәеш—тормыш агышына, табигатькә каршы иде. 

1938 елның унберенче мартында Михайлов Әхмәтсафа Дәүләтъяров 
эше буенча әвәләнгән "Обвинительное заключение"гә кул куя. Әле сиге
зенче мартта Баш Хәрби Прокуратура прокуроры икенче ранглы хәрби 
юрист Вышинский раслаган һәм кем тарафыннан, кайчан язылуы да 
билгесез ("обвинительное заключение составлен в г.Казани" дип кенә язып 
куелган һәм март аенда булса кирәк) "гаепләү"дә нәрсәләр язылуын күздән 
кичерсәң, янә бер мәртәбә биһуш булып торасын. 

Обвинительное Заключение 
(по делу 3389) 

По обвинению 
Давлетьярова Ахмет-Сафа Мустафовича по ст. Ст. 58-2, 58-7, 58-8 и 

58-11 УК РСФСР. 
УГБ НКВД Татарии вскрыта и ликвидировано антипартийная право-

троцкийская организация, активно действующая в блоке с национальной 
пантюркистской организации, под руководством московского право— 
троцкийского террористического центра. 

Как установлено следствием, одним из активных участников этого 
контрреволюционного блока является обвиняемый по настоящему делу 
Давлетъяров А. М. который: 

а) в 1928-1932 г. во время учебы в ТКУ высказывал несогласие с 
политикой партии по национальному вопросу. 

(л. д. 13 н\о) 
б) работая в последующее время в Татгосиздате, установил связь с 

активными участниками антисоветской пантюркистской национальной 
организации Ахмеровым (арестован) и им же в 1936 г. был завербован в 
организацию 

(л д. 11, 13,52-53,56,51-58) 
в) в 1936-37 г. работая в Татгосиздате, проводил вредительскую 

подрывную работу на идеологическом фронте. 
подрывную р^ ^ 24_җ 3 3 _ н 35_җ 39 41_41 46_41 ^ 55) 



п_ »AIOU i W H 

^ в /937 голу, являясь переводчиком и соредактором перевода книги 
товарища Сталина и вопросы Ленинизма, извращал последнюю в 
контреволюционном духе. 

(л. д- 15, 46, н\о) 
д) проводил вербовку новых дни в антисоветскую нацианолисти-

ческлто организацию (завербовал Мирзаяянова, Файзуллина и Ишеева). 
(л. д. 30) 
е) стоял на позициях террора против руководителей ВКП(б) и 

соввласти и был осведомлен о ведущейся подготовке к совершению 
террористических актов 

(л. д. 14 н\о, 59, 60) 
В своей преступной деятельности виновным себя признал полностью 

и изобличается показаниями соучастников Леля, Нежметдинова, 
Байчурина. Рахматуллина, Мухаметзянова, Чукальското, Сафарова, Башки-
рова. Абрамова, и при очной ставки с Мирзахановым. 

На основании выше изложенного 
Давлетъярова Ахмет-Сафа Мустафовича—1905 г р. татарин, гражда

нин СССР, уроженец деревни Каргали Сакмарского района. Оренбургской 
области, сын торговца, образование высшее, служащий, бывший член 
ВКП(б) с 1925 по 1937—исключен за антисоветщину. до ареста председатель 
СНК ТАССР 

обвиняется в том. что 
а) является одним ю активных участников антисоветской право-

троцкистской национальной террористической организации совершивший 
I декабря 1934 года злодейское убийство С. М. Кирова и подготовляющих 
террористические акты на других руководителей партии и правительство, 
пел организованную борып и вооруженное свержение советской власти и 
реставрацию капитализма. 

б) проводит вредительскую подрывную работу на культурно-идеологи
ческом фронте, в особенности по линии Татгосиздата. то есть в преступ
лениях предусмотренных ст. ст. 58-2, 58-7, 58-8 и 58-И УК РСФСР. 

Настоящее дело в порядке закона от 1. 12. 1934 г. подлежит 
рассмотрению в Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР. 

Обвинительное заключение составлен в г. Казани 

...Аларны 1938 елнын сигезенче-тугызынчы наеңда, язның ин матур 
көннәрендә хоксм итәләр Суд (хөкем яки мәхкәмә дип язасым килми) 
көтеп ятуиыи никадәр авыр, ялыктыргыч, рухи җәза икәнен башыннан 
кичкән кешеләр генә беләдер Билгеле булганча, бу конне Казанда "халык 
дошманнары' иа " syp хөкем" коне үткәрелә. Барлыгы йөз туксан ике кешегә 
хөкем карары чыгарыла Алар арасында Лена, Абрамов, Байчурин, Дәуләть-
яров кебек республиканың ин зур җитәкчеләре дә, Ләбиб Гыйльми, Галим
җан Мохәммәтшин, Сөббух Рафиков кебек япь-яшь язучылар да бар. Йоз 
туксан икенең егерме бере—Мари Республикасыннан. СССР Югары Суды 
Хәрби Коллегиясенең "Выездная сессия" рәисе корвоенюрист Матулевич, 
бригвоенюристлар Ждан. Колпаковнын Мари Республикасына барып 
иорергә вакытлары "тыгыз" була. Хөкемгә тартылганнарның зур күпчелеге, 
гаебен таныганы ла, танымаганы да иң югары җәза—атылуга хөкем ителә 
һәм карар 1934 елнын беренче декабрендә кабул ителгән закон нигезендә 
кичекмәстән үтәлә барган. 

Әхмәтсафа Дәүләтьяровнын "эш"ен суд биш минут чамасы "карами"' 
Сонет судында дөреслек тантана итәр, дигән өмет кояшы шушы биш 
минутта мәңгелеккә сүнеп тә өлгергән... 

Приговор 

Именем Союза Советских Социалистических Республик 
Выездная сессия 
Военная коллегия Верховного Суда Союз ССР. 



8 составе 
Председатель корвоенюрист тов. Матулевича; 
членов бригадных военюристов тт. Ждан и Колпакова при секретаре 

воен юриста 3-го ранга т. Кохюви в закрытом судебном заседание в городе 
Казани 

9 мая 1938 г рассмотрел дело по обвинении Давлстьярова Ахмет-
Сафа Мустафовича, 1908 г, р. бывшего председателя Совнаркома Тат АССР 
в преступлениях 58-7, 58-8 и 58-11 УК РСФСР 

Предварительным и судебным следствием установлено, что Дав-
летъяров A.M., антисоветской пантюркистской национальной организации 
действующего на территории Татарии в блоке с право-троцкистской 
террористической организации в 1936-1937 г. проводил вредительскую 
работу в Татгосиздате, в 1937 г. являясь переводчиком и соредактором 
перевода книги тов. Сталина "Вопросы Ленинизма", извращал последнего 
в контрреволюционном духе, проводил вербовку новых лиц в антисоветскую 
национальную организацию и как участник организации, был осведомлен 
о ее террористической деятельности против руководителей ВКП(б) и 
советского правительства., чем совершил преступления предусмотренных 
ст. ст. 58-2-7-8 и 11 УК РСФСР 

Руководствуясь ст. ст. 319 и 320 УК РСФСР, Военная коллегия 
Верховного Суда СССР 

приговорила 
Давлетьярова Ахмет-Сафа Мустафовича к высшей мере наказания— 

расстрелу, с конфискацией лично ему принадлежащего имущества. 
Приговор окончательный и на основании закона от 1 декабря 1934 г. 

немедленно приводить в исполнении. 

Түбәндәге белешмә Әхмәтсафа Дәүләтъяровның туганнары кулына 
озак еллар үткәч кенә килеп керә. Анын язмышы хакында уллары егерме 
елга якын бихәбәр булып яшиләр, әтиләре кайчан да булса алар янына 
исән-имин кайтып керер дигән өмет сонга кадәр ташламый. Бусы да тарих... 

Справка 
Приговор о расстреле Давлетьярова Ахмет-Сафа Мустафовича приве

ден в исполнение в тор. Казани 9 мая 1938 года. Акт о приведении приговора 
в исполнение хранится в особом архиве 1-го спецотдела НКВД СССР том 
N 10, лист 492. 

Нач. 12 от-я I спецотдела НКВД СССР лейтенант госбез. Кривицко. 
һәр елнын унтугызынчы октябрендә Казаннын Архангел зиратына 

киләләр Марат белән Марлес Дәүләтьяровлар. "Сәяси репрессияләр корбан
нарын искә алу көне" дип игълан ителгән көн бу. Зиратта корбаннар 
истәлегенә таш куелган. Ташка аларнын сөекле әтиләре Дәүләгьяров Әхмәт
сафа Мостафа улының исеме дә уеп язылган... 1905 елда туган, 1938 елда 
жәлладлар тарафыннан гомере киселгән әтиләре белән үткән һәр көнне 
хәтерләрендә янартырга омтылалар. Алар истәлекләр белән яшиләр. Кызга
ныч сабый чакта ук әти-әнисез калган Марат белән Марлеснын хәтерлә
рендә күп нәрсәләр саклана алмаган шул. Сакланганнарыиын һәркаисысы 
изге кадерле күпме генә хәтерләрдә яңарсалар да аларнын яктылыклары 
җуелмый, тәэсирләре кимеми. Әти-әни турында бит ул истәлекләр, 
узләренен нурлы балачаклары турында... 

Әй гомер гомер... Агачларга сары ингән. Яфраклар әкерен искән 
җилдә бөтерелә-бөтерелә аяк астына коелалар. Берәү, икәү, өчәү... һай, 
санап кына бетерерлекмени, жил тарафыннан ирексезләп алып китеп, жир 
өстенә сибелгән бу яфракларны Үләннәр сула, яфраклар коела... 1 абигать-
тәге котылгысыз әйләнешнең көз фасылы өчен гадәти халәт бу. Агачларда 
әлегә коелмый калган яфраклар җилләрне үчекләп, лепер-лепер нидер сөй
ләшәләр бер тынып калалар, кисәк шаулашып алалар-аларның аз гына, 
чак кына вакытлары бар бит әле, нигә яшәү рәхәтен татып калмаска ди! Ә 
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аннары тагын яз җитәр, агачлар яшеллеккә күмелер, үләннәр күпереп үсеп 
чыгар Табигать агышына Ходайдан башка беркем дә үзгәреш кертә алмый 
шул Аяныч нәрсә бар: тарих кына кабатлана диләр. Йөрәккә шом сала 
торган сүзләр бу. 

Кешеләрнең язмышлары белән кешеләр үзләре "уйнарга" һәвәс. 
Югыйсә бер киткәч кайтмый кеше, мәңгелеккә китеп югала. Мәңгелекнең 
исә аерым шәхесләр, җан ияләрендә, яфрак-үләннәрдә эше юк. Аның үз 
табигате, үз холкы, ул кабатланганны яратмый, аның һәр мизгеле үзгә. 
Киткән кешеләр исәннәрнең генә күңелендә саклана. Кайберләрең көчләп 
оныттырырга тырышсалар да, кайчан да булса хәтер буйлап кайтып җитәләр, 
дөньяга аваз салар: бу дөньядан без дә кичеп үттек бит, без дә сезнең кебек 
үк якты өмет-хыяллар белән яшәдек, тормыш корырга азапландык, безнең 
дә тарихта эзле буласы килде... Безне бер генә кеше булса да хәтерлиме 
дөньяда9 Юкмы? Алайса без тагын-тагын кайтып карарбыз, хәтерләрдә 
терелгәнче. Безнен кайтасы килә. үз язмышларыбыз турында сезгә сөйлисе 
килә. Гыйбрәт алсыннар дип, безнен ялгышларны кабатлый күрмәсеннәр 
дип искәртәсе килә яңа чор кешеләрен. Тыңлыйсыгыз килмиме9 Вакытыгыз 
юкмы9 Без дә сезнең кебек вакыт җиткерә алмый "тилмерә" идек шул 
үткәннәр хакында ишетми калырга теләсәк.-. Без күргән-кичергәннәрдән 
сабак алырга бик кирәк тә бит, ай-һай, нык ышанып барасыз үзегезнең 
сукмакларыгыз буйлап. Яныгыздан нәүмизләнеп карап калган мәңгелек 
кануннарга әйләнеп тә карамыйсыз Ни хәл итмәк кирәк, без дә шулай 
идек... 

Марат белән Марлесның үткәннәрне, әтисе-әнисе белән бергә-бергә 
яшәгән бәхетле көннәрен бик тә кайтарасылары килә дә, юк шул, моңа 
адәм баласының кодрәте җитми. Кулларыннан килгән иң бөек эшне—әти-
әнисенен хаксыз гаепләнүен исбатлый алдылар алар. 

Әхмәтсафа Дәүләтьяровның атып үтерүгә хөкем ителгәнен һәм хөкем 
карарының 1938 елның тугызынчы маенда гамәлгә ашырылуын озак еллар 
үткәч, 1956 елда гына белә алдылар алар. Шушы ук елда аны гаепсез дип, 
аклыйлар да... 

Рабига апаның. Марат белән Марлес абыйларның Әхмәтсафа агадан 
сонгы язмышлары хакында, исән булсак, Ходай көч һәм зиһен бирсә, алда 
язармын әле дип ният итәм. 

Ун елга сузылган эзләнүләрем нәтиҗәсе бу әсәр Язган чакта башымда 
еш кына каршылыклы фикерләр дә кайнашып алдылар. Аңларлармы мине 
укучылар? Без тиз онытырга күнектерелгән халык бит. Хәтерсез халык— 
хәтәр халык, хәтерсез кавем—мескен кавем... "Ул елларны кат-кат искә 
төшерү ник кирәк'"—дип чәчрәп чыгучылар да булгалап тора. Марат аганың 
күңелен төшерергә ниятләп, үзен әллә кемгә санап йөрүче кара йөрәкле 
бер каләм әһеле язучы буларак мондый әсәрләрне җиңеп чыгарга сәләтле 
булмавым турында мәкерле пышылдап киткән. Әсәрне тәмам итеп килгәндә 
генә шушы ук кара йөрәкле көнчел, үчлекле, хөсет, вак җаннарына "бөек
лек" чире эренләп тулышып, сасысы өч чакрымнан бөркелеп торучы бәндә
ләр котыртуы белән өстемә нахак гаепләр, яла өеп, мине эшемнән, каләмнән 
аерырга маташып та карадылар. Еракка китәсе түгел, яла ягуга корылган 
эшләр оештыру ягыннан безнен "әзебезнең" Михайлов, шелудчен кол арыбыз 
бар икән Бәхеткә, каршылыкларны җинеп чыгарга, әсәрне төгәлләргә коч 
бирде Ходай. 

Инануымча, язучы кулы кычытканга түгел, халкыбыз, аерым кешеләр 
язмышы кичергән гыйбрәтле хәлләр хакында язарга кирәк булганга яза Бу 
аның намус эше, бурычы Бар курыкканым, алдан әйткәнемчә, тарихның 
кабатланырга сатәтле булуы. Татарга кабатланган тарих югалган дүләтчелеген 
дә. ирек кояшын ла альт килмәс шул инде, бәла-казалар гына өеп китерер 
кебек. Шутарны истә тотып, тарихтан сабак алыйк, дип язылган әсәр бу. 

Яшьтән инкыйлап өермәсе үзенә ияртеп киткән, шул чор идеяләре 
белә адарынып, "яна тормыш төзибез, бар халыкны бәхетле тормышка 
чыгарабыз"—дип янып-ялкынланып йөргән Әхмәтсафа Дәүләтъяров, ин-
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кынлап \ 1С \к парчыкка китергән репрессия тегермәне ташлары астында 
калып уала, һәлак була. Мин героинын тормыш юлын сурәтләп чыгу 
максатын куймадым. Күпме генә язсаң да кешенең тормышын җентекләп 
гасвирлал бетереп булмый. Кеше күңеле үзе бер дөнья. Доньяны каләм 
белән rye 1 гатта акыл белән генә дә иңләп чыгып булмас кебек. 

Максатым оер генә иде—мең еллар дәвамында табигый үсештә үзгәрә 
барган юрмыш-яшәешне. тормышка ашырырдай тоелса да, әмма нигездә 
хыялый идеяләргә ышанычны җимереп, аның урынына яна эпоха, социа
лизм төзергә, бик күпләрне бәхетле тормышка чыгарам дип адарынып, 
ашкынып йөргән аерым бер кеше—татар егете язмышы аша мин шул чор
ның каршылыклы якларын, Әхмәтсафа ага белән бергә аралашкан бик күп 
күренекле шәхесләребез хакында тормышта алар ничек булган, шулай— 
нәкъ менә истәлекләрдә, архив материалларында теркәлеп калганча, артык 
биэвми-чукламый язарга җөрьәт иттем. 

Безнең күренекле шәхесләребез, халкыбызның горурлыгы булган ка
һарманнарыбыз хакында күп язылган, башкача фикер йөртүне өнәмәгән
нәрен яхшы беләм. Шушы шәхесләр, вакыйгалар турында язып кемдер 
кандидатлык яки докторлык диссертациясе яклаган, кемдер әдәбиятчы 
исемен күтәргән, кемдер язучы буларак танылу алган. Көнчелек, үчләшү, 
хөсетлек дигән яман чирләр дә кара сакал кебек, халкыбыз артыннан бер 
тотамда калмый йөри бит.. .Күрә торып утка керү шикеллерәк инде... Шуны
сы да бар—шәхес тормышы аерым кысаларга гына сыешмый бит ул. Бәлки, 
уптым-илаһи кире какканчы, әсәрдәге хәлләргә дә игътибарлырак булу 
кирәктер? 

Шундый каршылыклы уйлар эчендә иҗат газаплары кичереп йөргән
дә, кулыма Туфан ага Миннуллинның "Фаҗига искерми" дигән мәкаләсе 
килеп керде. Ул болай яза: "...Бәлки, аны искергән тема дип, уйлаучылар 
б\лыр Халык язмышында фаҗига искерми. Үткәннәрне искә төшереп, 
без киләчәкне кисәтеп куябыз. Киләчәкнең кабәхатләре "сизми калдылар 
теге елларда кылынган җинаятьләрне" дип уйламасыннар. Сталин кебек 
вәхши тираннарны акларга тырышучылар да ахмак сүз сөйләп йөрмәсеннәр. 
Сталин кебекләрнең явызлыгын аклаган кешенен эчендә дә явызлык 
ятадыр"... Шушы юллар мина таяныч, әсәрне язып төгәлләргә көч бирде 
дисәм, һич тә арттыру булмас. Әйе, фаҗига искерми! 

Бу әсәрем нахак гаепләр тагылып, газиз гомерләре кыелган барлык 
корбаннарның рухына дога булып ирешсен иде. Амин. 

1999-2003 еллар 
Чаллы—Каргалы—Оренбур—Казан—Чаллы. 



*Шиг 
grist 

игърият 

Әхмәт Гадел 

Әй, тормыш, әй кеше!... 

Имәндәй нык кешеләр бар дөньяда: 
АуДйра алмас аларны туфан ла! 
Кешеләр бар гүя ч>ен баганалар, 
һнч и.ы кичми максатыннан, 

нык торалар! 

... Суер сыман кешеләр дә бар: 
Казый, 
Урлый, 
Ташый. . .— 
Мәңге яшәр сыман кылана.. . 
Ләкнн гпмер тегермәне аларны да 

Уа, 
Кыра, 
Җ и м е р ә , 
Ашый! 

Дога 
Аллаһыч. таен миндәдер: 
Җәннәттән тәмуг ясадым. 
Син бнрден нигъмәт, адәмең 
Мин җыйдым аннан ясагын. 

Кол икәнлекне онытып 
Мин йөрдем иркен далада. 
Килнын да колы ясадым 
Утырам, мескен, калада 

у р ы н ы н а 

Бер кемгә дә бүген, ахры, 
Нә мохтажмын, нә кнрәкмен. 
Үзем җир, үзем көрәкмен. 
Ни булып калдым бүген?! 

Й ә , Аллам, бөек колачың, 
Дөньяны, мине кылгансың. 
Дигәнсең: йөзе нур булсын, 
Күңеле сукыр булмасын! 

^ДЕЛ(1942) шагыйрь правой* *Чам* -Яшиь-һ щшмы-. -Команһ 
һ 6 китаплар авторы Казанда яши 



Әмма булган каксышлыкны Йә, Аллам, кичер колыңны, 
Күрүләр дисеңме рәхәт?! Бу артык күрәдер димә. 
Кешене кеше чапанда Ташлатма изге юлыңны. 
Минем йөрәктә җәрәхәт! Шул юлдан баручы җиңә! 

Таулардан хат 

Кайталмадым. Канга батып. Моңлы яңгырлар яуганда 
Калдым тауларда... Искә ал мине... 

Эссе көндә таш өстендә Нигә җибәрдең, әнкәем. 
Явыз ялларга?! ^ссе көндә таш г Ятам, юк көчем. 
Дошман—элекке туганым, Кызганмас идем гомерне, 
Төз атты, анам! Үлсәм ил өчен!.. 
Кызыл мәк чәчәге б\лып ,» -- , 
I- Кем башлаган 6v СУГЫШНЫ. Кырларда янам. v A, -к к Кемгә ул кирәк?! 
Арысландай сугыштым мин. ...Таулардагы кызыл ташлар— 
Булмады тиңем. Яралы йөрәк!.. 

Белми татар 
Гомере буе кәмән' чалган татар, 
Уен исемен саклап калмаган: 
«Эскеринкә» диеп иза чигә, 
Әй, хәтерсез мескен, алданган! 
Дөнья буйлап йөргән. 
Тараткан ул, 
Йөрәк кылын телеп өләшкән... 
Җан моңнарын, рух җегәрен биргәч, 
Чит-ятларда күреп, көнләшкән... 
Белми шул ул татар бөеклеген. 
Еллар буе аңын кысканнар. 
Дәүләтләре җилгә очкан сыман, 
Сүзләре дә киткән—очканнар... 

Безнең байрак 
(марш) 

Байракны ал кулга, ул сине чыгарыр ал таңга. 
Илебездәй яшел; ак өмет—манчылган ал канга! 
Бел, байрак—милләтнең гасырлар саклаган өмете! 
Байракны туры тот, югары—төшермә. 
Бул кыю, тәвәккәл, и татар егете! 
Җан корбан булса да иреклек—азатлык юлында. 
Каһарман бабайлар васыяте: «Ил булсын кулыңда!* 
Бел. байрак—милләтнең гасырлар саклаган өмете! 
Байракны туры тот, югары—төшермә, 
Бул кыю, тәвәккәл, и татар егете! 

'Кәмән— скрипка 



ахнет ГАДЫ 

Җирдә дә, күктә дә җиңелмәс бөркетләр татарлар! 
Шанлы ир Алыплар. М\салар. Әмәтхан батырлар! 
Бел, байрак- милләтнең гасырлар саклаган өмете! 
Байракны т_\ры тот. югары төшермә. 
Бул кыю. тәвәккәл, н татар егете! 

Җавап 

Кададыгыз йөрәккә. Гасырларда исән калын. 
Чәнчедегез бәгырьгә. Явызларны күмгән без! 
Түзә алмас дидегезме, ,, -
Ошбу татар җәбергә?! Нахакка да түзәрбез, 

Яманга да түзәрбез, 
Кылычын да күргән без. Д\ елар хыянәт итсә, 
Сөнгесен дә күргән- без. Без араны өзәрбез. 

Туган илем— 
Балачагым нле 
юкка чыкты 

ул юк инде... 

Сабый чакта әнием биргән 
назлы исемемне 
тартын алды еллар... 
Мин элекке түгелмен... 

Киселде дә очты чоңгылларга 
Сабый чакка кайтыр ак юллар!.. 

Күз алдымда торып калды томаннар. 
Томаннар артында шәйләнә таулар, 

диңгез, 
урманнар... 

Сабый чакка 
Көтмәгәндә кайттым. 
Төшемдә... 

Алма бакчасында 
Оя корган күгәрченнәр... 
Без кыргый санаган 
Ирекле кошлар 
Гөр-гөр килеп. 
Рәхәтләнеп сөешәләр... 

Канат кага, 
назланыша, 
көйләшәләр... 

.Мин елмаеп карыйм да аларга 
киләчәгемне уйлыйм... 

Уянып китсәм, 
Йөрәгемне сагыш баскан. 

Тик җан гына кайта ала үткәннәргә, 
Гыйбрәт алыр, сагышланыр өчен... 



А"1ӘЧМӘ әсәрләр 

С ә й д ә З ы я л ы 

ЮГАЛТУ 

ПОВЕСТЬ 

Суга гына төшкән кебек булды Мирсәет. Сентябрьнең унында иртән 
эшкә дип китте, кичен кайтмады. Хәер, соңгы елларда өйгә 
кайтмыйча кунып калган төннәре ешайган иде. Иренең бу гадәтенә 

түзүләре авыр. һай, бик авыр иде Закирәгә. Баштагы мәлдә әле урамга 
чыгып, әле өйдә арлы-бирле йөреп үткәрә иде төннәрне. Ятып та күзен 
йокы алмый. Ике мендәрле урында әйләнә-тулгана да тагын торып утыра. 
Төнге сәфәргә чыккан мәче тавышларыннан сискәнеп китә. Җил унаена 
тирбәлгән ябалдашлар шавын өй янына машина килеп туктады дип, 
ымсына Аптырагач-йөдәгәч, тынычландыра торган дарулар эчә " Юк, болай 
яшәп булмый,—ди ул, бераз тынычлана төшкәч.—Аерылам, үземне мыскыл 
иттермим. Мин аннан кимме әллә?! Ярар. аерылыштык,—дип. бераздан 
УЙ йомгагын икенче яктан сүтә башлый—Ике бала белән кая барам инде 
мин 9 Йортны-жирне калдырып ташлап чыгып китми бит ул. Иорт-жир 
калган сурәттә дә нәрсә кыра алам сон мин? Ике баланы укытасы, кеше 
итәсе бар. Үзем генә чыгып китәр идем... балаларын ташлады диячәкләр.. 
Нишләдең сон син. Мирсәет? Мондый түгел иден бит син!" 

Иртәгесен Мирсәет тәмле, татлы теле белән эш телефоныннан аваз 
сала торган иде 

—Әнисе, исәнме'' Хәерле иртәләр үзенә. 
—Хәерле,—дип җавап бирә Закирә сүрән генә. 
—Мине югалткансыз инде?—дип сорый самими, йомшак тавыш. 
—Юк,—дигән була Закирә. 
—Ярар алайса,—дип килешә ир.—Тауар ала алмадык. Питрәчтә 

кунарга туры килде. 
Тауар алганмы ул, Питрәчтә кунганмы, кунмаганмы—Закирә тикше

реп йөрми Моңа аның теләге дә юк. Теләге булган очракта да гаилә 
мәшәкатьләрен үз өстенә алган хатынның моңа вакыты җитмәс иле. Аннары, 
ир артыннан тикшереп йөрүне укытучы өчен түбәнлек дип саный. Ул берь-
яктан, үзең кеше теленә менсәң, икенче яктан—иреңне хезмәттәшләре 

Сайла ЗЫЯЛЫ-шагыйрә, прозаик "Акның тулган чагы', "Кайнар сук^актр !!<•<„ 
мих'иГЛчте:һ 6 киттлар <шщ>ы. Татарстанмы* атказанган мәдәният хезмәткәре. 
Ka.iawki яши. 



*.-' сайда аыыы 

алдында уңайсыз хәлгә куясын. Юк. юк Ир бирмәк, җан бирмәк—түзеп 
яшәвен хәерлерәк 

Телефондагы йомшак тавыш һаман сөйли: 
—Кайтышлый базарга керермен. Ниләр алырга кушасын? 
Белә югыйсә бик белә портка ниләр кирәклеген! Закирә инде өч 

көн анын колагына тукыды Өйдә ит беткән, бәрәңге юк Кәбестә, кишер 
ише яшелчәне әйтеп тә торасы түгел. 

Закирә боларны укытучылар бүлмәсендәге телефоннан, әлбәттә. 
кабатлап тормый Гаиләдәге койсезлекләрне хезмәттәшләре алдында ача 
атмый Шуна күрә тешен кысып булса да ише сөйләшергә тырыша 

—Үзен чамаларсың инде Итнең сөяксезрәген сайла 
Мирсәет сүзендә тора. Закирә эштән кайтканда суыткыч ризык белән 

тулы була... 
Бу юлы Мирсәетнең хәбәре юк. 
Бу юлы укытучылар бүлмәсендәге телефоннан анын йомшак-юмагай, 

ипле тавышы ишетелми... 
Беренче гөнне Закирә, әйләнә-тулгана яткач, ниһаять, йокыга кипе. 

"Иртән табылыр әле. Әнисе, мине югалткансыз инде дигән булып хәбәр 
салыр. Жир бит Кырык биш яшенә җитеп әтәчлеген һаман ташламый 
Хәленнән килсә—очраган һәр хатын-кызның итәген күтәрер иде!"—дип. 
күңеленнән генә ирен әрләп, үзен юатып алды 

Мирсәетнен икенче конне дә хәбәре булмады Закирә кыңгырау 
чынлауга укытучылар бүлмәсенә йөгерде Телефоннан күзен алмады Менә-
мене Мирсәет шылтыратыр да әнисе, мине югалткансыз инде дияр шикелле 
Дәресләр тәмам милы гик Мирсәеттән хәбәр һаман юк Хатын күңелендәге 
кичәге ачу шомлану белән алышынды Анын башында әллә ничә торлс уй 
бөтерелде Кайта булыр бу? Нишләп минем бертуктаусыз әчем поша'.' Бәлки... 
Эшенә шылырлп.фгадыр1 Әйе, әйе, эшенә шылтыратып белешергә кирәк 
Ни б) имас ' Донья бит бу Бәлки, кисәк кенә командировкага китәргә туры 
ки [төндер Мина хәбәр итәргә олгерә алмагандыр. 

Закир.* куркып кына телефонга үрелде. 
—Алло! Мина Мирсәет Әхмөтшин кирәк иле Эшкә килмәде, 

дисезме?! Өченче көн иртән эшкә ди и киткән кеше Һай Аллам! Кайда 
гына булыр икән сон " 

Закирәнең өне китте, йөзе агарынды, аяклары хәлсезләнде. Бераз 
шһенен җыйгач > i гелефонга кабат ябышты. "03" санын җыйды. Сорашты. 
\н 1ыи кеше [урында мәгълүмат юк. диделәр Димәк, милициягә барырга 
кирәк,—ДИП карар кылды Закирә. 

'Дежурная часть" дин язылган тәрәзәчек артында кечкенә буйлы, 
коңгыр! күзле, мөлаем йөзле капитан утыра иде. Моңа кадәр милиция 
и шрәсенен ишеген дә ачып кермәгән Закирә куркып кына эндәште: 

—Минем ирем югалды... 
Капитанның көләч, мөлаем йозе кинәт җитдиләнде Хатыннын авыр 

хәлен аңлап, ипләп кенә сорады. 
— Кайчан югалды.' Күптәнме? 
—Өченче кон эшкә ДИП китте дә шуннан бирле кайтканы юк 
Капитан җиңел сулап куйды 
—Борчылмагыз Ирегезне югалды, дип үк әйтергә ашыкмагыз әле 

Кайтыр Ирләр кайчак гамьсезрәк була шул... Таныш-белешләрегездән 
соратмадыгызмы? Берәрсендә кунак булып кына ятмый микән'' 

—Сорашмаган кая'' Аптырагач килдем инде сезгә. 
—Моңарчы кайтмый калган очраклары бер дә юк идемени? 
— Бар иде дә... Болай—готаш икешәр тон рәттән кайтмый калганы 

булмады шул. 
— Йә. йә сөйләгез әле Безнен эштә кечкенә генә мәгълүмат та каичакта 

бик мөһим булып куя. 
— Ничек дип әйтим инде. Өйдәге хәлләрне монда килеп чәчү уңай-

сызрак... 



-Уңайсызланмагыз Безгә бар нәрсәне белү кирәк 
—Бер хатын-кыз янында чуалгалый иде ул. "Спорт товарлары" 

кибетендә «или, Рузия исемле. 
—Бәлки, ирегез шул хатын беләндер? 
—Юк. Шы пыраггым Рузия, ял алып, әнисе янына бәрәнге алышырга 

кайтып киткән 
—Рузиянең зш урынына үзем барып килермен. Инде хәзер гариза 

языгыз. Ирегезнең нинди киемдә икәнен, тосен-битен, аерым билгеләре 
булса, адарын да онытмыйча языгыз. 

—Мин аның фотосын китерермен. 
—Яхшы. Эзләүне иртәгә башларбыз. 
—Нишләп?—дил аптырады Закирә. 
—Тәртибе шулай Югалган кешене өч тәүлек узгач кына эзли 

башлыйбыз. 
Закирә ни дип әйтергә дә белмәде. Иртәгә икән. димәк иртәгә. Табыла 

гына күрсен Мирсәет. 
Милиция идарәсеннән чыкканда Закирәнең күнеле омет белән тулы 

иде. Мөлаем капитан белән сөйләшү ана ышаныч бирде, күңеленә тыныч
лык өстәде. Бу минутта аның Мирсәеткә булган бар үпкәләре, юып алгандай, 
юкка чыкты Ире белән бергәләп кино-театрларга йөргән чаклары исенә 
төште. Закирә аның эштән кайтуына токмач кисеп аш пешерер иде. И-и, 
яратып ла ашар иде Мирсәет. Ниткән гел токмачлы аш ул! Туйган инде 
синең токмачыңнан дип, бер әйтмәде. Фәлән әйбер пешер, төгән әйбер 
бир, дип, һич жанына тимәде. Закирәнең хәленә керә белгән ул. Эштән 
арып кайткан хатын ничек итеп камыр куеп йөри алсын? Ял коне йә 
өчпочмак, иә гөбәдия пешерәчәк бит ул! Шулай уйлап сабыр гына ялны 
көткән. Яраткан бит аны Мирсәете! Үзенчә яраткан. Югыйсә, күптән ташлап 
китәр иде. Бу заманда ирләрне мәжбүри тотып була димени?! 

Рузия белән очрашуына да Закирә үзен гаепле санады, һаман саен 
эш, мәктәп, йорт мәшәкатьләре дип, иремә игътибарым җитмәгәндер диде. 

Уйларына урала-урала өйләренә кайтып җиткәнне сизми дә калды 
Өйгә тиз кайтып җитсә дә калган вакытны уздырулары һай авыр булды. 
Капитан көтәргә кушкан "иртәгә" һич кенә дә җитәр кебек түгел иде. 
Иртәгесе көн тугач эштә дәресләр дә озынайды. Бер дәрес кырык биш 
минут түгел, кырык биш сәгать булып тоелды. Вакытны үткәрә алмый 
гаҗизләнде. 

Ниһаять, дәресләр тәмамланды. Закирә, абына-сөртенә дигәндәй, 
милиция идарәсенә ашыкты. Килеп җитсә ни күрсен: тәрәзәчек артында 
теге капитан түгел, икенче берәү утыра. Бу хәлгә аптырап калудан каушады, 
каударланды Закирә, исәнләшергә дә онытты хәтта. 

—Монда утыручы капитан кирәк иде мина,—дип тезеп китте ул. 
Ярый әле бу яшь егет анын белән ипләп сөйләште. Югыйсә, Закирәнең 

мөлдерәмә тулы күнеле менә түгеләм, менә түгеләм дип кенә тора иде. 
—Сез Нургаяз абыйны әйтәсезме'*—дип елмайды егет. 
—һай энем, исемен белмим шул! Мин узган юлы килгәндә ул менә 

сезнең урында утыра иде. 
—Нургаяз абый инде Бүген аның ялы. 
И, Ходаем, пычаксыз суйдың дигәндәй, Закирә гөж төште. 
—Нишләргә инде алайса? Миңа кая барырга икән?—дип инәлде ул. 
Хатыннын йөзенә таралган гасабилык, борчылу билгеләре бик көчле 

булгандыр шул, милиция хезмәткәре аны тынычландырырга кереште. 
—Ялы булса да Нургаяз абый килгән иде. Мин аны әле генә күрдем. 

Борчылмагыз, хәзер табабыз. 
—Исәнмесез,—дип күптәнге танышыдай сәламләде Нургаяз Закирәне. 

Әйдәгез, тынычрак урын табып сөйләшик. 
Алар икенче катка күтәрелеп кечкенә бер бүлмәгә керделәр. 
—Утырыгыз, Закирә ханым. 
—Берәр хәбәр юкмы, иптәш капитан? 
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—Мин бүген иртән "спорт товарлары" кибетендә булдым. Рузия 
Шәмсиева чынлап та ялла икән. Апае районында әнисе янында Тик. сез 
ялгышасыз Р\зня белән ирегез күптән очрашмыйлар икән инде. 

— Ничек очрашмасыннар?!—дип аптырады Закирә—Бер атна пек 
кенә кунып кайтты ич' Күлмәк якасынын җилкә турысында иннек эзе 
ярылып ята иде! 

—һем,—дип куйды капитан.—Моны ачыкларга кирәк Рузиянең 
хезмәттәшләре беравыздан: '"Мирсәетнең күренмәгәненә биш былтыр",—диләр. 

Болан да әрнүле йөрәккә бу яңалык тагын бер әрнү өстәде. Рузия 
Мирсәетне кечкенәдән яратып йөргән Мин күргәнче үк таныш булган. 
Таллинда мине очратмаган булса, бәлки кавышырлар иде. дип, Закирә 
үзен тынычландырып, язмышына күнеп яшәде. Капитанның сүзләренә 
каршанда Рузияне ташлаган булып чыга бит Бәлки, ялгышадыр... 

Тик ничек кенә уйламасын, башында гел бер уй бөтерелә башлады: 
"Икенче сөяркәсе бар! Икенче сөяркә.. Кем ул?" 

Закирә авыр уйларын гөяп кайтыр юлга чыкты. Шәһәр урамнары 
гадәттәгечә ыгы-зыгылы. Бөтен кеше каядыр ашыга. Йөгерәләр Кайберләре 
ана бәрелеп тә китә Ул гына аларны сизми, аларга игътибар итми. Әйтерсең. 
бар дөнья буп-буш. Шушы бушлык буйлап Закирә берүзе атлый. Уй Йомга
гын чорный-сүтә. чорный-сүтә бара торгач истәлекләре аны яшьлегенә. 
Мирсәете белән танышкан елларга алып керле 

Беренче курсны тәмамлагач. Закирәләрне практика үтәргә Эстониягә 
җибәрделәр И ул чактагы ашкынулы кичерешләр! Казаннан ары ерак юл 
күрмәгән Закирә сабыйларча сөенде Мәскәү аша барасы булгач, анда 
тукталып, мона кадәр киноларда күреп кенә хозурланган Кызыл Мәйданга 
аяк басачаклар Ә Эстония дигәннәре нинди икән? Дөрес булса "Өч 
мушкетер" киносын Т&тлинда төшергәннәр ди бит. Димәк, шәһәр үзенең 
борынгы тиеп саклагандыр. 

Таныш түгел шәһәр беренче көнне үк барысын да әсир итте Кызларга 
аеруча кибетләр ошады. Алар күп иде, бай иде. Күз явын алырдай кофталар, 
бсрссннән-берсе матур күлмәкләр, торлс фасондагы түфлиләр.. Казанда 
боларны көндез чыра яндырып эзләсәң дә таба алмыйсын 

Закирә үзенең урысчасын бик начар лип йори иде. Ә монда эстонлылар 
янында анын урысчасы шәп. бик шәп икән ләбаса! Вәт ичмасам, урысчаны 
алар белми дисән дә белми икән Хәер, урысча мөрәҗәгать итсәң, алар сиңа 
борылып га карамый Беренче көнне Закирә дә Казандагыча сатучыга 
урысчалап эндәшкән иде. җитен чәчле, зәнгәр күзле, зифа буйлы эстон кызы 
"ишетмәде". Икенче кибеткә кергәч, кызлар бу хатаны кабатламады инде 
Дистә елга якын өйрәнеп тә, жөмлә төзи алмаган нимесчәләренә тагар сүзләрен 
өстәгәч, аңлаштылар тагы. Эстонлыларнын чырайлары ачылды Кибетчеләр 
Закирәгә ате бер күлмәкне, әле икенчесен алып күрсәтә Күлмәкнең әле жин 
утырышы, ате якасы турыңда фикер алыштылар Эстон кызлары боларнын 
авызына карап тора Аптырагач, бар белгән урысчасы белән берсе сүз башлый 

— Вәт эта лучче кажется 
Закирә ак җирлеккә зәнгәр шакмак төшерелгән кыска җиңле, кип 

итәкле күлмәк сатып алды. Бәхетеңнән башкае күкләргә тигәндәй булды 
Үзе матур, үзе килешле, узе артык кыйммәткә дә төшмәде Үзенә үлчәп 
гектерсән дә бу тиклем таман булмас, билләһи! 

Кибеттәге хәлләрдән көлешә-көлешә урам тутырып барганда, саф 
татарча әйтелгән сүз кызларны тукталырга мәжбүр итте. 

—Гафу итегез, кызлар, бер генә минутка момкинме? . 
Өч кыз берьюлы артка борылды. Каршыларынла уртача буйлы, чем 

кар,! күзле, түгәрәк йөзле сержант басып тора иде. 
"Йә, Атлам! Бу шомырт күз каян килеп пәйда булды соң әле?—дип 

уйлап алды Закирә Ир-ат дип тормаган—биргән Ходай матурлыкны." 
Ул арада егет тагын: 



Гафу итегез,—дип кабатлады—Татарча сөйләшеп баруыгызны 
ишеткәч (иләшми кала алмадым. 

—Бик әйбәт,—диде кызларның Сөгъдә исемлесе—Нәкъ менә, егетлә
ребез дә кж иде 

—Сез монда нишлисез?—дип, төпченде кызларның Рәшидә исемлесе. 
Ул ге 1 шулай, чыраена эшлекле кыяфәт чыгарып, җитди сорау биргән 

була да көлкегә кала. Бу юлы да шулайрак килеп чыкты. Курсташының 
бар гадәтен белеп бетергән Сөгъдә аңлатып торырлык урын калдырмады. 

—Тире җыеп күн эшли ул монда! Киемен күрмисеңмени'' Димәк ки, 
\әрби хезмәттә. 

—Так точно1—дип үкчәсен үкчәгә бәреп алды егет. Сержант Мирсәет 
Әхматшин сезнең карамакта.—Сер булмаса әйтегез, сез үзегез Таллинда 
ни эш бетереп йөрисез? 

Закирә сүзгә кушылмады, дусларының сүзе аның колагына да керми 
бугай. Мирсәетнең бөтен барлыгы аны әсир иткән иде. Бер мәлне аларнын 
карашлары очрашты Ул күзләрдән сибелгән нурлар кызның колак яфрак
ларына хәтле пешерде Ярый әле хәзерге халәтен дуслары сизми шикелле 

Барысы очен дә Сөгъдә җавап бирде. 
—Без Казан студентлары. Булачак тарихчылар Иске Таллин читендә 

җир казыйбыз Тарих серләрен өйрәнәбез. 
—Педтанмы? 
—Университетныкылар,—диде Рәшидә—Аның тавышында үхләренен 

юк-бар гына кызлар түгел, зурдан кубып гыйлем эстәүчеләр икәнлегенә 
горурлыгы сизелеп тора иде. 

—Күктән көткәнне Ходай җирдән бирде,—дип елмайды Мирсәет.— 
Тагын бер елдан мин дә университетка кайтып имтихан тотарга исәплим 

—И-и. әйбәт булырые име, кызлар.—Рәшидә сабыйларча сөенеп, 
кулларын чәбәкләп алды.—Без сезне өчәүләп каршы алырбыз. 

—Әлбәттә,—дип килеште Сөгъдә. 
Закирә эндәшмәде. 
—Дустыгыз риза түгел ахрысы,—диде егет, Закирәнең сүзгә кушыл

мый баруына ишарәләп.—Бер сүз дә әйтми. 
Бертуктаусыз яттан шигырь сөйләп авызы ябылмый торган Закирә 

чынлап та шып-шыпырт бара икән ич! Сөгъдә курсташына карап алды да: 
"Яна күлмәк сөенече эчендә ураладыр",—дип уйлап куйды. Ә Мирсәеткә 
икенче төрле аңлатты. 

—Ул ни... Башы авырта аның. Жилле һава килешмәде ахры. Монда 
җил бер дә туктамый икән ич. 

—Әйе шул,—дип җөпләде Мирсәет, Закирәнең хәленә керергә 
теләгәндәй итеп.—Баштарак үзем дә интектем. Кышкы салкыннар ике-оч 
градус чамасы гына дигәч, сөенгән идем. Ике-өч градус дигәннәре безнең 
кырык градус салкыннарга биргесез икән. Бертуктаусыз искән салкын, 
дымлы җил үзәкләреңә үтә. 

—Хәзер ничек сон? Ияләштегезме?—дип кызыксынасы итте Рәшидә. 
—Күнегәм. 
Рәшидә авыр сулап куйды. 
—Күнеккәч кенә кайтып китәбез икән... 
Анын тел төбендә һава торышындагы җилләрне генә түгел, күңелләргә 

керәчәк давылларны сиземләү төсмере бар иде сыман... 
Мирсәет кызларны торакларына—Таллиндагы бердәнбер интернат-

мәктәпкә кадәр озатып куйды. Саубуллашып торган арада җаен табып, 
Закирәнең биленә кагылып алды Хәлен сорашты. Аннары: 

—Иртәгә дә сезнең янга дуслык визиты белән килергә рөхсәт булыр 
микән?—дип елмайды 

—Булыр, булыр,—дип сикергәләде Рәшидә. 
Әмма бу сорау, кызларның өчесенә бирелгәндәй яңгыраса да, Закирә 

өчен генә иде. Закирә моны егетнен көйдереп алган карашыннан, кул кагы
лышыннан ук аңлап алды. 
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Килле Мирсәет. Икенче көнне лә. өченче көнне дә килде. Кы ишрнын 
практикасы беткәнче калган һәр кичне Закирә белән үткәрде. Егет am 
Таллиннын пст&зекле урыннарын күрсәтте Өч кыз йортың, палач оен. Доми
никан монастырен, Су анасы һәйкәлен карадылар Закирәга иң ошаганы 
Калриорг паркы булды. Бу паркны Петр патша үзенен хатыны хөрмәтенә 
1718 елда газета башлаган Патша аны Екатериненталь, ягъни Екатерина 
Үзәне лип атаган Еллар узган, чорлар узган, паркның исеме дә үзгәргән. 
Сарай төзелеп җиткәнче, килгән чакта патшага тукталыр өчен. кечкенә генә 
йорт та җиткергәннәр. Тарих кайтавазы сыман ул йорт апе дә тора. 

Эшерен юк Кадриор! паркы дигәннәре чын әкияти урын. Очлары 
күккә тигән наратлар арасыннан сикергәләүче тиеннәрнен көлтә койрык
лары күренеп капа Учында чикләвек яки көнбагыш булса һич ятсынмыйлар, 
шундук кулына килеп утыралар. 

— Боларга бала-чага тимимени?—дип сорый Закирә соклануын 
яшермичә 

—Халык тәртипле. 
—Бездә боларны... 
—Монда тәрбия икенче. Дөньяга караш башка. 
—Бездә күрше сарыгын күрше суеп ашаган очраклар бар... 
Vup шулай сойләшә-сойләшә паркнын аулаграк урынына таба 

атлыйлар Икесенен лә йөрәкләре читлектәге кош сыман, бертуктаусыз 
бәргәләнә 

Мирсәет Закирәне кочагына ала да әкрен генә сөйли. Ни сөйли ул'.' 
Закирә аны белми, аңламый Ул тыңлый гына. Гүя, тын гына чишмә 
челтери, кошлар сайраша, җанны иләсләндереп тылсымлы көй агыла. 
Закирә тәмам эри Закирә Мирсәетнең йөрәк тибешен тоеп. ишетеп тора 
Доп-доп килеп, сулкылдап тибә ул. "Закирә, Закирә",—дип тибә Кыз 
\зеннән-үзе егет куенына ныграк сыена. Бу куеннан анын һич чыгасы 
килми. Мона кадәр бер генә егеткә дә исе китмәгән кыз әллә генә нишләде. 
Иркәләсен аны Мирсәете, назласын Карышмый Закирә Ана шундый рәхәт 
Анын тәне. җаны. бар булдыгы Мирсәеткә тартыла Мәхәббәттән исереп, 
акылынмы югалту хапәде. мөгаен, шушыдыр... 

Ә бер кичне 
Ул кичне алар паркнын ин аулак читендә тукталдылар Тонге кошлар

ның сайраны шәһәр урамындагы утларның тонык җемелдәве, агач яфрак
ларының серле шыбырдашуы аларнын хазәтен аңлата сыман иде. 

Мирсәет Закирәнең билен ике куллап кочаклап алды да үзенә кысты. 
Анын. маңгаена тир бәреп чыккан Куллары капты рана-калтырана Закирәнең 
тәне буйлап шуышты Уд арада иреннәре нидер пышылдый-пышылдый 
кызның муенын, колак яфрагын кытыклап үтте Тиктормас иреннәр, чәчәк 
таҗына кадалган күбәләктәй, ачык изүдән күренер-күренмәс торган пар 
адма арасында туктачды Кышын бу урыныннан бөркелгән татлы наздан 
анын башы өй юңде 

Закирә ыңгырашты Ул үзенең тез буыннары йомшаруын тойлы 
Мирсәетнең кайнар кочагыннан хәзер үк чыгарга, бар күзәнәкләрне рәхәт 
ләззәт диңгезендә йөздергән иреннәрнең хәрәкәтен туктатырга кирәклек 
бер саташу сыман башында буталды. Шушы саташу тәэсире белән Мирсә-
етнен кулларына чытырдап ябышты Ул бу кочактан чыгарга теләп ябышкан 
иде дә. тик алай эшли алмады, көче җитмәде Мәңге төзәтә алмастай хата 
кызынасын, моңарчы ул күрмәгән, ул белмәгән халәт буласын тойды 
тоюын Шушы тоемны Мирсәет бүләк иткән ләззәт дулкыннары һәрдаим 
куып торды Бу көрәштә үзенен җинелүенә үрсәләнгән акыл ихтыяры белән 

— Мирсәет, ки-рәк-ми! Мир-сә-етт... ха-ра-пп и-тә-сеен бит!—дип 
кычкырырга теләде, тавышы чыкмады. 

Мирсәет үзе лә Закирә хәлендә иде. Бу тиклем ләззәтле исерүдән үз-
үзен тыя атмыйча. Закирәне кочаклаган килеш, хәтфә үлән өстенә ауды... 

Бера дан, җанны туздырган давыл тынды. Икесе лә тын калды Закирә 
күтәрелеп Мирсәеткә карый алмый Анын бар төне кы |ыша, әрни, Сни [Өре 



уттай яна. Башында бер генә уй: "И, Ходаем, хәзер кызлар янына оялмыйча 
ничек кайтып керермен?" 

Кылынган гамәлдән die үзе дә анына киләлмый утырган Мирсәет. 
Закирәне кочаклап алды һәм кайнар итеп пышылдады: 

—Сөеклем, без бергә. Мәңге бергә. 
Башын түбән иеп утырган Закирә тагын Мирсәет кочагында иде... 
Алар калган ун коннең һәр кичендә кавышып яшәделәр. "Мине көт, 

кайтырмын' .—диде Мирсәет аерылышканда. Поезд озын итеп хәбәр бирле 
дә кызларны көнчыгышка алып китте 

I Ioe зл тәгәрмәчләре гел бер көйгә тәгәри. Тәгәрмәчләрнен тигез текел
дәве Закирәнең уйларына кушыла; "Мирсәет нишли икән? Ана да монсу 
микән?.." 

Такташ әйтмешли: "Әй, бу яшьлек! Әй, бу тиле яшьлек' Кайтыр микән 
анын Мирсәете? Закирәне ташламас микән? Бәлки... Бәлки, аны авылда 
сөйгән кызы көтәдер?.. Закирәне никахсыз гына үзенеке итә алгач, өйлә
нергә теләрме'' Бу сораулар Таллинда чакта Закирәнен уена да килмәде, 
башына да кермәде. Бу хакта ул поездда ла уйламады әле. Авылга каникулга 
кайткач, татлы хисләр бер мәлгә кинәт юкка чыкты. Чынлап та йөккә 
калган булса? Нишләргә соң инде? Ел башында бала табачак ич ул! Күздән 
йокы качты, күнелдән тынычлык китте. Баш борчулы, икеләнүле уйлар 
белән тулды. Әнисе сизсә. . бетте баш Ике дә уйлап тормыйча, адәм хуры 
ясап. өйдән куып чыгарачак "Оятсыз! Мин сине укырга дип җибәрдем. 
Син. әтрәк-әләм! Нәселдә булмаганны кылгансың! Сөйрәлчек!"—диячәк. 
Бер генә юл кала: авылдан тизрәк китәргә! 

Закирә каникул беткәнне көтеп тормады, Казанга китте Кинәт китүе -
нен сәбәбен, практика турында отчет язасым бар. дип аңлатты. Тулай торак
ка кайтып егылуга ин беренче эш итеп Мирсәеткә хат язды. "...Кадерлем. 
безнең балабыз булачак".—дип тәмамлады ул хатны. Хәзер инде жавап 
көтәсе генә калды. Бу хәбәрне Мирсәет ничек кабул итәр? Ни дип жавап 
бирер9 Ял алып үзе кайтып җитәрме? Котлау телеграммасы сугармы? Әллә... 
Баланы юк итәргә кушармы? 

Мирсәеткә хат җибәргәннән сон. нәкъ унберенче көнендә, Закирә 
җавап алды Ашыкмыйча, кабаланмыйча, уйланып язылган иде хат. Шулай 
икәнлеге язу рәвешеннән күренеп тора. Түп-түгәрәк, тип-тигез хәрефләр 
энҗе кебек тезелгән: "Сөеклем, хатынны алдым. Мине онытмыйча, көтеп 
яшәвен өчен мен рәхмәт"... 

Аннары хезмәте турында бер-ике жөмлә язган да Закирәдән килгән 
яналыкка тукталган: "Бала туу—зур шатлык, сөеклем. Әмма, безгә бәби 
алып кайтырга иртәрәк түгелме соң? Мин монда, син тулай торакта. Ни 
дисәк тә хакыйкатьтән качып булмый. Мин укырга керергә хыялланам. 
Синен лә тагын дүрт ел укыйсың бар Кайда торырбыз, нинди акчага яшәр
без? Үзебезгә бик жайсыз булыр бит Аннары... Син—авыл кызы. Мин дә 
авыл малае. Безнен бу гамәлебезне авылдашлар дөрес аңлармы? Кеше ни 
әйтер9 Гайбәтчеләр теленә кермәбезме? Болай ачыктан-ачык язуым, мәсьә
ләне кабыргасы белән куюым өчен ачуланма, берүк үпкәләмә. Бала 
тәрбияләү мәшәкате ин элек хатын-кыз өстенә төшә. Укуыңны дәвам итә 
алырсынмы9 һәммәсен бөртекләп уйла да үзен хәл ит.' 

Хатны бер сулыштан укыды да Закирә тынсыз калды Менә сипа. 
мә' Ишетмәсән ишет, колагын булса тишек Бу хәбәрне командирына 
җиткерсә ана ял бирәләр бит! Ун көнгә кайта ала Өйләнеп, ике арадагы 
мөнәсәбәтне законлаштырып китә ала. Чү. өйләнешү турында анын бер 
кәлимә сүзе дә юк ич' Аны бары тик укырга керү хыялы гына борчый 
Аннары кеше сүзе. Балалар өчен Казанда йөзләгән бакча-ясле бар. Меңлә
гән студент гаиләле. Балалары бакчага, яслегә йөри, үзләре укый... 

Болай да тынгысы качкан йөрәген Мирсәетнең хаты тирәнрәк борчуга 
салды Юк ул мондый хат көтмәгән иде. Шул тиклем татлы, шул тиклем 
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бәхет дулкыннарыңда йөздергән кичләрдән сон мондый хат булырга тиеш 
гүге 1 члс кебек. Мирсәет белән анын арасындагы олы хисләр кая юпхөн? 
Мирсәетнең яратам дигәне кырыс хәрби \с 1МӨТ кысапарында тыелып торган 
хисләрнен кинәт иреккә чыгып бер дулап алуы гына булганмы' Елдан 
артык хатын-кыз күрмәгән нр-атнын бер шашып алуы булганмы? Бала 
ш ы п с\ I егеткәйнен котын алган Әйтерсең иә, бала тугач яшәү туктала!? 

Әйтерсең лә. бала аларның бәхетенә киртә була' Хәер. никахлашканчы 
бала туса. авыл егетләренең күбесе баладан баш тарту ягын карый бит 
Баш тартып, өйләнмичә генә калсалар бер хәл әле. Үзен яраткан, яшьлеген 
биргән кыз балага әллә нинди ялалар яталар. Имеш, кыз бала элек үк 
гыйффәтсез булган. Имеш, баланын әтисе бер мин генә гүтел Аның янына 
башкалар да килеп йөргән Ир дигән исемне күтәреп йөрүчеләр арасында 
уэларенен никадәр түбән жанлы икәнлекләрен акламаучылар исәпсез бит.. 
Нәтижәлә. сөйгәннәре баш тарткан күпме чибәр ханымнар гуган илләрен 
ташлап Үзбөкстан, Таҗикстан. Казакъстан якларына бәхет эзләп чыгып 
киттеләр... 

Закирә бу юлны сайламаячак Мирсәетка тагын хат язып. кабат җавап 
көтәргә лә кирәк түгелдер. Үзен хәл ит. дигән бит. Димәк, җаваплылык 
Закирә остендә. 

Чынлап та нишләргә сон'' Табибка барып йөктән котылырга да мөм
кин. Әле сон гүтел Бу гамәлиен ахыры ни белән бетәр? Киләчәктә бала 
табудан бөтенләй мәхрүм калсаң?!. Тапсан... Әтисез бала тапкан дигән яман 
сүз нәсел-нәсәбенә кара тап булып төшәчәк. Шул ук вакытта Закирәнең 
ул баланы табасы да килә Ул—бердәнбер мәхәббәтенең җимеше! Кеше 
сүзендә Закирәнең һич эше юк' Әйе, сөйгәненә никахсыз бирелде. Б у 
аның гаебе Тирәнрәк итеп уйласаң, гаепме сон ул? Алар бер-берсен яратты
лар, бер-берләренә тыелгысыз ыргылдылар. Табигать биртән боек Сою 
җанда кузгалганда тыелып калып була димени? 

Закирә шулай уйлап серне Казанда яшәп ятучы апасына чишәргә 
булды. Кы) туганы аңламый калмас, аңлар 

Апасы аны тыңлап торды да гади генә итеп әйтеп куйды: 
—Ярар. ярар Ул кадәр пошаманга төшмә әле. Дөнья бетмәгән. Егетен 

кинәт аптырап калгандыр, аңа да үпкәләмә Хатын-кыз җитәкләп барганга 
гына ирләр кеше булып йөри Мәхлук алар. сеңлем. Безнең бер малай 
янында синекенә дә урын табылыр. Аллаһы боерса. 

Ах. бу апасы! Ал, аның кешелеклелеге! Адәми зат түгелдер—фөреш-
гөлар нәселеннәндер ул, билләһи! Таяныр ноктаң калмаганда, тормыш 
H I 1 ырманлыгы арасына кереп адашканда, барыр юлыңны югалтканда, инде 

беттем дип. сонгы чиккә җиткәндә—кил синен анын янына. Ул сине якты 
йөз белән каршы алыр Хәзинәсендәге бар нигъмәтен куеп чәен эчерер, 
үзе булдыра алганча ярдәм кулын сузар. Ничек итсә итәр, сине аякка басты
рыр, тормышка ышанычыңны кайтарыр, күңелеңә яшәү дәрте салыр. 

Мирсәет кайтып төшкәндә Закирә әнисе яныңда авылда иде Ярты 
яшькә җитеп килгән Айзат бар дөньяга ямь таратып елмая, иреннәрен 
бөреп, төрле авазлар чыгарып утыра иде инде. Алар язылыштылар. Бу танта
нага Мирсәет әнисен дә. туганнарын да чакырасы итмәде. Закирә бу турыда 
суз к> иаткач: 

- Кайтып керүетт белән нинди өйләнү ул?! Укырга керергә җыенмыи-
сынмыни7"—диячәкләр.—Вакыты җитәр, белерләр,—дип кенә җавап бирде 

Ул да хаклы,—дип килеште Закирә—Имтихан бирергә дип кайт та 
өйләнеп куй, имеш! Бәйрәм итеп йөрергә вакыты да юк бит әле аның 
Имтиханнар терәлде. 

Мирсәет урыс-татар бүлегенә укырга кергәч, кечкенә Айзатны дәү 
әнисе янында калдырып, яшьләр Казанга китте 

Мирсәетнең Казанда ике апасы барлыгын Закирә белә иде. Озакламый 
ганыш) ца насыйп булды. И ң элек кечкенә апасы Гөлсара янына бардылар. 

—Әйдәгез, әйдә' Тартынып тормагыз,—дип каршы аллы ул ачык чырай 
белән 



әлсаранын гугәрәк Йөзенә, туры борынына, менә тәгәрим дип торган 
кара күзләренә игътибар итүгә, болар икесе бер тамчы су сыман охшаш 
икән, (ил уйлап алды Закирә. 

I өлсара Борисково бистәсендә фатирда яши. Хуҗаларның үз йорты. 
кечкенә 0) юа ца бакчалары бар Суган, кымр, помидор ише яшелчәләрдә 
үстерәләр икән С \ китереп, бакчаны карап, өй җыештырып торгач, фатир 
хакы да iyp түгел—аена егерме сум гына. 

Хужабикө Мирсәет белән Закирәне дә гөрләп каршы алды. 
— Һап. ащгым! Кунакларны гүргә дәш. Аш бүлмәсендә утырта күрмә 

гагын Минем барыл кайтасы җирем бар. Иркенләп утырыгыз,— дип аларны 
аулакта калдырып чыгып китте. 

Ул арада Закирә дә Гөлсарага ярдәм итә башлады. Бергәләп салат 
ясадылар, тозлы балык, колбаса турадылар. Гөлсара сөйли дә сөйли. Алар 
өченче көн генә концертка барганнар. Киләсе атнага Камал театрына билет 
алып куйганнар. Театрга Мирсәет белән Закирәне дә чакыралар. Закирә 
чакыруга тиз генә җавап бирә алмый, чөнки уйлары бүтән. Гөлсараны 
тынлап торса да эчтәлегенә төшенерлек игътибары җитми. Уенда Айзат... 
Балакаем авырмый микән? Киләсе атнада авылга ничек тә кайтып киләсе 
иле Менә \әзер Голсара апага Айзат турында әйтсәм... ни дияр икән? Бу 
Мирсәет кызык та инде. Бала энә түгел. Аны күпме яшереп тотмакчы 
буладыр^. 

Кунактан кайтышлый Мирсәет белән Закирә урам буйлап озак 
йөрделәр. 

—Айзат турында авыз да ачмадың,—диде Закирә, иренә ризасызлыгын 
белдереп 

Мирсәет эндәшмәде. Закирә дә сүз озайтуны кирәк тапмады. Таллин
дагы Мирсәет түгел бу, дип кенә уйлап куйды ул. Элек сандугачтай сайраган 
тел бүген бер кәлимә юату сүзе тапмый. Ни кимерә анын җанын? Нигә 
болай бу? 

Баладан аерым яшәү йөрәген телгәләсә дә Закирә түзде Түзә алмастай 
чаклар күп булды булуын... 

Икенче курста укый башлагач та Мирсәеткә җайлы гына эш табылды. 
Университет тулай торакларыннан ерак түгел балалар бакчасы бар икән. 
Беркөнне Мирсәет белән Закирә шул бакча яныннан узып барганда каршы-
ларына урта яшьләрдәге бер ханым тукталды. 

—Бә-рә-әч! Мирсәет, син түгелме сон?! 
—Әйе, мин Танымый да торам, Гөлнур апа. Гафу итегез! Ни эш 

бетереп йөрисез? 
—Без Казанда бит хәзер. Ике ел була инде. 
—Ә без менә, укыйбыз,—диде Мирсәет, Закирәгә ишарәләп. Гөлнур 

апа—минем беренче укытучым. 
Сүз иярә сүз китте. Гөлнур апалары янәшәдәге балалар бакчасында 

мөдир икән. Мирсәетне эшкә чакырды. 
—Бездә ишегалды җыештыручысы урыны буш, төнге каравылчы да 

кирәк. 
Мирсәет ике эшне дә алып барырга булды. 
Шул рәвешле аларнын акча яклары көйләнде. Акчаң булса торак 

дигәннең дә яхшырагы табыла. Закирәнең җизнәсе белән эшли торган бер 
инженер ике елга Монголиягә китәсе икән. Фатирларын ышанып калды
рырдай кеше кирәксенәләр, ди. Менә бәхет! Давылдан соң дингез тынган 
шикелле, михнәт артыннан рәхәте дә була, күрәсен. Аена кырык сум түләп 
торырга килешеп кул бирештеләр. Бер бүлмәле "хрушевка" булса да аш 
бүлмәсе аерым, ваннасы бар. Газы янып тора, суы килә. Айзат белән әнисе 
дә хәзер рәхәтләнеп кунак була алалар. 

Шулай уйлады, шулай сөенде Закирә. Аяклары җиргә дә тимәде, 
очып кына йөри башлады. 

Дөньяны март кояшы җылыта башлагач, көннәр сизелерлек үк озы
найгач, Айзат белән әнисе кунакка килеп тә төштеләр. 
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—Күрше Гатаулла абыеңа утырып килдем, персндәтел машинасы 
белән. Аллага шөкер, юлыбыз уңды,— дип соиләнле өнисе 

Ди ат инде күптән тәпи йөри. Сакау теле белән ^ юне кирәкне шактый 
сукалый. Авыл күчтәнәчләре белән чәйләп алгач. Мирсәет чыгып китте, 
әниләре ял итәргә ятты. Закирә ваннага жылы су агызды Айзатны алдына 
утыртып сөя-сөя юарга кереште Мона кадәр гел мунчада гына юынган 
Айзатка ванна бик кызык тоелды Туйганчы су чәчрәтте. Ике генә к ө п ч ә к 
калган машинасын су эчендә йөртте. Болар шулай дөньяларын онытып 
утырганда янып-пешеп Мирсәет кайтып керде. Өс киемнәрен салып 
гормыйча гына ваннага үтте Анын кыяфәте борчулы, нәрсәдәндер куркып, 
югалып калуы чыраена чыккан иде. 

— Галимә апа килә,—диде ул апгыраулы караш белән. 
—Бик әйбәт.—дип елмайды Закирә Әни әллә нихәтле күчтәнәч алып 

килгән. Табын әзерләрмен Олы апа сөйләшеп утырырга ярата. 
— Шулаен шулай да... 
—Тагын нәрсә булды инде '—дип. иренен күчәренә текәлде Закирә -

Өйләнешкәнне беләләр. Шулай гомер буе аланнардан куркып яшәрсең
мени? 

—Кызма әле син. Минем хәлемә кер. Өйләнешүгә бала булмый ич 
инде' 

—Ә-ә-ә...—дип сузды Закирә—Айзат комачаулыймыни? Аны алып 
ӨЙДӘН ЧЫТЫП китәргә кушасынмыни'.' Ан-ла-шыл-ды... 

Закирәнең күзенә яшь. бугазына төер тыгылды Ул тиз генә улын 
ваннадан алды да калтырана-калтырана киендерә башлады Ул бернәрсә 
и к>рмәде. бернәрсә дә ИШСТМӨДС Анын жаны елый иде Ярый әле б\ 

мәхшәрне әнисе күрми Ярый әле юлдан сон талчыккан әнисе изрәп йокыга 
киткән. Кипшенеп тә җитмәын тәненә халат элде, калын кофтасын, тунын 
киде дә ашыгып урамга атылды. Юк. бу тирәдә генә йөри алмый ул Монда 
анын ганы кысыла, монда ана һава житми Тизрәк ераккарак китәргә 
кирәк Жанын кимергән сорауларга жанап лләртә. күңелен тырнап горган 
уйларын тәртипкә китерергә кирәк... Бу Мирсәетне нәрсә куркыта? Әйе, 
i уганнар якын Закирәдә апасын бик ярата. Тик ул анын белән рәхәтләнеп 
киңәшә, ялгышларын да яшерми. Бар хәлләрне уртага салып сөйләшә. 
Мирсәсч апай түгел Ул \ юнен тормышын апаларыннан яшерә. Алар риза 
булмас лип курка, кеше сүзе дип коты оча. Нишләп соң ул үз тормышына 
үзе хуҗа түгел? Акыллы, белемле, бар яктан килгән апалары булса, рәхим 
итсеннәр Тик алай түгел бит! Ике-оч класс белемле, тар карашлы, теләсә 
нинди урам хатыннарыннан аермалары юк Өч-дүрт көнгә кунакка килгән 
нарасыеңны ваннадан тартып алып урамга чыгарып җибәр әле Башка 
сыя торган гамәл түгел! Кемгә генә әитсән дә ышанмаслар Булмас, Мирсәет 
алай ипли алмас—диеп, бәхәсләшерләр. Тик нишләмәк кирәк—бу шулай... 

Закирә белән Айзат мартның салкын кичендә урамнар буйлап озак 
йөрделәр. Башта грамвайга утырдылар, аннары җәяүләделәр Бераздан 
троллейбуска керделәр Өйгә такси белән сон гына кайгтылар Галимә апа 
киткән иде инде. 

—Син кайда йөрисен, кызым'' Кодача килгән. Кияү мине уятмаган 
Уңайсыз булды инде Йоклап калганмын бит,—диде әнисе Закирәгә 

Закирә елмайган булды. Кечкенә Айзат: 
— Бед тлолейбуда йөлдек,—дип тәтелдәде 
Икенче юлы кайсы апасы килсә дә Айзат гурында үзем әйтәм, дип, 

күңеленә беркетте Закирә 
Өч көн кунак булгач. Айзат белән әниләрен Мирсәем машина яллап. 

авылга кайтарып килде Икесе генә калгач Закирә сүз башлады. 
—Аңламыйм мин сине. 
— Нишләп'1—диде Мирсәет йеэенв балаларча беркатлылык чыгарып 
—Кыланып ^ырмасана'Дөресен әйт. апалар мина өйләнүенә каршы

м ы 9 Балалы хатынга өиләнмәсән башканы таба алмадыңмы диделәрме? 
Мин аларга үпкәләмим. Сина үпкәлим Син Айзат белән мине якламыйсын 



инде. Син бит үзеңне дә яклый алмыйсың! Мин сиңа ялынып чыкмадым, 
мин сиңа яратып чыктым Яраткан кешемнең бәхетенә киртә булыр хәлем 
юк1 Яратмасам, никахсыз килеш куеныңа кермәс идем- Ярар, аерылышыр
быз. Ничек кенә авыр булса да түзәрмен. Курыкма, алиментка да бирмәм. 
Сорашкан кешеләргә, мин үзем әшәке диярмен! Әмма моннан сон йөрәк 
парәмне болай итен кимсетергә берәүгә дә юл куймам! 

Мирсәет күзен акайтып Закирәгә карады. 
—Без аерылышыр өчен өйләнештекмени? 
—Алай түгел шикелле иде дә... Ахры ялгышканбыздыр... 
Мирсәет тагын тынды. 
—Үз баланны туганнарыннан яшереп яшисен Кызык кеше син, бил

ләһи Таллиндагы очрашуларыбызны сөйләсәң яманатым чыгар дип 
куркасынмы? 

—Ярар инде... Галимә апаны беләсең ич... Аннары авылга ишетелсә 
дә күнелле түгел. . 

—Мин авылдашларым алдында ирсез бала да таптым бит әле! Мина 
ансат булган микән!? Кеше сүзе дип бәгырьгә төштегез инде! Алай кеше 
сүзеннән бик курыккач, нишләп Галимә апа үз ирен ир итеп тотмый? 
"Теге ишәктән туйдым инде. Теге ишәкне куып чыгардым әле. Теге ишәкне 
ашатып ятмыйм әле. Колбасаны мендәр астына кыстырдым. Урыннарын 
җыйганда балалар табар..." Бу сүзләр барысы да аныкылар бит. Юк, кеше 
сүзеннән курыкмыйсыз сез. Үзегез турында "болар әйбәт" дигән дан йөртә
сегез ю и ә сезнең Әйе, белмәгән кеше сезне әйбәт, ди. Ә чын йөзегезне 
белгәннәр Ай-һай алай үлеп китәләр микән? 

Закирә әйтте-әйтте дә туктап Мирсәеткә карады. Ә ул эндәшми 
"Ничек түзеп тора бу?"—дип аптырады Закирә. Шушы хәтле сүзгә бер 
җавап кайтармыйча үткәзеп җибәрергә кирәк бит! Сүзне тагын үзенә дәвам 
итәргә туры килде. 

—Рузиян тулай торакка килгән. Сөгъдәгә: "Миннән артыкка өйлән
мәде әле Балалы хатын гына алды",—ди икән. Сөгъдә керендергән үзен: 
"Безнен Закирә, бер түгел биш баласы булса да, синен ишеләргә алыштыр
гысыз",—дигән. 

—Монысы юкка инде. Рузия белән берни бәйләми. 
Рузия—Мирсәетнең авылдашы. Рузиянең авылдагы апасы—Гөлсара

ның лус кызы. Кечкенә гәүдәле, яшькелт күзле, озынча йөзле, юка иренле 
Рузия мәктәптә укыган чагыннан ук Мирсәеткә гашыйк булган. Җитмәсә 
тагын Гөлсарасы да уйнап-көлеп аны өметләндерә: "Мин сине энем Мирсә
еткә барыбер алдырам",—дип торган 

Мирсәет хәрби хезмәттән кайтканда, Рузия Казанда иде инде. 
Пешекчеләр училищесын тәмамлап ашханәдә эшли иде. Гөлсараларга кил
гәндә дә котлет, бифштекс, өчпочмак, вак бәлеш ише ризык белән төенчеге 
тулы булыр иде Туган көннәргә яки бәйрәмнәргә әзерләнгәндә Гөлсарага 
башыннан ахырына кадәр Рузия ярдәм итте. Менә дигән килен буласы иде 
югыйсә Аннан кулай ярны табып та булмас шикелле иде... Апалары 
энекәшләрен бары тик Рузия белән генә күз алдына китерделәр. Ьу хакта 
сүз чыкса сөйләшүне болайрак тәмамларлар иде: "Үз авылын кешесенә 
җитми инде Нәсел-нәсәбәсен беләсең. Бер-беренә ярдәмләшеп яшәргә 
җайлы Аннары, авылыңның шакшысы-башка авылның яхшысы дигән, 
борынгылар..." 

Тик алар юраган юш килмәде. 
Рузия мәсьәчәсендә Мирсәетнең гаебе юклыгын белсә дә апаларының 

үз-узләрен тотышы, кыланышы Закирәнең җен ачуларын чыгара иде. Ачу 
килмәслек тә түгел бит. Рузия Мирсәетне һаман сагалап йөри. Гөлсарасы 
ла Галимәсе дә, җае чыккан саен, Рузияне мактарга керешә. 

—И-и бөтерчек инде бу Рузия. Кай арада токмачын кисә, каи арада 
камырын куя. Бирсә бирер икән Ходай уңганлыкны! 

Закирә бу сүзләрнең үз бакчасына атылган таш икәнлеген белеп тора. 
Алаларына барып токмач кисәргә дә, бәлеш пешерергә дә аның вакыты 



и 
юк Иртән укырга йөгерә, кичен дәрес әзерли Ял көннәрендә Айзат янына 
авылга чаба. 

Бер очрашканда Гашмә апасы ризасызлыгын ачыктан-ачык белдерде. 
—Әни дип. атна саен авылга чабарлык булгач кияүгә чыкмаска иде 

Әниеңне карап кына торыен Кара бу ирне! Килеп керсәм, үз күлмәген үзе 
юган! Ашарына бәрәңге кыздырып йөри Әйтмәгәч тә1 

Ни хикмәт. Закирәнең апа кешегә бер бөртек тә хәтере калмады Ул 
аны игътибар белән тынлап бетерде дә тыныч кына: 

—Утыр әле. апа,—диде. 
Йә. нәрсә дип акланмакчы буласың инде. киленкәй?—дигән кыяфәт 

белән Галимә йомшак кәнәфигә урнашты. 
—Апа. мин авылга әни янына дип кенә кайтмыйм 
— Менә әкәмәт! Кем янына кайтасын соң9 

—Улыбыз янына кайтам Безнен улыбыз бар Айзат исемле... 
Галимәнең кинәт кенә башы әйләнеп киттеме, бер учы белән башын 

тотты, икенче кулы белән кәнәфи култыксасына таянды 
—Ишеткәнием... ышанмаганыем...—дип пышылдады ул үзалдына 

сөйләнгәндәй —Балалы хатын алырга соң? Кызлар беткәнмени' 
—Апа, Айзат—Мирсәетнең улы. 
Галимә күзен акайтып Закирәгә карады. 
—Саташма! Каян килсен ди Мирсәеткә бала!? Кайчан өйләнештегез 

сон әле? Йөкле булып йөргәнеңне һич хәтерләмим Әкият сөйләп торасын' 
—Ала. без күптән бергә яшибез... 
—Нәрсә сөйлисең син. ә! Безнен Мирсәет үлсә үләр. зина юлына 

басмас! 
—Апа. алай димә инде 
—Димәскә! Күзенне дә йоммыйча. Мирсәеткә бала сылтыйсын ич' 

Йә. алайса, әйт инде Ул бала күпмелек хәзер? 
—Яшь ярым 
—Менә күрдеңме!? Ялганын барып чыкмады, киленкәй' Бала яшь ярымга 

җиткән Син аны тугыз ай күтәргән. Арифметикаң булса.чутла! Ул чагында 
Мирсәет кайда иде'' Ә-ә. исенә төштеме'' Ул чагында Мирсәет әрмиядә иде 

Закирә тирләп-пешеп чыкты. Аның бит урталары, колак яфраклары 
уттай янды Шулай да ул сүзен әйтә алды 

—Без Таллинда... 
Бу жүләр ни сөйли дигәндәй. Галимә ана тешләрен КЫСЫП, чәйнәп 

ыргытырлык итеп карады да. күкле-зәңгәрле таныш белән кычкырып җибәрде 
— Монда сөйрәлүең генә җитмәгән. Таллинга да барып сөйрөлден 

мени?! Әрмиядә хезмәт итүче бер белмәгән Мирсәетне Таллинда табып 
ана бала ясаттым, димәкче буласынмы? Оятсыз1 —Галимәнең тавышы кинәт 
үзгәрде. Ул еламсырап Мирсәеткә мөрәжәгать итеп сөйли башлады.—И. 
энекәем, энекәем Синең өчен ни төрле кызлар үлеп тора бит. Әлләкемнәр 
ясаган баланы такканнар бит үзеңә... Ничекләр яшәрсен инде? 

Галимә сөйләде-сөйләде дә мышык-мышык елый ук башлады Саубул
лашмыйча чыгып та китте 

Закирәнең йөзенә чиләге белән пычрак су тондырдылармыни? Юк. 
йөзенә генә түгел, җанына, яшьлек хисләренә, мәхәббәтенә нәжес ыргыт
тылар Әйе. сөйде ул. сөелде Яшьлеген яраткан кешесенә бүләк итте. И. 
газиз Аллам, шул чактагы илаһи хисләрнең бер мизгеле генә кайтсын иде 
хәзер' Яратунын ни гаебе бар? Ярату—бәхет, сәгадәт. Яраткан кешенен 
күңеленә бар дөньяга җитәрлек яктылык, бар язларны тутырырлык наз. 
диңгез д\лкыннарына каршы торырдай сагыш һәм газап сыя Галимә апасы 
аны шул халәткә ия булганы өчен гаепли Ул халәтне гаеплән тә. юкка 
чыгарып та булмый Ул бөек Табигать тарафыннан бирелгән 

Галимә урамга чыгуга як-ягына карап алды: кая барырга? Нишләргә? 
Әле генә Закирәнең үз авызыннан ишеткән хәбәр анын аңын алды. Кемгә 



барып чне бушатырга соң? Кемнән нинди киңәш сорарга? Шулай бер 
мәл .ппыр.щ горгач, ул катгый карарга-Мирсәетнен үзе белән сөйләшергә 
ки әк, дигән rapapi а килде Әйе, Мирсәетне эзләп табарга! Ни дип аңлатыр 
"^н гагалы хатынга әйләнергә соң...-Ул шулай сөйләнә-сөйләнә тиз-
тиз атлады Каршы очраганнар артларына борылып сәерсенеп ана карап 
калды d i i берәүне дә күрмәде. Баруын гына белде... Кара инде будуракны. 
ишеткәнием аны Тәки хак булган икән. Әллә кем баласың киендереп, 
тыгындырып ятсын иңде! Аертам миң аларны! Бергә яшәтәмме соң!? Әнә, 
атма шикелле Рузия һаман шул Мирсәет дип саргая... 

Ул шулай үзалдына ярсый-ярсый барып, энесе янына килеп җитүен 
сизми дә калды Мирсәет кенә апасының тирләп-пешеп эш урынына 
килүенә гаҗәпсенде. 

—Нишләп йөрисен, апа? Берәр хәл булдымы әллә?—диде ул сагаеп 

Галимәнең кыяфәте чынлап та гаҗәпсенерлек иде. Күзләре—урынын
нан купкан диярсең, акайган, йөзе кызарган, иреннәре дерелди. Тиктомалга 
гына эш урынына килмәгән инде бу,—дип уйлап алды Мирсәет. Шуңа 
күрә апасына зурлап, олылап, елмаеп эндәште: 

—Әйдә, апа. Әйдә. Утыр. Ял ит. 
Тик. Галимәнең игътибарлылыкка исе дә китмәде. 
—Утырырсың монда... Утыртканын инде син безне..—дип авызын 

бәлчәптеп елап ук җибәрде. 
—Нәрсә булды, апай? Юньләп аңлат әле,—дип үрсәләнде Мирсәет, 

тәмам пошаманга төшеп. 
—Сорап торган була тагын! Сөйрәлчегең үз авызыннан әйткәч, аңым

ны югалтам дип торам. Күз алларым караңгыланып, аяк-хулларым суынды... 
—Нәрсәне әйткәч, апа? 
—Нәрсәне? Нәрсәне? Кәбестәне! Балалы хатын алмасан, кызлар 

беткәндер! 
Ә син бу турыда икән әле, дигәндәй, Мирсәет тирән сулыш алды да 

ипләп кенә апасына әйтте: 
—Эш урынында сөйләшә торган сүз түгел бу. Әйдә, мин сине тукта

лышка хәтле озатып куям. 
—Ә-ә. озаттың ди!—дип ярсыды Галимә—Озатмый тор әле. Монда 

хәтле килгәч, әйтәсемне әйтми китәмме соң?—Галимә кул аркасы белән 
күз төпләрен ышкып алды да, усалланып, эченә җыелган бар ризасызлыгын 
берәм-берәм чыгарырга кереште,—Без сине балалы хатынга өйләнер өчен 
үстердекмени? Оятын кая синең? Үскәндә, төпчек дип эш эшләтмәдек. 
Үлмәсен дип кадерләдек, сакладык. Утын кирәк булса да, печән кирәк 
булса да тәртә арасында мин булдым—арба тарттым. Син шул арбага утырып 
бардың! Рәхмәтен шушыдыр иңде. Киңәш юк, табыш юк! Казанга киткән 
чагында әни сиңа ни әйтте? Аланнар сүзеннән чыкма, алар белән киңәшеп 
яшә, диде. Хатын куенына кергәч, әнкән сүзе дә башыңнан чыктымы? 
Хатыныңның итәк астына кереп беткәнең инде! Аягыңның баш бармагы 
гына күренә. Миргә яраган бер иргә генә ярый ул! 

Мирсәетнең йөзе бер агарды, бер кызарды, тез буыннары калтырады, 
борынында тир бөртекләре күренде, тик кычкырмады. 

—Апай, ни сөйлисен син?—диде ул Закирә өстенә ыргытылган шушы 
тиклем пычрактан үз гәүдәсенең авырая баруын тоеп. 

—Белеп сөйлим!—дип чәрелдәде Галимә ун аягы белән идәнгә тибеп.— 
Әйтмәгәч тә! Балалы хатынга өйләнгән дигән хәбәрне күптән ишеттек. 
Гайбәттер дип уйладык, ышана алмадык. Без капчыкта ятмый ул, наныем. 
Унибирситәт дигән мәктәптә бер сез генә укымыйсыз бит. Күрше Чуерташ
лы авылыннан бер кыз сөйрәлчеген белән укый, ди. Шул әйтеп әйткән. 
Хәзер Мирсәетнең малае бар дип торган була ди. Каян килсен әле сиңа 
малай!? Өйләнгәненә кайчан? Менә шул, энекәем, аерыласын! Минем 
сүземнән чыксан, Ходай орыр үзеңне! Биш яшендә, суга бата язганда, мин 
коткардым сине! Әнә, Рузия бүген сорасаң, бүген бара! 



м гойдеаыялы 

Галиыә әйтге-өйтге дә чыгып та китте. Артыннан ишек кенә шапыл
дады Мирсәет, пиенә ray-таш ишелгәндәй авыраеп, ни уйларга белмичә 
аптырап калды. Нишләп бу хәтле Закирәне күралмый бу апалар? (Башына 
килгән беренче уй шушы булды.) Әллә. Таллиннан киткәч, башкалар белән 
чуалып алуы хак микән11 Ир тәмен татып караган яшь хатыннын сагынуга 
түзалмавы гаҗәпмени7 Утсыз төтен булмый, ди ич халык..- Шикле уйлар 
күңелне тырнап алды... Юк, юк, булмас, дип каршы төште ул үз-үзенә. 
Закирә миңа атна саен берсеннән-берсе җылы хатлар язып торды. Адәм 
балалары, нигәдер, бер-берсен күралмый. Берәү турында яхшы сүз ишетсә. 
көнләшә башлый. Яман сүз ишетсә—сөенә. Югыйсә, яманның берәүгә дә 
файдасы юк Яхшының сиңа яхшылыгы тимәсә дә. яманлык кылмый ул 
Халык мөкиббән китә торган гайбәт, яманлыкка сөенү була түгелме соң? 
Кара инде бу апаны: гайбәт таратып йөри! Закирә белән яшәдем ни, Рузиягә 
өйләндем ни'' Ана барыбер түгел микәнни17 Ин беренче чиратта минем 
яратуым кирәк ләбаса! Закирә белән Таллинда үткәргән кичләр гомеремнең 
ин бәхетле чагы булган икән. Күңелдә мәхәббәт ләззәте генә түгел, 
мөлдерәмә тулы өмет. якты хыяллар иде. Теләгемә һичшиксез ирешүгә 
ышанып, шуңа омтылып яшәү ничек рәхәт булган... Хыялларымның тор
мышка ашуы бары тик үземнән генә тора шикелле иде... Ялгыштым микән
ни? Менә бит Галимә апа ниләр кыланып китте Әни дә, Гөлсара апа да 
аның яклы булса?.. Бал ничек кенә татлы булмасын, дегет салгач... төсе дә, 
тәме дә үзгәрәчәге көн кебек ачык 

Соңгы вакытта Закирәнең өендә юньләп торганы да юк, йокларга 
гына кайта Иртән тора да эшкә чаба, аннары милиция идарәсенә. Йорт 
мәшәкатьләре онытылды Ашарга пешерүләр, кер юулар бетте. Көч-хәл 
белән аякларын өстерәп кайтышлый кибеткә керен йә кефир, консерв, йә 
топы кильки белән ипи ала да, шуның белән тамак ялгыйлар. Эшкә кулы 
бармый, күңеле күтәрелми. Балалар да күзгә күренеп үзгәрде. Йөзләре суы
рылды, күз гәпләре зәңгәрләнде Башка чакта шаярып туймый торган Айзат 
белән Булат хәзер сөйләшми үк башладылар. Карашлары ямансу, моңсу
ланды Аларга карый да Закирә тетрәнеп китә... И, Ходаем, балаларымны 
ятим итә күрмә' Үзем дә ятим үстем ич мин! Ятимлекнең, үксезлекнең ни 
икәнен беләм Әтиле гаиләдә үскәннәр матур киенде, тәмле ашады. Алар 
кышлык утын, кышлык печәнне арба тартып әзерләмәде. Алар җиргә нык 
бВСЫП Йөрде Балалар шуклыгы белән начар гамәл кылынган чакта да, 
алар җавап тотмады, әтиләренә сыенды Кимсетелү, кагылу, сугылу әтисез
ләргә эләкте Мондый язмыш, берүк, балаларыма кагылмасын! Алар бәхет
ләрең югалтмасын] 

Мәктәптә дәресләр бетүгә ул бүген дә милиция идарәсенә ашыкты 
Башка барыр, ярдәм сорар урыны юк аның. Мирсәетнең канналыгын бары 
тик шушында эшләүчеләр генә ачыклый алыр, аны бары тик шушында 
эшләүчеләр генә табар сыман тоела. 

Монда килүенең беренче көнендә үк танышкан капитан белән сөйлә
шү дә җанына әзрәк тынычлык бирә. Рәхмәт төшкере капитан һич иренмичә 
ипләп кенә Мирсәетне эзләүне дәвам итүләрен соили Капитан сөйләгән
нәргә, үзе күргәнне, үзе кичергән вакыйгаларны кушкач, Закирәгә иренен 
тормышы тагын да тулырак күзаллана башлый. 

...Ялдан кайтуына, милиция бүлегенә чакыру кәгазе килгәч, Рузия 
Шәмсиева кинәт агарынып китте, кинәт зиһене чуалды... Нинди сораулар 
бирерләр икән9 Үземне ничегрәк тотарга сон? Мирсәетнең югалуын белмә
мешкә салыну ярамас. Хәзер үк эшкә шылтыратып алыйм, әйтми калмас
лар Шулай төрле уйлар эчендә уралып, Рузия суыткычтан коньяк тартып 
чыгарды Илле грамм эчемлек тынычландырып җибәргәндәй булды Дөнья 
кинәеп, яктырып китте. Әз генә булса да курку артка чигенде. Курыкма, 



каушама Pj аю .иш юатты ул үз-үзен. Син авылда иден. Авылдашлар, 
Мирсәетнең гугамнары моны раслап торачаклар. Син бер кичкә югалдын. 
Ана алиби дигәнен бар Буада дус кызында булдың. Төнне таныш түгел ир 
белән үткәрдең. Инде арагыз өзелгәнгә дә биш былтыр бит. Курыкма Үзеңне 
ышанычлы гот Артык сүз генә ычкындырма! 

Тикшерүче кеше хатын-кыз затыннан иде. Рузия мона да сөенеп 
куйды. Хатын-кыз ирләр кебек кансыз булмас әле, мыскыллы сораулар 
бирмәс дип уйлады. 

Чынлап та, тикшерүче ипле кеше иде. Тавышын күтәрмичә, бик 
жайлы сөйләште. 

—Сез Мирсәет Әхмәтшинны белә идегезме?—дип, башлады ул сорау 
алуны. 

— Нишләп белмәскә, беләм. 
—Танышлыгыгыз турында тулырак сөйләсәгез иде. 
—Нәрсәсен сөйлисен инде аның,—дип, иңнәрен сикертеп алды Ру

зия.—Авылдашлар без Мирсәет белән. Бер мәктәптә укыдык. 
—Мәктәптә укыганда Мирсәет Әхмәтшин белән мөнәсәбәтегез ничек 

иде? 
—Берничек тә түгел.—Рузия аксыл сары төскә буяп бөдрәләткән 

чәчләрен төзәткәләде Ялгыш сүз ычкындырмасам ярар иде дигән борчы
лудан каушап, кулларына урын таба алмау галәмәте иде бу. Шуңа күрә 
ашыга-ашыга өстәп тә куйды.—Гөлсара апа гына безгә килгән саен, мин 
сине энем Мирсәеткә алдырам, дип оялта торган иде 

—Моңа Мирсәет ничек карый иде? 
—Көлә иде. 
—Аннары нәрсәләр булды? 
—Мирсәет әрмиягә китте. Миңа хатлар язды. Дуслык хатлары. Кайт

кач... әнә шул гыйбрәт Закирәсенә өйләнде. 
—Закирә Әхмәтшина хакында нишләп шулай ямьсез итеп әйтәсез? 
—Әйтмичә! Мирсәетне көтеп тордым ич мин! Ул хезмәт иткәндә бер 

егетне дә якын китермәдем. Сукыр булмаса, мине күрер дип, өметләндем. 
Ул күрмәде... Мирсәетнең Закирәгә өйләнүен белгәч, туганнары кан елады 
Барыбер тотмыйбыз, аертабыз дип яшәделәр 

—Нишләп, яшәделәр дисез? 
Рузия кызып китеп ялгышрак сүз ычкындыруын абайлады. Хәер, 

үткән заманда сөйләшү алай ук куркыныч түгел, дәлилләрем нык дип, 
фикер йөртте ул. 

_Суң,—ни бит инде. Ике баласы бар хәзер. Ничек аерылсыннар9 

Яшь тә бара. 
—Әйе, әйе,—дип килеште тикшерүче. 
Тикшерүченең анын сүзләрен куәтләп торуын күргәч. Рузия батыраеп 

ук китте. Үзе белгән өстәмә мәгълүматларны да житкерергә кирәк дип 
тапты 

—Мирсәетнең олы апасы Галимә исемле. Шул апанын ире Илнурнын 
күзе бик каты. Урманга кергәндә агачка сокланып караса—ул агач шундук 
корый, диләр Закирәнен икенче малае Булат тугач, Илнур җизниләре 
Мирсәетнең өйдә юклыгын белгән дә, боларга килгән. Закирә бала коен
дырып йөри икән Илнурга шул гына кирәк тә. Су эчендә чупырдап яткан 
бала кырына җизнә кеше килеп баскан. Жизнәсенә икенче бүлмәгә чыгып 
торырга кушкан булган Закирә. Кая ул чыгу! Бала коендырганны карап 
торасы килгән—селкенмәгән дә. Беләсезме ни өчен? 

—Тәрбиясез ир булгандыр,—дип куйды тикшерүче. 
—Алай гына түгел Балага күз тисен дә үлсен, дип торган. Булатлары 

тумаса Мирсәетне аерасылар иде... 
—Бала исән калган, шулаймы? 
—Әйе. 
—Алай икән,—диде дә тикшерүче уйга калды. Каләмен өстәлдә 

биеткәләде. Бераздан ул нәүбәттәге соравын әйтте.—Инде Мирсәет Әхмәт-
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шин белен мәхәббәттә анлашуыгыз турында гулырак сөйләсәгез иде 
Кайларда очраштыгыз, ул очрашулар ничек ута иле' 

Рузия тирән сулыш ачлы мәхәббәттә аялаш] Әйтергә генә ансат 
ул Тирәнрәк уйлап карасам, һәр кешенең яшәеше бары тик мәхәббәткә 
корылган. Баймы син. ярлымы син—барыбер җанын тарта торган, күңеленә 
якын. сине ярата торган кеше кирәк Шунсыз син ялгыз. Шунсыз яшәү 
мәгънәсе югала 

Яшьлек елларында караган кинолары, мәхәббәт романнары тәэси
рендә Рузиянен лә йокысыз төннәр үткәргәне күп булды Мәхәббәтенең 
топ герое, нигәдер, гел Мирсәет иде Анын хыялында Мирсәет акбүз атка 
атланган чибәр, көчле әкияти батыр да. жинел машиналарда җилдерүче 
зур нәчәлник тә иде. Мирсәет өйләнгәч төшенкелеккә бирелеп тә йөрде. 
Аннары аңлады: сөюне көтеп утырмыйлар икән хәзер. Союне үзен эзләп 
табасы икән Тора-бара Рузия өчен мәхәббәт татлы кыска мизгелләр рәве
шендә гәүдәләнә башлады Тик. ничек кенә булмасын, аның йөрәгендә 
Мирсәет өчен һәрчак урын бар иле Бер мә й ә Мирсәет үзе дә ике ут 
арасында бәргәләнде. Ләкин балачы учак җылысы көчлерәк булып чыкты 
Ике арада "Рузиядән—Мирсәеткә" дип бүләк ителгән кул сәгате генә авыр 
көннәрне санады. Закирәнең ай-ваена карамыйча. Мирсәет ул сәгатьне 
ташламады, хәтта балаларын сөйгән чакта да. күңел өчен генә булса да 
кулыннан салмады ул аны 

Мирсәет белән бергә булу теләге—аның татлы хыялы иде. Менә хәзер 
шул халәтеңне бөртекләп искә төшерергә, алай гынамы әле—чит берәүгә 
СӨЙЛӘП бирергә кирәк' 

Рузия уйларыннан айнышып, ярдәм көткәндәй, тикшерүчегә карады: 
—Анын нәрсәсен сөйлисем иңде... 
— Беренче тапкыр ничек очраштыгыз"' Ул чакырдымы, сезме? 
Сорауны болаи тәгаенләгәч, Рузия жинел сулап куйды. 
—Анысы болаи Ул чакта мин ашханәдә эшли идем әле Берконнс 

яныма Гөлсара апа килеп керде. Туган көнемдә кунаклар киләсе. Берәр 
затлы ризык тапмаммы лип йөрүем, ли Мирсәетләр дә киләме, дип сора 
дым Килә. килә җаным, ди Гөлсара апа. Үзе генә килә. дип тә өстәде. 
Хатыны мәктәп бачалары белән Мәскәүгә киткән. Син дә кил ди бу. хәйләле 
елмаеп Бардым Нишләп калыйм вле! Җаен китереп Мирсәет мине биергә 
чакырды Аннары мина кайттык Менә шул. 

—Сезнен очраша башлавыгьины Гөлсара белдеме9 

— Нишләп белмәсен, барысы да белде. Минем Мирсәет белән 
очрашуымны .стар үзләре теләде. 

—Инде ташлашуыгызның сәбәбе нилә9 Тәфсилләп ачыклап үтик. 
Бу сорауга ничек җавап бирергә инде дигәндәй, Рузия iii.ikii.in эндәш 

ми торды Һәр сүзен уйлап, ерактанрак башлады. 
—Адәм баласы рәхәткә чыдамый икән. дигәм фикергә килдем мин. 
—Нишләп? 
—Минем белән танышканда Мирсәет кечкенә генөбер предприятиедә 

кадрлар бүлегендә эшли иде. Хезмәт хакы аз иде анын Акча юклыктан гел 
зарланды Мин аны танышларым аркылы базага урнаштырдым. Үзем спорт 
товарлары кибетендә эшли идем. 

—Ул анда нинди эш башкар.ты' 
—Снабжениедә Эшен яратты Районнарга йөрде, чит өлкәләргә чык

ты Базачары товарсыз тормалы. Йори-иөри шомарды Запас частьләр белән 
дә эш йөртә башлады 

— База запас частьләр сатмый ич 
—База сатмый, Мирсәет сатты Шулай акча туплады Аннары базадан 

китеп, шәхси фирмага керде Менә шуннан башланды инде 
Нәрсә башланды9—дип сагаилы тикшерүче. 

—Әйттем бит инде гыйбрәт Закирә, дип Ул хатыннын туганнары да 
хайван булып чыкты. 

—Анлатып сөйләгез әле—нинди туганнары'' 
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Мирсөетнен яна mi урынында Закирәнен кодачасы Альбина исемле 
хатын чили икән Жингөсенен сеңлесе лиме. Менә шул сөйрәлчек белән 
Мирсәе! командировкаларга йөри башлаган. Кунак йортларында люкс 
Ъ\ [мәләрда бергә яшәгәннәр. Боларны мин соңыннан ишеттем. Билгеле 
ише. Мирсәет минем янга бик сирәк килә башлады Эшем күп, олгерә 
алмыйм Закирә лә үпкәли, дигән булды. 

— Мирсәетнең Альбина белән очраша башлавын каян белдегез? 
—Гөлсара апа өй] ге 
—Алай икон Ярар. рәхмәт сезгә Рузия ханым. 
Тикшерүченең соңгы сүзләренә Рузия ышанып бетмәгән кеше кебек 

калса да барыбер иңеннән тау юшкәңдәй булды. Ул жиңел сулыш алды. 
Моңа кадәр кочкә-көчкә сөйрәлеп барган арбадай типкән йөрәге сөенечен
нән жиңел генә эшли башлады. Аның хәл-халәтен тоеп, сизеп утырган 
тикшерүче тагын бер сорау өстәп анын онен алды. 

—Сез ничек уйлыйсыз. Мирсәет Әхмәтшин ничек югалырга мөмкин? 
Рузиянең башына тумран белән китереп ордылармыни! Ул тагын 

аптырап калды. Юк, юк. Бу сорауга җавап бирә алмый ул Мирсәетнең 
кайда, ничек югалганлыгын гөман итәргә ярамый ана. Белмәгән мен бәладән 
котылган. 

—Бу хәл минем... Минем... башыма сыймый... 
—Ярый, хушыгыз,—диде тикшерүче. 
Рузия атылып урамга чыкты Котылуларым шушы булса иде... 
Шушы булса иде. дип тәкрарлады ул күңеленнән. Тагын чакырмасалар 

ярар ие... Тикшерүче бик гади сөйләште Чынлап та әлегә шикләнмиләр 
ахрысы Шулай була күрсәче. Тукта әле, Рузиякәй, бик тиз тынычланма! 
Аларнын уен кем белгән? Әллә... хәзер үк артымнан күзәтеп киләләрдер.. 

Ана куркыныч булып китте. Үзе дә сизмәстән артына борылып карады 
Кеше-кара күренми. Тыныч кебек. Ул адымнарын тизләтә төште. Шикле 
уйлар тынгы бирми... Чакыртып ипле генә сөйләшкән булырлар да очра
шасы кешеләрен белик-күрик дип, чыгарып җибәрерләр. Алла сакласын. 
Шуна күрә һәр адымны уйлап атларга, һәр сүзне үлчәп сөйләргә кирәк 

Бар игътибарын туплап әлеге сорау алуны кабат исенә төшерде. 
Мирсәет белән ничек танышуларын сорашканда нинди сүзләр, нинди 
җөмләләр белән җавап бирде сон ул? Икенче тапкыр чакыртып тагын шул 
ук сорауларны бирсә, җавабы беренчесенә тәнгәл килерме? Ул халык 
хәйләкәр. Йомшак җәеп катыга утыртырга да күп сорамас. Мирсәетнең 
югалуына һичбер катнашым юк дип иң элек үземне ышандырырга тиеш 
мин! Мирсәет—минем үткәнем. Очрашмый башлавыбызга биш былтыр. 
Арабызда тагын яна кеше бар... Альбинаның миннән кай җире артык? Ул 
да дөнья чибәре түгел. Искитәрлек урыны юк Альбинаның Мирсәетне 
минем кебек ярата алуына ышанмыйм. Бу ирләр ничек шулай үзләрен 
яраткан хатын-кызны ансат кына оныта ала икән?.. 

Ташны башка, башны ташка бәрсәң дә, бер нишләр хәл юк. Эшләнәсе 
эш эшләнгән, кылынасы гамәл кылынган... 

Рузия Мирсәет белән бергә үткәргән вакытларны берәмләп исенә 
төшерде. Базага урнашкач, акчага тиенде Мирсәет. Фатирын затлы җиһаз 
белән тутырды. Санаторийларга йөри башлады. Акчаны санап тотмады. 
Рузия янына килгән саен портфелендә затлы коньяк, кара уылдык, кулында 
роза чәчәкләре булыр иде. Ишектән керүгә, чәчәкләрен Рузиягә сузганда 
гел бер шигырь юлларын кабатлар иде: 

Зәңгәр чәчәк гомерлек яр була. 
Кызыл чәчәк—өзелеп сөюче, 
Ә ак чәчәк керсез күңел була. 
Сары чәчәк шиңеп кибүче. 

Бу юлларны ул үзе чыгарганмы, әллә берәр китаптан укыганмы, анысы 
Рузиягә мәгълүм түгел. Ә инде бәйрәмнәр алдыннан Рузия хан кызына тиң 
булыр иде Бүләкләрнең иге-чиге булмас иде. Берсеннән-берсе затлы 
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франилз ислемайлары кыйммәтле кремнар дисеңме, чүпрәк-чапракның 
очы-кырые юк. Яна эшкә күчкәч мондый бәхетле коннар кими башлады 
Мирсәет анын янына килүне сирәкләде. Әкренлән Р\ шяиен капла торган
лыгын бөтенләй оныткандай булды Ниһаять, гоннәр йокысыз калды Рузия 
әлләнә-тулгана, бәргәләнә, жанын кая куярга белми интегә. Шулай тик 
торганда, кинәт кенә. . Кычкырышмаган, әрләшмәгән, үпкәләшмәгән... 
Ничә еллар буе бер-береннең куен жылысын тоеп яшәгәч, дип үрсәләнә 
ул. Мондый хыянәт анын башына сыймый Бәхетле мизгелләр искә тошеп 
үзәкләрен өзә. Төннәрен ул шулай йә елап, йә бәхетле чак хатирәләрен 
күңелендә яңартып уздыра Бәхетле чакны сагыну—үзе бер ЛӘЗЗӘТ 

Ул аны югалтуына хәзер лә ышанып бетә алмын Килер, килми калмас 
дип, күпме көтте бит... Шулай кангырап шактый йөргәч түзмәде, үзе Мирсә
етнең эшенә китте. 

—Нишләп йөрисең'1—лпп салкын гына каршы алды Мирсәет. 
—Сине эзләп килдем. Бөтенләй югалдың!— диде Рузия. 
—һе.—Кеше-кара күрми микән безне ДИГӘНДӘЙ, гиз генә ик-ягына 

карап алгач, Рузияне куа ук башлады —Монда сөйләшеп торырга вакыт 
юк Шәхси фирма бу. Эшләсәң—түлиләр, эшләмәсән—китәргә кушалар. 

—Аена бер-ике сәгать тә буш вакытын калмыймы,—дип төрттерде 
Рузия. 

—Ярар. ярар. Барыбер монда сөйләшмик әле. Кеше күрсә дә яхшы 
түгел Очрашырбыз. Барысын да аңлатырмын 

— Мин oiaK торырга килмәдем лә,—ДИЛ җавап бирде Рузия исе китмә
гән кыяфәт чыгарырга тырышып —Узышлый бер х а и н н е белеп китим дип 
кенә керүем иде. 

Ниһаять. Рузия зарыгып көткән—"аңлатырмын" дигән кон килеп тә 
ҖИТП Бер кичне Мирсәет анын бусагасын атлап керде. Озын итәкле атлас 
халаты өстенә кечкенә алъяпкыч бәйләп. Рузия йөгерә-йөгерә табын әзерлә
де, һәм алъяпкычын чишеп ыргытып. Мирсәетнең алдына менеп кунак-
лады Ирнен муенына уралып иркәләде, иркәләнергә теләде. Тик, анын бу 
гамәле җавапсыз калды Мирсәет аны күтәреп, затлы җәймәләр җәелгән, 
ятакка алып яткырмады 

—Син чынлап та тәмам арыгансың.. Талчыккансың. Минем тау 
бөркетем Әйдә әле берәр чөркв 

Бәллүр бокалларга затлы шәраб акты Мирсәет, эчеп куйгач, суз 
башлады 

—Рузия, син миңа үпкәләмә инде... 
—Нишләп үпкәлим ди. булмаганны! 
—Алайса, бик әйбәт Мәсьәлә болаи тора. М и н чынлап та синең 

янга килеп йөри алмыйм 
— М и н синең эшен тыгызлыгын беләм инде,—диде Рузия анын хәленә 

керергә теләп. 
— Мәсьәлә эш тыгызлыгында гына түгел... 
—Нәрсәдә соң? 
"Әйт инде, нишләп ялыктырасын' Син кайчан очрашабыз дисәң, мин 

шуңа риза1 Ташлама гына!" лигән ялварулы карашны тоеп утырган Ми ре. им 
бераз ЭНДӘШМИ торды Анын Рузияне рәнҗетәсе килми, шул ук вакытта 
араны да өзәргә кирәк Моны ничек зшләргә' Ул тәвәккәлләргә булды 

—Рузия, без башка очрашмаска тиеш... 
Рузиянең балкып торган йөзе кинәт үзгәрде Башта ул агарынды, 

аннары битләренә тимгел-гимгел кызыл таплар чыкты. Бу тиклем авыр 
сүзгә башта җавап табалчыи тотлыгып торды Аннары, телгә килеп; 

— Башка сөяркән бармыни9—дип сорады. 
Мирсәет әйе димәде. Үзенә хас тынычлыгы, кешегә ачыктан-ачык 

усал сүз әйтмәс гадәте белән акланырга кереште. 
—Нинди сөяркә, ди1 Әйтәм бит.. Эш күп. Аннары... Закирәгә дә 

игътибарым җитми Гел юлда да, гел юлла Менә иртәгә тагын Буага барасы 
Тыныч, сабыр кеше дә кызып китәдер шул. Уйламыйча, тәжел генә 
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Буага барасын геленнән ычкындыруны башкача аңлатып булмастыр шикел
ле. Иртәгесен поездга утырыр да Рузия дә Буага юл тотар, дип башына 
килмәгәндер шул. Җитмәсә әле, Рузиянен бер танышы Буада кибетче булып 
эшли. Мирсәет моны да белә иде, югыйсә 

Рузия танышында тукталды. Үзе белән алып килгән паригын киде, 
кашларын калын итеп каралтты, күз төпләре буялды, кием-салым алышын
ды Хәзер кызыйны Мирсәет түгел, тудырган әнисе дә ансат кына таный 
алмас иде Ике кибетче кичләтеп ресторанга китте. Алар килеп кергәндә, 
Мирсәет белән Альбина дөньяларын онытып, ашап-эчеп утыралар иде. 
Рузия ишектән керүгә, аларга карап, тораташ шикелле катып калды. Ярый 
aie дусты тиз генә җитәкләп алды да урындыкка утыртты. 

—Башынны югалтма,—дип пышылдады дусты.—Синен ирең түгел 
бит ул! Тавыш чыгарма. Милициягә эләгеп хур будырсын. 

Ике дус тегеләрне күзәтә башлады. Мирсәет егетнсн дә егете инде. 
Яшь кияү сымак киенгән, карап туймассың үзенә. Сөяркәсе авызына кереп 
китәрдәй булып аны тынлый. Күзләр-күздә, авызлар-авызда боларнын. 
Мәнге аерылмас парлар сыман кыланалар. Барып Мирсәетнең битенә 
төкерәсе килде Рузиянен. Кеше булган, имеш! Бер тәңкәләп акча теләнгән 
чакларын оныткан. "Юк. Мирсәеткә тимим. Хәзер барам да тегесенең 
чыраена тәлинкәсе-ние белән ризыкларын каплыйм..." дигән уйларын дус 
хатыны сизеп алды ахрысы: 

—Әйдә китик. Йә берәр юләрлек эшләрсең. Кыяфәтең бик җитди— 
дип, Рузияне ашыктырды. 

—Тагын бераз гына утырыйк инде. 
—Әйдә, лутчы кунак йортына барыйк. Анда минем танышлар бар. 

Казаннан Мирсәет исемле ир-ат киләсе иде, кайсы бүлмәдә тукталды, дип 
сораштырырмын үзләреннән. Теге нәмәрсәсенен исемен белеп булмасмы? 

Киттеләр. Мирсәет белән Альбина берәр кешелек бүлмәләргә урнаш
каннар. 

—Менә көндәшеңнең исем-фамилиясен дә белдең. Аның кемлеген, 
кайсы якныкы икәнлеген ачыклау, кем әйтмешли, ике тиен—бер акча хәзер. 

—Мин ул хатыннын чыраена кислота сибәм, менә әйткән дә диярсең!— 
Урамга чыгып берничә адым атлагач, Рузиянең беренче сүзе шул булды. 

—Аның ни гаебе бар? Азгын иргә хатын-кыз беткән дип беләсеңме7 

Үч алгач синең янына килер дип уйлыйсынмы? Юк, бәгырькәем, килми. Ул 
Альбина да синен белән минем шикелле үк хатын-кыз. Тегесе яратам дигән, 
монысы ышанган. Мирсәетен хайван! Үзең әйтмешли, ана ни җитмәгән? 
Өендә—хатыны, анын өстенә—син. Ирләр әшәке, бәгырькәем. Төптәнрәк 
уйлап карасан—шулай. Хатын-кызны ирләр боза. Ирләр аркасында хатын-
кыз аракы эчә, тәмәке тарта, зина кыла. Корсак төшереп бала үтерә... Хатын-
кызнын нәзәкатьлеге, горурлыгы, йомшаклыгы дигән төшенчә юк хәзер. 
Югалды ул. Андый сыйфатларны элеккеге киноларда гына күрәсен инде. 
Анадан бозык булып тумыйбыз бит без! Әйтәм ич, бәгырькәем, ир-ат боза. 
Йә ул^сина өйләнәм, дип, алдалый-алдалый да, күңел ачып туйгач ташлап 
китә. Иә ул көчли. Тик торганда гына хатын-кыз бозылмый ул, бәгырькәем! 

Рузия авыр сулап куйды. 
—Мин Мирсәетне үзем яраттым... 
Иртәгесен Рузия китте. 
Поезд Казанга таба йөгерде. Рузия күзләрен тәрәзәгә төбәгән дә уйга 

чумган. Күзалдында Мирсәете белән бергә булган чаклары. "Ни өчен,— 
дип сорый ул үз-үзеннән.—Ин кадерле, ин мөкатдәс хисләремне нигә тапта
дың? Синен арканда нинди авыр сүзләр ишеттем. Кунакка, театрга хатының 
белән йөрдең. Мин берьялгызым кайчан килерсендип, сине көтеп утырдым. 
Барасы җиремә бармадым, чыгасы җиремә чыкмадым. Авылда күпме гайбәт 
чәйнәделәр... Түздем. Үзеңне адәм рәтле эшкә урнаштырдым. Арган-талган 
чакларыңда таянычың идем. Боларнын һәммәсен ансат кына онытып була 
микәнни?.. 

Ул шулай сыкрап-сыктап, юл буе үз-үзе белән сөйләште—Мин сине, 

7 * 
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барыбер, болай гына калдырмыйм Барыбер ни булса да кылам! Закирәгә 
өйләнгәнче аңлашкан булсак, синеке генә б) пар илем. диден бит! Ялганчы! 
Апаларын да ялганчы! Үзләренә кирәк чакта гына Рузия әйбәт. Рузиягә 
җитми, лип такылдыйлар Күрсәтәм әле мин сезгә! Мине дә Закирә шикелле 
җебегән нөмәста дип беләсездер! Диасныкылар лиләр безне! 

Ул бер елады, бер ярсыды. Ниһаять, әкрен-әкрен бераз тынычланды 
Хат язып карыйм әле. ДИГӘН фикергә ки ис ул 

Абыйсы Габдулла фатирыннан, күз яшьләренә төелеп, чыгып киткә
ненә куп еллар узса да сүзендә торды Закирә. Язмыш дулкыннары текә 
кыяларга китереп бәрсә дә. тирән упкыннарга илтеп салса u абыйсы катына 
ярдәм сорап бармады. Буген бара Жанына урын габа алм.иаиг.1 бара 

Укырга керүчеләр исемлеген чыгарып элгән көнне Закирә очын кына 
кайткан иле Студент бит ул хәзер, талибө! Аллаһы боерса, анын хыяллары 
тормышка ашачак! Алар авылында көндез укып югары белем алган бер 
генә хатын-кыз да юк алегө! 

һавия җиңгәсенең бу шатлыкка исе дә китмәде. 
— һи. хәзер дояркалар путчы яши! Әнә. минем сеңлем Альбинага 

гына кара' Бәйрәм саен колхоз Иә күлмәклек, йә одеал бүләк итә. Ипиен 
бирә. акчасын' Казанга синен шикелле сырма киеп килми ул! 

Закирә 'эндәшмәде. Нишләмәк кирәк, анын кием салымы мактаныр
лык түгел шул. Укып кына чыксын' Киеме дә матур булыр, тормышы да. 

Давыллан сон тынган диңгез сыман фатир эче тынып к ил ы Һәрберсе 
үз эченә бикләнде. Закирәнең сөенечен уртаклашыр кеше табылмады Кичке 
ашны да сүзсез ашадылар. Ләм-мим Габдулла абыйсы ла авызына су 
капкан бүген инде тон утырып дәрес әзерлисе юк. Закирә кичтән үк 
н 1ып йоклаячак Җиңгәсе очен эшкә йөрүдән дә туктар. Укулар башланыр]а 
тагын бер атна вакыт бар әле. әнисе янына кайтып өлгерер. Иртәгесен чәй 
эчкәндә, yi уйларына чумып утырган Закирә, һавиянен тавышыннан 
сискәнеп китте. 

— Кыстар шулай чөмерәме инде! Кара әле кыяфәтен!.. 
һавия. Закирәдән чирканган рәвеш чыгарып, йөзен җыерды Үз 

№ емена ки очен мондый ямьсез сүз әйтелгәнен аңламыйча. Закирә аптырап 
калды Югыйсә, aiap авылында гел шулай эчәләр чәйне. Бу ни хикмәт 
соң. ярдәм ит. анлат. дигәндәй, абыйсына мөлдерәп карады. 

—Апаң дөрес әйтә.—диде абыйсы сеңлесе ягына борылмыйча гына. 
Ә-ә. имәндә икән чикләвек, лип уйлап алды ул. Кичә кичен 

җиңгәчәйнең авызында су түгел агу булган икән Аның өчен мин хәзер 
гезелешкө эшкә баралмыим икән. Шуңа җене чыккандыр инде... 

Һай 1акирө уйлаганча гына булсач ы! 
Бераз тынып торгач өй эчен тагын һавиянен тавышы яңгыратты 
—Нәрсә дәшми торасын! Әйт'—дип җикерде ул иренә. 
— Закирә,—диде Габдулла абыйсы, бераз уңайсызлангандай итеп.— 

син фатир эзлә инде.. Апан янына бар.. 
Менә сиңа. мә—чүп өстенә чүмәлә! 
Апасы Миңтегөл узган ел гына химия-технология техникумына укырга 

керле Кич укый. көндез эшли, фатирда яши Закирәгә ул ничек ярдәм итә 
алсын9 Үзе дә су белән ипи ашап кына тора ич! Җылы аш та күргәне юк. 
Нишләргә инде. дип баш ватты Закирә, абыйларда торып укырмын дип, 
ничек алданган ул... Үзләрендә торуыма нишләп болай каршы икән бу һавия'.' 
Яхшылыктан башка минем бер генә начарлыгым да тими бит. югыйсә. Әллә... 
әллә укырга керә алуымнан көнләшә микән? Йөрәген кара көнчелек 
ураганмы'' Төне буе абыйның колак итетт ашал чыккан инде бу... 

( -п [есенен кичерешләрен тоеп торган Габдулла анын хәленә керертә 
теләгәндәй э т ә куйды 

—Эшкә урнашырсың инде... Хәзер паспорт ала аласың. 
Закирә эндәшмәде. Паспортын алыр да ул. Укырга кергәч, авылда 



калырга мәҗбүр итә алмыйлар. Әмма, укуын ташлаган сурәттә дә Казан 
дип. ябышып яту кирәк микән? Авылда әнисе берьялгызы. Кышларын 
ничек CJ кигерер' Өен кем җыештырыр0 Керен кем юар? Авырын китсә, 
кем гербия кылыр? 

Абыйсы сүзен дәвам итте: 
—һавияләр конторында эшчеләр җыялар, ди. 
Закирә уйларыннан арынып, айыйсына күзен акайтты. Ычкынганмы 

әллә онын абыйсы? Завод яки фабрика турында сүз кузгатса—тыңлар да 
илен Һавияләр конторасына ли бит. тиле' Һавия эшләгән җиргә Закирә 
барамы инде'' Ачка егылып үлсә дә бармый ул аның янына! Бу ирләр нишләп 
шул тиклем җүләр була икән. дип, сәерсенеп карады ул Габдуллага. Шушы 
хәтле тар карашлы, акны карадан аера белми торган явыз. надан хатын 
белән язмышыңны бәйләргә кирәк бит, әй! Хезмәт хакы алганда үз 
фамилиясен көчкә-көчкә язып чыга инде ул чыгуын. Ярар, надан да булсын, 
ди Адәм баласында табигатьтән килгән кешелеклек, игелек, ярдәм итү, 
атга карап фикер йөртү ише күркәм сыйфатлар да булырга тиештер бит?! 
Моның эчен мәкер, явызлык, кара көнчелек алган! Өстәвенә ялкауның 
ялкавы. Кара-каршы утырып, берәр чәркә җибәрсә генә җитез. Шушы 
әтрәк әләмнең җырын җырлап тора бит анын абыйсы. Казанга эш эзләп 
килдемени ул! Бу җүләрләр. Закирә паспорт ала да аннары эшкә урнаша 
дип уйлыйлар микәнни' Һавия янында төзелештә эшләр өчен төннәр буе 
имтиханга әзерләндемени ул? 

Авыр иде аңа. Хыялында йөрткән язмышының гүзәл елгасын сазлыкка 
борып җибәргәндәй тоелды Бертуган абыйсы ярдәм кулын сузарга теләми. 
Димәк, гомеренең авыр, сынаулы чакларында ул ана ышана да, таяна да 
ачмаячак икән. 

Күңелендә чайкалган рәнҗешле, газаплы кичерешләрен Закирә тыеп 
тора алмады—усач, зәһәр карашын абыйсына текәде. 

—Җир казу эшен Казанга килеп эзлисе түгел! Крәшен тавыннан таш 
чыгарып, ел саен бер дуңгыз фермасы салалар авылда! 

Инде монда артык качып булмый иде Апасы янына барырга кушалар 
икән. барыр. Кыз туганы болар шикелле урыс белеше булмас, куып чыгармас... 

Китәргә дип ишекне ачкач, яшь белән мөлдерәмә тулган күзләрен 
тутырып күңелендәгесе аңлашылырлык итеп тагын бер тапкыр абыйсына 
карады... Гомерем булса, бүтән беркайчан да синең янга ярдәм сорап 
килмәм. Син туганлыкка хыянәт иттен. Әтинен үзенә әйтеп калдырган 
васыятьләрен аягын астына сачып таптадың. Сугышка киткән чакта күз 
яшьләрен сөртә-сөртә әйткән бит ул: "Улым, ике сеңлең бар. Син аларга 
һәрчак таяныч бул. Алар үсә-үсә синнән матур күлмәк тә сорарлар. Авыр 
хәлгә калсалар сина килеп егылырлар да. Берүк рәнҗетмә",—дигән. Син 
боларнын барысын да оныткансың. Без бер-беребезне бүгеннән югалтуы
бызны да күз алдына китерә ачмыйсын әле. дия иде анын карашы. 

Аннары саубуллашмыйча да чыгып китте. Әйе, ул сүзендә торды. 
Беркайчан да Габдулла янына ярдәм сорап килмәде. Ә бүген... бара шул... 
һавия җиңгәсенең күзенә карап, сенлесенен кем икәнлеген әйтергә бара. 
И-и, теге чакларда Альбина белән ничек мактана иде: "Безнең Альбина 
сыер сава!.. Безнең Альбинага бәйрәм саен бүләк бирәләр!.. Син, эштән 
качып, укып йөрисен! Безнең Альбина!.." 

Мактаулы Альбина, өч ел сыер сауды да бер прапорщикка ияреп 
Себер ягына китте. Аннан бала белән кайгты. Хәзер Казанда яши. Бу 
кадәресен Закирә күптән ишеткән иде инде. Әмма, Мирсәетенең Альбина 
белән бергә эшләвен белми иде. Тикшерү эшләре башлангач кына белде 
ул моны. Без капчыкта ятмый шул... Мирсәет белән Альбинаның сөяркәләр 
икәнлеге дә ачыкланды. Бу хәбәрне ишеткәч, Закирә башта ышанмый торды. 
Ни дисәң дә чит кеше түгел бит. кодача кеше! 

Шушы хәлләрне уйлаган саен, Закирәнең аяк астында җир убылгандай 
тоела. Ул. каядыр аска. төпсез бушлыкка очкандай була. Сулышы кысыла, 
башы әйләнә. Юк, юк! Бирешергә ярамый, дип, үз-үзенә әмер бирә ул. 
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Сабырлык бир. газиз Аллам! Айзатым белән Булатым хакына сабыр итим 
Троллейбус култыксасына таянган хәлдә, арткы тәрәзәгә карап баскан 

Закирә, сабырлык сорап, бүгенге чынбарлыктан качарга тырыша Бүгенге 
хазләрнсәзгә генә булса да онытып, уйлары белән тагын yuan гомер сукмак 
ларына кереп китә. 

Уйларның герлесе бар Күбесенчә, күнелне әрнү-үкенү хисләре били 
Читен бик читен халәт бу Киләчәккә өметен, шул өметкә алып баручы 
омтылышың булганда гына. ямьсез уйлар бертуктаусыз җанны кимерә 
алмый Мондый халәттән котылу өчен. барыбер, вакыт кирәк. Жан ярасы 
вакытлар узу белән генә төзәлә. Төзәлгән сурәттә дә. җөйләр кала 

Хәтергә уелган матур мизгелләрне дә. ямьсезләрен дә вакыт ^ И белән 
атып китә Тормыш кануннары кырыс: телисеңме син. юкмы—ул барыбер 
үзе белән исәпләшергә мәҗбүр итә. Әмма. рәнҗетелгән чакта, җанга салын
ган яралар чәнге бетмәс, мәңге сакланыр шикелле. 

Бата тудыру йортыннан чыгуына бары ун кон узган иде. Закирә Булатны 
азып кайткан иде. Бу вакытта Айзат авылда яшәп торды Закирә белән 
Мирсәетнең тормышлары шактый җайлана башлаган иде. Панельдән төзелгән 
бер бүлмәле "хрущевка" булса да үз фатирлары, кем әйтмешли, үз куышлары 
бар. Тупырдап торган тагын бер малай туу сөенече белән яшәп яткан чак [ары 
Аяз көнне яшен яшьнәгәндәй, бер кичне Мирсәетнең олы апасы Галимә 
килеп керле Ике кулында ике зур төенчек, ике баласын да иярткән 

—Уф-уф! Көчкә килеп җиттек!—диде ул балаларны ишектән кертә-
кертә. —Барыгыз, бар Терәлеп тормагыз! Сиңа кирәк чакта таксиен да ш i 
генә тотып буламы сон! 

Мирсәет гәзит укып яткан җиреннән торды да: 
—Болан күтәренеп нишләп йөрисез'—дип сорады. 
—Теге ишәк тагын эчеп кайтты. Аерылам мин аннан1 Куып чыгарам! 

диде Галимә төенчекләрен түргә урнаштыра-урнаштыра.—Эшләремне 
юллаганчы сездә торырбыз дип. килдек. 

"Бу .ша пи сөйли соң7"—дигәндәй. Закирә Мирсәеткә карады. 
Мирсәет аның карашына игътибар итеп тормады бугай. Ул ВГНК i.m 1 

мөрәҗәгать итте. 
—Торырсын. торырсың, апа. 
Закирә чәй табыны әзерләде. Сөйләшеп утырдылар Балаларның өлкәне 

бишенче сыйныфта укый. мәктәпкә үзе йөри икән Кечкенәсе бакчада. 
—Гүзәлне бакчага иортеп тормам инде.—диде Галимә,—Закир.» ӨЙД8 

ич Бергә утырырлар 
Закирә аптырады Баладан соң үзенең дә терелеп бетә алганы юк. 

Гәүдәсе сызлый, хәлсез, ятасы гына килеп тора. Ул арада бала елый. Алым 
саен аның чүпрәкләрен юасы. имезәсе, коендырасы. Мирсәетен кайтуына 
ашарга да әзерлисе Ул үз хәлен үзе генә белә Менә хәгср каршы сүзәйтсән. 
тавыш чыга инде Бәлки, бер-ике көннән китәрләр, дин. яшәшмәүне хуп 
күрде. 

Бер бүлмәле фатирда йоклар урын да күп түгел Аларның да түрдә 
бер сафа. ишек катында кием шкафы артында бер диваннары бар 

—Апа. Гүзәл белән син монда йокларсың,—диде Мирсәет түрдәге 
сафага ишарәләп. 

—Ярар. ярар Рәхмәт, энем. Үзегезгә кая жәярсез икән'' 
—Борчылма. Без менә. малаен белән, шкаф артына качарбыз, шулай 

бит. энекәш?! 
Закирә белән нәни Булат чуттан төшеп катлы. Әйтерсең лә. моңда 

башка кеше юк Күзләренә тыгылган яшен күрсәтмәс өчен баланы кулына 
алын аш бүлмәсенә кереп китте ул. Хәер. аның эндәшерлек, ни лә булса 
әйтерлек, хәле дә юк иде. 

Нәрсә сон бу9 Апатары килдеме. Мирсәетне алыштырып куйган 
шике lie—Закирәгә игътибар бетә. әллә хатыны бар. әллә юк Киңәшмиләр 
да Б) юлы АЛ Закирәнең аш бүлмәсенә кереп китүен шулай шеш лип 
санатылар бугай. с\з әйтмәделәр, апазы-энеле тәмлән ишләшеп утырдылар 
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Закирә биләүдәге Булатны өстәлгә куеп торды да кухняга җәелмә 
карават алып керде Башта аны ипли алмый шактый азапланды- Өстәлне 
икенче якка этеп. кыйгачлап куйгач, урнашты тагын. Баланы куенына алып, 
)акирө шушында ятты Башка кичләрне, бала имезә башлауга, Закирә йокыга 
изри башлый иде. Бу юды йокы качты. Гарьлегеннән тамагына төер утырды. 
Эчтән генә елап, ждны сыкранды... Кара инде боларны! Кешегә әйтсән, 
валлаһи, кеше ышанмас Әкият сөйләп торма, алар бик әйбәт кешеләр, андый 
эш эшлиләрме сон, булмаганны дип, үзеңне сүгеп ташларлар. Типсә тимер 
өзәрлек ир белән тап-таза кунак хатын иште, җылы урында Йокласын! Ә ун 
көнлек нарасый белән ана кухняда раскладушкада ятсын! Ышанырлык хәл 
түгел шул. Әмма, нишләмәк кирәк, ышанмаган кеше ышанмый инде. Бер
ике көннән китәм дип өметләндергән Галимә айдан артык яшәде. Закирә 
белән Булат айдан артык раскладушкада йоклады. 

Ул чакта ничек түзгән ул? Йоклап китеп ничек бала өстенә ятмаган?... 
Троллейбус йөртүченең игъланы Закирәне уйларыннан йолып алды. 
—Совет мәйданы тукталышы. 
Абыйларына килеп җиткән икән ич! 
Кыңгырау төймәсенә басканда Закирәнең йөрәге кысылып куйды... 

Ничек каршы алырлар? Нишләп йөрисең, сине кем чакырган, димәсләрме? 
Ишекне һавия ачты. 
—Ба-а-а! Танымый да торам, Закирә!—диде ул, бусаганы атлап керергә 

дә өлгермәгән Закирәне баштан-аяк күздән кичереп.—Нинди җилләр 
ташлады'.' 

—Керергә ярыймы соң?—диде Закирә салкын гына. 
—Нишләп ярамасын! Кер әйдә, кер. Түлке абыең өйдә юк. 
—Абый янына килмәдем мин Синең янга килүем. 
—Ми-нем ян-га-а?!—дип аптырады һавия. 
—Әйе, синең янга. Курыкма, кычкырышырга килмәдем. Мирсәетне 

эзләп йөрүем... 
Башка чакта авызыннан ут чәчрәтеп торган һавия бер мәлгә телсез 

калды. 
—Нишләп әле синен ирең бездә булсын?—диде ул бик нык аптырап. 
—Син Альбинаның апасы. Сеңленнең кайда сөйрәлгәнен, мөгаен, 

беләсендер?! 
Һавия. бу тагын ни сөйли дигәндәй, сәерсенеп карады: 
—Кит сәнә! Әкият сөйләп торма монда! 
—һай, әкият булсачы! Мине тотып сүксәң дә, теге чактагы шикелле 

куып чыгарсаң да түзәр идем. Әкият түгел шул! Өч ай инде сенлен минем 
ирем белән сөйрәлә! Кодачасының ире белән аунамаса, дөньяда ирләр 
беткәндер, оятсызга! 

Закирә берсеннән-берсе әшәке сүзләр белән Альбинаны сүгә. Ни 
хикмәт, һавия тыныч Ул. егерме-егерме биш көн элек кенә, Альбина 
фатирында Мирсәетне очратуың исенә төшерде. 

Кич иде. Өстәлдә затлы шәраб, кара уылдык, кыздырылган тавык, 
ананас, киви, банан, апельсин ише җылы як җимешләре. Сөйләштеләр, 
һавия да алар белән утырды. 

"Мирсәет безнең фирмада эшли",—диде Альбина. 
"Әйбәт булган,—диде һавия.—Закирәне җене сөймәсә дә, сиздермәде, 

сорашкан булды,—Каенсеңел исән-саумы? Балалар үсәме?" 
"Әйбәт, рәхмәт"',—дип җавапны кыска тотты Мирсәет 
һавиянен Закирә турында күбрәк беләсе килә иде килүен. Әмма, 

кияүдән артык сүз ала алмады, һавия китәргә кузгалды. Мирсәет тә аннан 
калмады. Ишектән бергә чыктылар. Хезмәттәшенең, җитмәсә әле Закирәнең 
ирен (кодача белән кода ич!) Альбинада күрүгә әлләни игътибар итмәгән 
иде. Менә сиңа мә, кычытмас башка тимер тарак булды әле бу! 

—Юкны сөйлисен син Закирә,—диде Һавия уйларыннан арынып — 
Альбинаны күрәлмаганга, аннан көнләшкәнгә яла ягасың. Габдулланың 
сеңлесе дип тормам. Хөкемгә тарттырырга да күп сорамам! 
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— Б е л м и м n i \ т . х ө к е м г ә к е м м е гарлырлар? М и р с ә е т н е м и л и ц и я э з л и . 

Ю г а л у ы н а о е р атна б у т л ы С о н г ы г а п к ы р а н ы с и н е н с е ң л е ң б е л ә н к ү р г ә н н ә р 1 

Һ а и и я и е н н и д е р ә й т е р г ә д и п а ч ы л г а н а в ы з ы я б ы л а а ч м ы й ч а т о р д ы . 

— Н и с ө й - л и - с е н с и н ' — л и л е \ 1 з и һ е н е н т у п л а п — М и р с ә е т ю г а л д ы . 

д и с е н м е ? ! К е ш е б и т у л ! Э н ә гүга i 

һ а в и я б\ х ә б ә р н е а я г ү р ә г е н ә к ү т ә р ә а л м а д ы м ы , " л ы п " и т е п у р ы н 

д ы к к а у т ы р д ы . Ж и н г ә с е н е н ч ы н л а п та б е р н и б е л м ә в е н ә З а к и р ә ы ш а н д ы 

Ә й е . я в ы з Һ а в и я . н а д а н , ә ч е т е л л е , я л к а у , к е ш е л е к с е з , с а р а н Т и к . я л г а н л ы й 

б е л м и М ө г а е н , а н ы н б е р д ә н б е р у ң а й с ы й ф а т ы ш у ш ы д ы р да. 

Р \ з и я М и р с ә е т к ә о з ы н х а т я з д ы Б е р г ә у з д ы р г а н б ә х е т л е ч а к л а р ы н 

т ә ф с и л л ә п т а с в и р л а р г а т ы р ы ш т ы . М и н я р а т к а н к е б е к к е м д ә б у л с а с и н е 

я р а т у ы н к у ) а л д ы м а к и т е р ә а л м ы й м , л и п т ә ө с т ә д е . 

ӨЙЛӘНГӘН и р н е н к а й ч а н да б у л с а т а ш л а я ч а г ы н а к ы л ы б е л ә н а ң л а п 

я ш ә л е ул я ш ә в е н . Т и к . к ү н е л е м о ң а ы ш а н ы р г а т е л ә м ә д е А н а х ә з е р р ә х ә т 

и д е . М и р с ә е т н е ң а п а л а р ы а т а р а р а с ы н д а г ы м ө н ә с ә б ә т н е б е л е п , х у п л а п 

т о р г а н г а м ы , у л ү з е н с ө я р к ә г е н ә т ү г е л , х о к у к л ы х а т ы н и т е н г о й д ы Ә й е 

ә й е — х а т ы н ы ' К ү ң е л е н ә ш и к к и л г ә н ч а к л а р д а у л : " Б о р ы н г ы л а р гел я з ы л ы ш 

м ы й я ш ә г ә н н ә р ә л е " . — д и п . ү з е н - ү з с ю а т т ы Ш у л а й б у г а м ә л н е ң х а к л ы г ы н а 

и н а н ы п я ш ә д е А н н а р ы . М и р с ә е т б о л а й т и з а р а д а и к е н ч е с ө я р к ә габар 

ДИГӘН у й б а ш ы м а ла к е р м ә д е . . . 

М ә к т ә п е л л а р ы н н а н у к к у ) а г ы м й ө р г ә н егете б у л г а н г а м ы — М и р с ә е т 

а н а б и к . б и к я к ы н иде Ю к . б а ш к а х а т ы н - к ы з б е л ә н Р у з и я а н ы б ү л е ш м ә я ч ә к ! 

Ь\ М Ө М К И Н ХӘЛ г ү г е л ! Ч ү . м о н д а с ү з б ү л е ш ү т у р ы ң д а г ы н а т ү г е л , ләбаса 1 

М и р с ә е т Р у з и я н е б ө т е н л ә й т а ш л а д ы А н ы ң и з г е х и с л ә р е н т а п т а д ы ! Б а р 

o . > \ e i e n б а р д ө н ь я с ы н ч ә л п ә р ә м ә к и т е р д е . . . 

М и р с ә е т х а т н ы у к ы г а н м ы , ю к м ы — б у х а к т а Р у з и я бел.) а л м а л ы Ч ө н к и , 

и р а н а ж а в а л б и р м ә д е . И н д е н и ш л ә р г ә ' А п т ы р а д ы у л . К у л к у ш ы р ы п у т ы р ы п 

б у л м ы й Я н ы м к ө е п б ә р г ә л ә н е п у ( ү з е н ә у р ы н г а б а л м ы й ч а к ү п м е я ш ә р г ә 

м ө м к и н ' А н а бер г е н ә ю л к а л а — М и р с ә е т б е л ә н о ч р а ш ы р г а 1 Н и ч е к к е н ә 

булса ;\.\ а п а ү з х ә л е н а ң л а т ы р г а к и р ә к ! М и р с ә е т т ә н б а ш к а я ш ә ү — я ш ә ү 

т ү г е л ! Ш у ш ы т е л ә г е н т о р м ы ш к а а ш ы р ы р г а н и я т л ә п ул Г ө л с а р а л а р г а б а р ы п 

к е р д е . 

— Гөлсара апа. Мирсәет белән очрашырга ярдәм ит. зинһар! 

Мин нишләргә тиеш сон? 

— Мирсәетне иртәгә үзегезгә дәш. М и ң очраклы гына сезгә килеп 

керермен 

Мирсәет артыннан ук Рузия лә килеп кергәч, өстәлгә куярга ипи 

"юклыгы" беленде. Гөлсара тәжел генә кибеткә китәргә "мәжбүр" булды 

—Хатыма жавап бирмәдең...—дип сүз башлады Рузия икесе генә 

калгач. 

Әмма, Мирсәет башка вакыттагы шикелле акланып тормады. Хат 

язып. эшенә килеп йөрү анын ачуын чыгарган, күрәсең. 

— Нәрсә дип жавап бирәсе иде? 

—Мирсәет, нишләп ботаи сөйләшәсен? Без бит. бер-беребез өчен 

бик кадерле кешеләр... 

Рузия ирнең күкрәгенә капланырга уйлап, алга атлады. Л ә к и н . 

Мирсәет аны тотып атды да кәнәфигә утыртты. Үзе бүлмә буйлап әрле-

бирле йөрергә кереште. 

— Беләсенме. Рузия' Син болаи кеше көлдереп йөрмә Яхшы түгел 

— М и н сине яратам. Анын нәрсәсе яхшы түгел'' 

— М и н әллә кемнәрне яратам да бит. . М и н синен ирен түгел. 

—Син ни уйлый торгансыңдыр'' Анысы мина караңгы. Әмма. мин— 

синең хатынын1 Язылышмагач та. . Кәгазь нәрсә ул? Тормышларны бергә 

атып барлык Дача төзегәндә нихәтле ярдәм иттем! Оныттыңмыни'' Мондый 

яхшылыкны якыннарың да эшли алмады. М и н эшләдем Синен өчен 

эшләдем 
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—Рузия,—диде Мирсәет үзен тыныч тотарга тырышып.—Без бер
беребезгә кирәк идек. Мин сина: мәнге ташламам, мәңге бергә булырбыз, 
дигән вәгъдәләр бирмәдем. Мәңге ташлашмабыз дип, антлар эчкән парлар 
да ташлаша. Так что... ямьсезләнешмик. 

—Мин сине яратам. Мирсәет... 
—Синен хисләрең өчен мин җавап бирә алмыйм инде, бигайбә! 

Беренче кичне дә син үзен башладың бит, хәтерлә әле. Алдыма утырып, 
артың белән биедең Андый хәлгә таргач, кайсы ир түзеп торсын0 

Мирсәетнең бу сүзләре Рузиянең яңагына суккандай булды. Ул чактагы 
халәтен, үзе белән бергә булырга теләвенең тышка бәреп чыгуын нигә гаепкә 
алырга, нигә кайтарып әйтергә иде инде! Димәк ки, Мирсәет анын янына 
тормыш иткәндә кирәк-ярак өчен генә йөргән. Беренче төнне дә алдына 
утыргач түзалмаганга гына кочкан булып чыга... Рузиянең бит урталары 
кызышты- Анын сабырлыгы төкәнде. 'Сине яратам" сүзенең көчсезлеген, 
Мирсәетнең йөрәгендә үзенә урын булмавына тәмам инана башлады. 

—Нишләп алдыңнан төртеп төшермәдең соң?—диде ул тавышын чак 
тыеп.—Хәзер мулла мәчесе шикелле үзеннән әүлия ясамакчы буласын! Ярар, 
ташла! Минем күз яшьләрем барыбер төшәчәк сина! Әллә Рузиядән артыкны 
таптым дип беләсеңме17 Меңнән калган себерке белән сөйрәләсен! Җитмәсә 
әле, туган тиешле кешегез бит! Хатыныңның кодачасы! Сезне хайван дими, 
кем дисен!1' Рузия исеңә төшәр әле, сон булыр... 

һәм ул, кечкенә кара букчасын иңенә элеп, башын югары тотып 
ишектән чыгып китте. 

Рузия мәхәббәтнең нәфрәткә әверелүен аңлады Ирнең әйткән сүзләре 
аның йөрәгенә эремәс таш булып утырды. Элеккеге танышларыннан, 
Мирсәеттән качарга теләгәндәй, үзе тиз-тиз атлый, үзе берөзлексез сөйләнә: 
"Имеш, мин артым белән анын итәгендә биегән! Оятсыз! Бер тәнкә акчага 
тилмереп яшәгән чакларын оныткан, җир бит! Тамагы туйган" Элек Рузия 
әйбәт иде: "Ах, без нишләп алданрак аңлашмадык икән?... Син табигатьнең 
серле чәчәге сыман",—имеш. Сер ясыйм әле мин сина, Мирсәеткәй! Менә 
күрерсең... Ник туганыңа үкенер көннәрен алда әле... 

Рузия шәһәр урамнарын урап озак^ йөрде. Арып-талып кайткач 
чишенеп тә тормыйча урын өстенә ауды. Йокыга киткәч тә баш миенең 
күзәнәкләре Мирсәет белән саташты. 

Ул уянып киткәндә өй эче шактый караңгы иде Әллә кояш чыкмаган 
әле, әллә инде күкне кара болыт каплаган. Тәүлекнең кайсы вакыты 
икәнлегенә төшенә алмыйча шактый ятты. Аннары әле генә күргән төшен 
хәтерендә кабат яңартты... Имеш, ул инеш ярында басып тора икән. Ә 
инеш дигәненең суы күренми, бака ефәге белән капланган. Аргы якта ямь-
яшел тау бите. Өстәрәк наратлык. Биек агачлар арасыннан өр-яңа йорт 
шәйләнә. Коттедж имеш. Мирсәет салдыра икән. Альбина белән шунда 
яшәргә җыеналар, имеш. Коттеджларын яндырам дип, уйлый Рузия. Шулай 
уйлый да суга сикерә. Колач жәеп йөзмәкче була. Йөзә алмый. Муенына, 
кулларына бака ефәге урала. Ул бата башлый. Ниндидер тирән чоңгыл 
аны аска сөйри. Куркуыннан җан ачысы белән кычкыра башлый: "Ярдәм 
итегез!" Үз тавышыннан үзе уянып та китте. 

Рузиянең тынычлыгы бетте. Ятса да, торса да уйлары гел Мирсәет 
тирәсендә. Мирсәетнең Альбинаны иркәләүләре күзалдына килә дә бар 
тәне кычыта башлый. Йөрәге күкрәк читлеген бәреп чыгар дәрәҗәгә җитеп 
ярсый. Ул үз-үзенә урын тапмый. Андый чакта башына гел бер төрле сорау 
килә: 'Ничек итеп боларны аерырга? Ничек итеп болардан үч алырга?" Үч 
алунын әллә ничә ысулын бер-бер артлы күңеленнән кичерә башлый. Менә 
ул аларны саклап тора да рәсемгә төшереп ала. Аннары рәсемне Закирәгә 
җибәрә... Бераз уйланып йөргәч, бу ысулдан кире кайтты. Бәлки, Мирсәет
нең чыраена кислота сибәргәдер? Болай үч алуның бар нечкәлекләрен 
тикшерә башлагач, әлеге ысулдан да баш тартты. 

Рузия эшли торган кибеттән бик ерак та түгел чүп әрҗәләре тезелгән 
Шәхси йортларны сүтеп алгач шактый иркен буш урын калган. Халык аны 
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чүплек башы иткән. Рузия эшкә килгәндә игътибар итеп үткали. Шул чүплек 
тирәсендә гел бер ир-ат актарына. Сакал-мыеклы, өстенә алама кием кигән, 
аялаша олтаннары купкан иске ботинкалы бу адәм Рузиягә ярап куярга тиеш. 
Кибетнең ялы көнне. Рузия иртәләп, шул чүплеккә китте. Әлбәттә, паригын 
киде, "чәчләрне" маңгаена төшерде, борын өстенә кара күзлеген элде. 

"Карачкы"нын чүпләр арасыннан шешәләр табып алганын бер-ике 
минут күзәтеп торды ла. турыллн-туры сорады; 

—Акча эшлисен киләме' 
—Мине кем эшкә алсын?—диде теге чүплектән беразга гына башын 

күтәреп 
—Мин алам. 
—Си-ин?!—дип әсәрләнде бомж. 
—Мин,—дип кабатлады Рузия—Әйдә әле, бераз читкәрәк китик. 
Алар, алабутадай талымсыз, теләсә кайда үсә торган, америка өрәнгесе 

ышыгына килеп тукталдылар 
—Менә акча,—диде Рузия, алдан әзерләп куйган 500 лекне кесәсеннән 

чыгарып —Алдарга уйлама1 Жир астыннан да эзләп табармын. Күп сөйләш
мә. Эшне тәмамлагач, монын чаклы ике булыр. 

Шул тиклем акчаны күргән бомжның күзләре акайды, башы әйләнеп 
китте. 

—Мин нишләргә тиеш сон?—диде ул, хужасы алдында койрыгын 
болгап горган эт шикелле. 

—Йомышым пүчтәк. Игътибар белән тыңла — Рузия кесәсеннән бер 
сызым чыгарды —Шушы урамнар чатында "Аргамак" дигән фирма бар — 
Менә бу шакмак урынында ишек. Аннан кереп-чыгып йөриләр Исендә 
калдымы? 

—Калды. 
—Тагын тыңла. Менә сиңа фото. Шушы кешене танып кал Артыннан 

бар Йөргән юлын ойрән Эшкә сәгать ничәдә килә, ничәдә китә? һәммәсен 
бел Киләсе атнада ял көне шушы урында тагын бер очрашырбыз. 

Икенче ялда бомж Рузиягә тулы отчет ясады. 
—Бик яхшы,—дип канәгать калды хатын,—Иртәгә эшне башлыйбыз. 

Син анын артыннан барырсың Ул аулак урынга чыгуга, куып житеп баш 
чүмеченә кундыр Үтерме гагын Егылсын гына Үзең кач. Сип китугваНЫН 
янына мин килеп чыгармын. "Ярдәм итегез!" дип кычкырсам да курыкма, 
кил минем яныма Безгә машинага утырырга булышырсың. Буламы'* 

Бомж иннәрсн сикертеп алды. 
— Булыр, иик булмасын Мин тагын манчырга кушасың дип 

горам Куркытуны гына эшлибез... 
—А1айса килештек Фото белән сызым миндә кала. Акчаны машинага 

утырганда бирермен 
Ул көнне Мирсәет офистан сон чыкты. Альбинасы белән бергә 

булмасалар ярар иде, дип, теләк теләде Рузия. Ул ялгыз иле. Ишектән бер 
ир-ат белән чыктылар да тәмәке кабыздылар Аннары теге ир бер якка, 
Мирсәет икенче якка китте. 

Бомж чынлап та эшне "эһ" дигәнче башкарды. Чатны борылуга килеп 
гә чыкты, сугып та екты Бомж агачлар арасына посуга Рузия килеп житте. 

—Ах, нәрсә булды? Син аңындамы?—дип эндәште Мирсәеткә. 
Тегесе ыңгырашты гына—Ярдәм итегез! Ярдәм кирәк!—дип аваз 

силы ул арала Рузия. Бомж тагын килеп житте. 
Мирсәетне култыгыннан алып икесе ике яктан күтәрделәр лә кин 

урамга чыктылар 
—Син тотып тор. Мин машина туктатам,—диде Рузия. 
"Ирем авырып китте, өйгә генә кайтарып куйсагызчы Күпме сораса

гыз да бирәм", дигәч, урта яшьләрдәге бер шофер ризалашты "Москвич" 
нын арткы утыргычына Мирсәетне урнаштырдылар Бомжга хезмәт хакын 
тиз генә төртеп, Рузия дә Мирсәет янәшәсенә утырды Аңына килеп житәр-
җитмәс Мирсәет башын анын иңенә салды. 
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—Чаллы юлының илленче чакрымына!—диде Рузия.—Тизрәк өйгә 
кайтырга кирәк. 

—Хастаханәгә генә илтик,—дип тәкъдим итте ир. 
—Эпелипсия генә ул. Бераздан үтә. Юл ераклыгыннан курыкмагыз. 

Иремә ярдәм иткәнегез очен икеләтә түлим. 
Казанны чыктылар. Колай тирәсенә җиткәндә Мирсәетнең ыңгыра

шуы ишетелде: 
—Ай, башым? Мин кайда, Закирә?.. 
"Үлә башлагач моңа Альбина түгел, Закирә кирәк икән. Җир бит."— 

дип уйлап куйды Рузия. 
Ә үзе: 
—Хәзер кадерлем... Хәзер. Менә, даруыңны кабып җибәр,—дия-дия 

җәһәт кенә кесәсеннән тоймә дарулар чыгарып Мирсәеткә каптырды. Йотып 
жибәрсенгә, авызына шешәдән генә коньяк койды.—Хәзер үтәр. Бераз гына 
түз яме... 

Мирсәет тынды. Илленче чакрымга җиткәндә ул тәмләп йоклый иде 
инде. 

—Рәхмәт сезгә,—диде Рузия, бер яктан урман, икенче яктан полоса 
сузылган юл караңгылыгына күз ташлап. 

Хатын кулындагы акчаны шофер җәһәт кенә кесәсенә шудырды да: 
—Авылыгызга ук илтеп куям соң,—диде. 
—Юк, юк. Рәхмәт,—дип каршы төште Рузия—Бераз хәл алсын әле. 

Аннан җәяүләрбез генә. Аңа саф һава кирәк. Болай кайтып керсәк әниләр 
дә куркып китәр. 

—Шулай шул. 
Шофер китте. Юл читендә Рузия Мирсәет белән калды. Юлдан сирәк-

мирәк машиналар узгалап тора. Аларның фарасыннан төшкән яктылык 
әллә канларга сузыла. Әйтерсең алар Рузияне күзли. Аны эзәрлекли. Моңа 
кадәр бар да Рузия алдан ук уйлап куйганча җайлы барды Аларны күреп, 
шикләнеп калучы булмады шикелле. Хәзер менә тирән йокыга талган 
Мирсәеттән тизрәк котылу чарасын табарга кирәк. Бу мәлдә Рузия үзенең 
ни гамәл кылуын уйларлык халәттә түгел иде. "Тизрәк, тизрәк!"—дип, үзенә 
үзе әмер биреп, ул Мирсәетне юлга таба сөйрәргә кереште. Уяна гына 
күрмәсен, югыйсә эш харап! Олы гәүдәне бер-ике адымлык шудыргач, ул 
туктап тагын як-ягына күз салды. Юл тыныч. Жир остен куе караңгылык 
пәрдәсе томалаган. Маңгай тирен сыпырып алгач ул яңадан сөйрәргә 
кереште. Бер адым, тагын бер адым Ул үзен бик озак маташкан кебек хис 
итте. Башын чак кына күтәреп юлга тагын карап алды. Әллә инде 
курыкканга гына куш күренә, әллә чынлап Чаллы ягыннан фара яктысы 
шәйләнә—моннан тизрәк таярга кирәк иде. Ул бар көченә Мирсәетне тагын 
бер тапкыр юл уртасына таба өстерәде дә, иелгән килеш юлның икенче 
ягына йөгерде. Олы юлга аркылы яткан Мирсәет гамьсез йоклап калды. 
Коньяк белән эчерткән өч төймә йокы даруы аны тәмам изрәткән иде. 

Рузия ашыгып-кабаланып урман полосасының икенче ягына чыкты. 
Юл читтә калды. Монда машиналар ыгы-зыгысы тонык кына ишетелә. 

Төн караңгысына төренеп иксез-чиксез басулар йокыга талган. Анын йөрәге 
генә шушы басуларны уятырдай итеп дөпелди. Шулчак кинәт бик куркыныч 
булып китте. Кылынган гамәлгә дөрес бәһа биреп, акылының иң тирән 
төпкелендә бер аваз баш калкытты: "Кеше үтердем ич мин!" "Юк!—дип 
каршы чыкты икенче аваз.—Йоклата торган дару гына эчердең. Гомере 
бетмәсә... шоферлар күрми калмас. Сукыр түгел бит атар. Синен бар гаебен— 
аны яратуын. Мәхәббәтең өчен үч алдын. Бары шул..." 

Әйе, үзенчә яратты ул Мирсәетне. Үзенеке генә итеп яратты. Их, 
Мирсәет белән бергә булган чаклар... Алар хәзер бик ерак төш сыман. 

Мирсәет куна калган төннәрне иртәнге якта да яратыша-яратыша 
арып талырлар иде. Бар дөньяны оныттырган дәрт инде түгелгән булыр. 
Гәүдә татлы хәлсезлек эчендә изрәр. Кулларның җеп өзәрлек тә куәте юк 
сыман. Әмма, Рузия, түшәмгә карап яткан Мирсәетнең һаман әле битләрен-
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нэп сыйпый, муеныннан үбә. Аны иркәләп тун алмый. Ул һаман Мирсәеткә 
тартыла Йә, Хода! Син нинди тылсым коченә ия сон? Хатын-кызны серле 
лиләр. Юктыр Хатын-кызда б> тиклем юктыр. Мөгаен, бу тылсым синен 
көчендәдер... Юк. бәгырькәем, мин сөяркә генә түгел, мин мәхәббәтнең 
үзе... 

Ул ла булмый, анын татлы, истәлекле уйларын хәзерге кырыс чынбар
лык куып җибәрә Ачуыннан тешләре кысыла, күзләрен кан баса Баш мие 
бөтенләй бүтән юнәлештә фикер йөртә башлый.. Токерлен син минем 
хисләремә! Уйнадын, уйнадын да ташладың! Уенчыкмыни мин сиңа!? Болай 
эшләргә сиңа кем хокук биргән' Беләсен килсә бу юлга. бу упкынга син 
мине үзен этәрдең Мәхәббәтемне югалтуның ачы газабы этәрде... 

Анын акылы шулай акланды. Хәзер җебеп калырга ярамын Эшләнәсе 
эш эшләнгән Еласан да. ертылсаң да узганнарны кире кайтарып булмый! 
Кеше күзенә чалынмыйча гына моннан тизрәк сызуын яхшы. Шушы уйлар 
ана коч-куәт бирде Сагаеп тирә-юньгә күз салгач, сумкасыннан коньяк 
чыгарып, аны йотын кунды Кан тамырларына рәхәт җылылык йөгерде. 

Төнге сал кынча караңгылык очсыз-кырыисыз бушлык сыман иде. 
Анын бу урыннан тизрәк ераграк китәсе, гомеренең шушы өлешен онытасы. 
юкка чыгарасы килде. Т\флиләрен салды да җан-фәрманга йөгерергә кереш
те. Сулышы кысылганчы йөгерде, аннан туктап тын алды. тагын йөгерде... 
Шактый юл үткәч, урман полосасының юл ягына чыкты. Ерак та түгел. 
утлар шәиләнә. димәк, алда берәр авыл тукталышы булырга тиеш. дип 
уйлап алды ул. Туктатышка барып җиткәнче, ана бераз хәл алырга, чәчләрен 
төзәтергә, битләрен-кулларын сортеп алырга кирәк иде... 

Буага кайтып төшеп, дустының ишеген какканда, сәгать яңа тәүлекне 
саный иле инде. 

—Бу вакытта нишләп йөрисен?—дип каршылады дус хатыны, йокыны 
күзләрен көчкә көчкә ачып. 

—Әй. поездда бер бәйләнчек ир ябышты. Тәки артымнан калмады 
Әрләшеп тә карадым... Котылып булмады... Төнем шуның белән үтте Болай 
килеп чыкканы өчен гафу ит. 

Казаннан Буага поезд белән түгел, җиңел машина яллап кайтуын ул. 
әлбәттә, сиздермәде. 

Олы юлга аркылы ятып йоклаучы Мирсәетне "КамАЗ" шоферы 
күрмәде. Узып киткәч кенә тәгәрмәчләренең нәрсә өстеннәндер үтүен 
абайлады Кабинасыннан тошеп карагач, өнсез калды. Кеше таптаткан 
бит1 

"И. Ходаем!—дип пышылдады шофер үзалдына.—Беттем!" 
Ул тиз генә як-ягына каранып алды Төн. Кеше-кара юк. Юл тыныч 

Куркудан, каушаудан калтырана-калтырана әрҗәсеннән целлофон капчык 
алды да. жансьн гәүдәне төреп, машинага салды. "КамАЗ" барды да барды. 
Бераздан юл урман эченә керде Хәвефтән котылу өчен моннан да унай 
урын булмастыр Шофер, машинасын сулга борып, урман эченә кереп 
китте Әмма, урман калын булмады Ярты чакрымнар баруга кыр күренде. 
Шофер күтәртелгән юлдан төшеп, урман чите буйлатып китте. Үзәнрәк 
урынга туктады да кабыл-тибел генә казынып мәетне җирләп китте 

Көзнен тулы хокуклы чагы Игеннәр җыеп алынган. Тырпаешып 
утырган камыллар басуларга хуҗа булган. Үзәнле урыннарны яңа. көзге 
яшеллек каплаган—сусыл яшеллек 

Карт төлкегә бу урыннар күптән таныш. Юлларда гөрелте тынгач. 
җир өстенә садкынча энгер таралгач, ул шушы якка ашыга. Йомшак ионлы 
зур куяннарның исе тарта аны 

Төлке иснәнә-иснәнә кыр буйлатып йөгерде. Анын юлына көтүләре 
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белән пырхылдап күтәрелгән боҗырлар, чыркылдашып очкан чыпчыклар 
очрады Хәйләкәр к\ иәрен уйнатып, төлке алар артыннан карап калды. 
К.ОШтарның канат танышы энгер эчендә эреп югалганчы утырды да юлын 
тагын дәвам итте. Мондагы сукмакларның һәр түмгәге таныш аңа. Тагын 
бераз гына барасы да күтәртелгән олы юл аша икенче якка чыгасы һай, 
сак булырга, бик сак булырга кирәк. Адәмнәр бу юлдан әрле-бирле иореп 
кенә тора. Машиналарының уты яктысына эләксәң, беттем диген. Шарт-
шорт, ата-ата куачаклар. Шартлаткычлары булмаса. артыннан җитеп 
койрыгыңа басачаклар. Аның ике баласы бар. Хәер. инде алар шактый 
зурлар, үстеләр Тычкан, боҗыр ише җан ияләрен үзләре аулый. Әмма. 
мондый олы юлга аларны алып чыгарга ярамый әле. куркыныч. Әнә. яз 
көне генә. күрше ерганактагы ана төлкене кешеләр атып үтерде. Нара
сыйлары ятим калды Соңыннан, бер явызы шул бәләкәчләрне дә юк итте. 

Карт төлке борынын суза-суза ят ис килгән якка таба чапты. Ниһаять, 
ул урман читенә килеп җитте. Яңа өелгән түмгәк. Шул түмгәк эченнән 
килә икән ис. Төлке алгы тәпиләре белән ашыгып-ашыгып казый башлады... 

Икенче көнне бу урынга гөмбә җыючылар тап булды. Тамашаны 
күреп, милициягә хәбәр иттеләр. 

Өскә генә җирләнгән мәетнең йөзе танырлык түгел, җитмәсә көпчәк 
сытып үткән. Казылган җир болытлы көннең үзе кебек соры иде. Бары 
тик, муртаеп теткәләнгән пинжәкнең сыдырылган җиңеннән. Рузиянең 
Мирсәеткә үз куллары белән бүләк иткән сәгате генә яктырып күренеп 
тора иде. 

• V-<t>,ifc*ir « 

«Казан утлары» елъязмасы 

(ноябрь) 

60 ел элек (1943) Мостай Кәрим шигырьләре. 
55 ел элек (1948) Кави Нәҗминен «Язгы җилләр» 

романының азагы. 
50 ел элек (1953) Әнвәр Давыдов шигырьләре. 
45 ел элек (1958) Уильям Шекспир сонетларының 

инглизчәдән татарчага Шәрәф Мөдәррис тәрҗемәләре. 
Әбелхәсән Рудаки шигырьләренең фарсычадан татарчага 

Мостафа Ногман тәрҗемәләре. 
40 ел элек (1963) Нури Арсланов шигырьләре. 
30 ел элек (1973) Әдип Маликовньщ «Яшьлегем утравы* повесте. 
25 ел элек (1978) Мөхәммәт Мәһдиевиен «Кеше китә—җыры кала» повесте 

укучылар хөкеменә тапшырылган 



Яңа исемнәр 

С а н и я 
Ә х м ә т җ а н о в а 

Арча районының Курса Почмак авылында 
туып-үскән һөнәре буенча укытучы Хәзер 
^Мәгариф» журналында бүлек мөхәррире. Күп
санлы җыр сүзләре һәм -Оч иреккә, жырым-
исемле кигап авторы. 

Оч иреккә, җырым! 
Җ ы р ы ч минем иреннәрнең назы. 
Сөйгәнемнең imp.ж тибеше. 
Яшь кызларның Казан урамыннан 
Дәртле басып атлан килеше. 

Моңлыларның кагыл җаннарына, 
Нечкә күңелләрне назлап коч. 
Тоткын булып, берүк, яши күрмә. 
Оч иреккә, жырым. әйдә оч! 

Сабый, тугач, дәшә бар дөньяга. 
Изге моң ул—аның тавышы. 
Җырларымда яшь ананың бәхете. 
Ялгыз калганнарның сагышы. 

Җ а н авазым туа җырлар булып. 
Моңсыз калсам, белмим, нишләрмен'/ 
Сүзләр белән әйтә алмаганга, 
Җырга салам яшерен хисләрем. 

Ышанам Ул барга 

Б а р бчлганга шөкерана нтмн, 
Күзем төшкән чакта юк-барга, 
Яман хәбәр ишегемне кага 
Ышанам Ул барга. 

Беркем күрми, диеп, гөнаһ кылсам. 
Сәбәп тапсам гаебем юарга, 
Вөҗдан газаплары җанны т е л ә — 
Ышанам Ул барга. 



ЯҢА Mi ЕМН6Р 

Кайчак, өмет n.ten юл табудан. 
Әзер булсам барып туктарга. 
Җиле ятлар ярдәм кулы суза— 
Ышанам Ул барга. 

Чиксез уйларымны кушып, 
Җен эрлим җырлый-җырлый. 
Кулымда әни орчыгы 
Әйләнә зырлый-зырлый. 

Төн йокылары күрмәгән 
Әнием яшь чагында. 

ӘЙ кыз бала кыз бала 
Мотймале туз бала 
Юксынып туган йортын. 

Кул җылыларын тоям күк 
Шул җитез орчыгында. 

Чорналган җептәй гомерләр. 
Чуалды заманалар. 
Уйлармы, туган нигез, дип. 
Без үстергән балалар? 

Аклык 
Белмим, әллә кыш сәбәпче: 
Күңелдә никтер аклык. 
Салкын карны эретерлек 
Хисләрдән учак яктык. 

Кар-йолдызлар учлап алып, 
Зәңгәр күкләргә сибәм. 
Кояш нурларын тотмакчы— 
Ашкына күңел нидән? 

Оныттык бар үпкәләрне, 
Шатланыр сәбәп таптык. 
Кыш микән лә сәбәпчесе— 
Күңелдә бары аклык... 

Хәтәр 
Пардан ап-ак күлмәк кигәнбез. 
Ак атларда икәү киләбез. 
Бөтен дөнья никтер ак икән. 
Үзе ташу аккан чак икән. 

Елгада боз чатнап ярыла, 
Син—ташуның аргы ягында. 
Бата-чума боздан атладым, 
Чыгалмады ярга атларым. 

Дәшеп карыйм—чыкмый тавышым, 
Барыр юлларымны ялгыштым. 
Янәшәдә үзең, янымда, 
Тик минеке түгел һаман да. 

Ак томанга кереп югалдың, 
Юлларыңа ятып еладым... 
Ярый әле, тышта кыш икән. 
Югалтулар бары төш икән. 

Көз һәм без 
Кырауга биреште көз яме. 
Кышларга тапшырды язмышын. 
Җирләрнең куйнына баш салып. 
Көз ала ахыргы сулышын. 

Көзләрнең гомере бер түгел. 
Китәр дә кайтыр ул әйләнеп. 
Безләрнең язмышы торган күк 
Пәрәвез җебенә бәйләнеп. 

Казан 



Л ә й с ә н 
К ә ш ф и е в а 

Башкортстанның Тәтешле районыңда туган 
Уфада университетның филология факультетын— 
татар һәм рус бүлеген тәмамлагач, Казанда аспи-
рантурала укый Филология фәннәре кандидаты 
Хәзер Әлмәттә яши Быел Татарстан Язучылар 
берлегенә әгъза итеп кабул ителде 

Тәтешле ягы 
Кайсы яктан диләр. 
Тәтешле, дим. 

— Караңгы як. инеш, юды юк, 
Ялгышасыз, күңсм яктыртырлык 

Анда гына таптым җылылык. 

Күргәнегез юктыр, күккә ашкан 
Гасырларга шаһит урманнар. 
Чыршыларның хуш исенә чумып, 
Урманнарда ялгыз кунган бар. 

Кыргый әзләр буйлап йөргәнем бар, 
Җиләк җене белән кулга-кул, 
Шүрәлене очратмаммы диеп...— 
Әнкәй әйтә. бездә булган ул. 

һәрбер чрман бездә бер әкият, 
һәрбер чәчәк шигырь юллары. 
Әридә дә бар. ди. Су Анасы. 
Күргән тегермәнче уллары. 

Атнабайлар. Саҗидәләр ягы 
Ата-бабам сөйгән, евргән җир. 
Иңнәремә ак канатлар куйган. 
Күңелемә илһам өргән җир. 

Ышану 
Мин шигырьне бәя өчен язмыйм, 
Т\ лышканнан язам, чарасыздан. 
Тәмен танмастайлар минем сүзнең 
Булмас, димәм, сезнең арагызда. 

Мактауга ш мохтаҗлыгым 6} 1мас. 
Сүксәләр дә, китмәс, ахры, исем. 
Минем яралардан кем сызланыр. 
Кемгә хаҗәт өзгәләнгән хисем? 

Аңласалар—чарасызлар аңлар. 
Бәрелгәннәр аңлар, сугылганнар, 
Хөсетлекнең кара ятьмәсендә 
Мең кат янып, бер кат суынганнар.. 

'г) шулай да. Җирнең алсу төстә 
Икәненә шигем тамчы да юк. 
Ышан\да өмет нуры яши. 
Ә бит имансызда ансы да юк... 
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Сагыну 
Энәләрне озын санлавымны 
Ерак араларга юрадың. 
Көлдем генә, Әни, сүзләреңнән, 
Мин юллардан куркын тормадым. 

...Ак юрганга төрәм сабыемны, 
Буран дулый—түгел суларлык. 
Бик сагындым, әни, бик сагындым, 
Ара ерак, кайтыр юллар юк. 

...Энәләрне озын сапламагыз, 
II сеңелләр, сүзем шул гына. 
Өннәремдә зарыгып көннәр саныйм, 
Төшләремдә—кайтыр юл гына. 

Сабакташларга 
Тузганаклар кебек таралдык без— 
Бер ояда үскән кошкайлар. 
Күрешәсе иде җыелып бер, 
Газиз сабакташлар, сез кайда? 

Воркутада, Кырым, Кытайдадыр, 
Без бәхетне читтән эзлибез. 
Әниләрнең эргәсендә генә 
Оҗмах бардыр диеп белмибез. 

Краснодарда калды Камиләкәй, 
Сәгъдәт апа кызы—Себердә, 

Хохол илендәге Насхияне 
Насыйп булса иде күрергә! 

Сары гына сөтлекәйләр1 идек. 
Тузганаклар булып таралдык. 
Сагышлардан микән, күңел әрни, 
Без бит бер тамырдан яралдык. 

Бер очрашыйк әле, сабакташлар. 
Кайтыйк эле сабантуена! 
Сөтлекәйләр булып сибелик бер 
Үзебезнең елга буена. 

И л д у с 
Ф а з л е т д и н о в 

Уфада туып, Бәләбәй районы Тузлыкуш 
авылында үскән. Башкорт дәүләт университетының 
филология факультетын—татар-рус бүлеген тәмам
лый Хәзер шунда аспирантурада укый, «Башкортстан 
татарларының легендалары һәм риваятьләре» 
темасына диссертация яза. «Тулпар» журналында 
эшли. 

Эх, егылмас идем... 

Нәни бала, чаптар итеп җиккән 
Таягына абынып, җиргә төшкәч, 
Яшькә буылып сузды: «Е-гыл-мам,-
Ике-өч яшькә генә зур үскәч». 

т\'чг;шакныц сары 



Җитмеш еллап вакыт узды.. . 
Таңнар 

>рынына шәфәкъ сызы |ды. 
Ак сакаллы «малай» к\ аш (агы 
Таягына абынып егылды. 

Күптән, инде малай чакта кипкән 
Күзләренә янә чык тулган. 
(. \ осылдады: «Эх, егылмас идем, 
Пкс-өч елга гына яшь булсам...» 

Алда ташлар, артта ташлар, 
Нишлисен, Уфа—кала. 
Калада таш арасында 
Күңел дә катып бара. 
Таш йөрәкләр салкын бәрә. 
V) күңел җылы көтә 
Күңел көтә, җанны сызып, 
Тик Вакыт үтә, үтә... 

Донорларны күрдем... 
Врач абзый 
Икс йөз грамм каный кунгач алып. 
Б е р стакан спирт салын бирде: 
• Шул булса да, әйдә, торсын агып*. 

Нефтьчеләрне күрдем... 
Цистерналап 
Суырдылар алар Җирнең канын. 
Яраларга күбек тутырдылар: 
«Шул булса да. әйдә. ГОрСЫН ап.ш • 

Тузганак 
Мамыктай очкан елларны 
Юк шул ЙӨГӘНЛӘР- и' игн 

Тиздән үтәр җәйләре дә, 
Үләннәр бетәр кибен... 
...Мамыгы очкан тузганак 
Пеләшләнгән карт кебек.. . 

Аңламыйлар бездә шагыйрьләрне. 
Тормыш прозасы каннарда. 
. . .Шагыйрь генә тырыша, җирдә үзен 
Аңламаганнарны аңларга. 

М и т и н г т а 

•Татарлар елмаеп үлә»,— 
• Милләтче» акыл сата. 
Башымны идем... Кайчан соң 
Елмаеп яшәр татар? 

1 / 

Кызчык кулында тузганак, 
Й ә , җибәр әле өреп. 
Дәртләнеп очсын мамыклар. 
Чабыш атлары кебек. 

Балачак та т>зганактай. 
Гомере бары мизгел. 
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Р ә з и н ә 
М ө х и я р 

Башкортстаннын Чакмагыш районы Аблаи 
авылы кызы. Уфада университет тәмамлый, хәзер 
Чаллыда яши, аспирантурада укый, филология 
фәннәре кандидаты исемен ала Чаллы педунивер-
ситеты доценты Өч шигырь китабы ,шторы Быел 
Татарстан Язучылар берлегенә әгъза итеп кабул 
ителде. 

Ике ут 

Гөнаһлылар тәмугларда яна, 
Чистарына диләр яна-яна. 
Ә мәхәббәт утларында яну 
Шул ук микән, әллә башка, яңа? 

Бу утларның кайсы алдан туган? 
Тәмуг уты? Әллә ут-мәхәббәт? 
Бер-берсенә алар бәйләнгәнме. 
Аңлый алырмынмы, мин, ниһаять!? 

Мәхәббәт тә гөнаһ була микән. 
Әгәр булса, икеләтә яну? 
Җан чыныгу өчен кирәк микән 
Ике утның икесен дә тану?! 

Синең белән хушлашумы, белмим, 
Йөрәк елый, йөрәк сызлана. 

Синнән китәм диеп, китә алмый, 
Көннәр буе елый, моңлана. 

...Хушлашырга—һаман сине көтә. 
Килче тизрәк, килче, соңлама! 

Бәхетнең тәхете юк, имеш 
Р Фәйзуллин 

Бәхетлегә нигә тәхет кирәк. 
Бәхет үзе тәхет түгелме?! 
Җан-күңелем гарешләргә ашып, 
Бәхет яшем күктән түгелде. 

Бер нокта 

Бер ноктадан сызык башлана, 
Шул ноктада тормыш башлана. 
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Сы.1мк үтә сы.1ып. a m ii.in. 
Эзләр кала. кала тезелеп. 
Тормыш азагы да бер нокта: 
Кеше бар да кебек һәм юк та. 

Чәчләр чәчкә бәйләнмәгән. 
Хисләр хискә әйләнмәгән. 
Яши ялам синнән башка. 
Ә син инде—миннән башка. 
Вакланмыйча, тапланмыйча, 
Гөнаһтан газапланмыйча 
Син яшәрсең миннән башка, 
Ә мин яшим—синнән башка.. . 
Башны бәреп ватмыйм ташка. 

Әрем, әрнү 

Әрем. әрнү сүзләре 
Икесе дә, ай. ачы! 
Әремнәрдән, әрнүдән, 
Язмыш, мине аячы! 

«Бәгырь» дигән сүзләреңнән 
Бәгырьләрем өзелә. 
Нигә мондый сүзләр миңа 
Гомеремнең көзендә? 

Син дә гаепле түгел, 
Мин дә гаепле түгел. 
Гаеплене эзләгәч. 
Б е р а з басыла күңел. 

Шом, каплама аяз күгемне! 
Шашып томалама күңлемнс! 
Шагыйрь җаным синең ишекне 
Шакымыйча үтте түгелме?! 

'// ///./ шәһәре 

A 



Г ө л з а д ә 
Б ә й р ә м о в а 

Саба районының Сабан авылында туган. 
Казан дәүләт университетының журналистика 
бүлеген тәмамчың Шигырьләре, әдәбнят-сәнгатькә 
караган мәкаләләре көндәлек матбугатта даими 
басылып килә Казанда яши. 

«Көзге МОҢР романсын тыңлаганда 
Мин бер мәлгә өнсез калдым кебек. 
Уралдым да көзге моңнарга: 
Үткәннәрем, бер үкенеч булып, 
Әверелде сары томанга. 

«Яратырга инде сон», -дигәнсең; 
Яралары күп шул йөрәкнең... 

Сагышлы моң тулы күңелемне 
Алгысыту кабат кирәкме? 

...Соңлап килгән соңгы яшен суккан 
Мин сыеныр ялгыз тирәкне. 

Рәхимсез син, тормыш, 
Мәрхәмәтсез: 
Рөхсәт-фәлән сорап тормыйсың, 
Тудырасың җиргә балаларын. 
Төрле яклап аннан сыныйсын; 
Яшәтәсең—бәхет вәгъдә итеп 
һәм алдыйсын—сәеп-сөйдереп. 
...Бер гөнаһсыз туган балаңны син 
Озатасын—гөнаһ өйдереп. 

Шыбыр... Шыбыр... 
Яңгыр шулай 
Тәрәзәмә бәреп ява. 
Йоклый алмыйм: 
Әрнеп-әрнеп, 
Гомеремнең шәме яна! 

Хатирәләр, 
Са кылын-савылып, 
Күңелемнән сызылып ба 

Үкенечләр йөген төяп, 
Гомер-кораб узып бара.. 

«Безнең Сөю күптән үткән инде, 
Югаласы бәхет югалган. 
Шашкын назлы төннәр ерак калгач, 
Ялгызлыкмы язмыш юраган?» 



Я Ц Л 111 KMHiH' 

...Үз-у1ечне шулай ышандырдым, 
Алгысытмыйм диеп күңелне.. . 

Язмыш янә яраттырып сыный— 
Бәхетче бу, бәхет түгелме? 

«Беркатлысы булып бу юнышын* 
Кешеләргә артык ышандым. 
Абындым да.. . тагын алга киттем: 
Ялгышлардан, ахры. көч алдым! 

Р ә с и м ә 
Г а р и ф у л л и н а 

Балык Бистәсе районының Түбән Тегермәнлек 
авылында туган Казан дәүләт университетының 
журналистика бүлеген һәм Идел буе иҗтимагый сәяси 
институтын тәмамлаган. Районның «Авыл 
офыклары» газетасында бүлек мөхәррире булып 
эшләгән Бүгенге көндә халыкны эш белән тәэмин 
итү үзәге директоры. Узган ел аның «Бүген ярат!" 
исемле шигырьләр китабы дөнья күрде 

Хәлләремне белим дисәң... 

Минем хәлне белим дисәң. 
Юлларга чыгып кара. 
Тормыш сынаулары аша 
Алар гел сиңа бара. 

Көзге салкын төннәрдә дә, 
Җәйге чыклы таңда да. 
Сиңа барыр юлларымны 
Югалтмам буранда да. 

Бер мин генә түгел җирдә 
Мәхәббәткә табынган. 
Хәлләремнең ничеклеге 
Йорәгемә язылган. 

Хыялларым тыну белмәс 
Дулкыннарга охшаган. 
Иртәлэрнең бәхет алып 
Киләсенә ышанам. 

Җан хәлләрен белим дисәң, 
Күзләремә бак минем! 
Яңа яуган карлар төсле 
Күңелкәем ак минем. 



Ю г а л т т ы к 

Югалттык, югалттык... 
Суларга актымы, иделләргә истеме? 
Югалттык яшьлекне 
Бөтенләй кайтмаска, тапмаска киттеме? 

Үлебез югалттык— 
Икәүләп... Икәүләп упкынга атладык. 
Бер кабат югалтып. 
Мең кабат эзләп тә тапмадык. 

Югалттык өметләр. 
Ышаныч һәм терәк югалды. 
Давылмы, упкынмы, сулармы— 
Әйтегез, кем алды? 

Әйтегез, безме соң 
Сөймәгән шашынып 

тилереп?.. 
Кушылыр җир танмый 
Җир буйлап йөрибез 

Бәхетне югалттык -байлыкка сатмадык. 
Бер кабат югалтып. 
Мең кабат эзләп тә тапмадык. 

Үзгәреш 
Җәйләүләрдә колын көтүләре... Син дә шушы чапкын еллар белән 
Безнең яшьлек сыман елгырлар. Әллә кая китеп югалдың. 
Рәхимсезлек белән үткәннәрдән Белмим, истең гаң җилләре булып, 
Ерагайта бара бу еллар. Әллә елга булып юл алдың. 

Тормыш һәркөн алга таба чаба. Ә соңыннан бар да ачыкланды: 
Ерагая бара язмышлар. Бәяң дә юк икән күз яшьлек. 
Гомеркәйләр уза Йөгерек су күк— Сине хәзер мин кызганам гына, 
Җанда сагыну, җанда сагыш бар. Сагындырып куя тик яшьлек. 

Яшә, сүрелмә! 

Хушлана җаным, ншәрә 
Язгы уяну белән. 
Кояшка таба үрелә 
һәр чәчәк, һәрбер үлән. 

Былбыллар канат кагалар, 
Гөлләрем бөреләнә. 
Гөрләвекләргә кушылып 
Моңнарым түгелә лә. 

Гади моң гына түгел бу— 
Күңелнең юануы. 
Язлар якынаю белән 
Хисләрнең уянуы. 

Язларда яшьлек яңарып 
Кайта күңелләремә. 
Җаннан—җанга, җырдан җырга 
Яшә, сүрелмә генә! 



ЯҢА ll( ВМН8Р 

Нинди төсне яратам? 
Нинди төсне яратам мин, 
Акнымы, яшелнеме? 
Шатлыктан елмаяммы мин. 
Кайгымны яшермимме? 

Зәңгәр төсләр минем өчен 
Күк, диңгез төсләре ул. 
Яратам-зәңгәр күлмәкнең 
Өстемнән төйгәне юк. 

Чәчәкләрнең кызылларын, 
Урманның яшеллеген. 
Яратам күңел сафлыгын. 
Серләр яшеренлеген. 

Сарыны гел сагышларга, 
Сагышларга юрыйбыз. 
Табын тулы муллык белән 
Сары төстә килә көз. 

Кара төс тә таныш миңа, 
Кайгы кара булганга. 
Яшәүдән соң үлем барын 
Гел искәртеп торганга. 

Л и л и я 
Г ы й б а д у л л и н а 

Актаныш районының ӘҗмӨТ авылында туган. 
Такталачык урта мәктәбенең сонгы сыйныфында укый 
*Сөл9Г» яшьләр оешмасында тәрбияләнә, укучыларның 
республика конкурсында, үз шигырьләрен укын. җиңү 
яулады Яшьләрнең "Иделем акчарлагы» ижат конкур
сында (2003 ел) шигырьләре Гран-при алды 

Хыял бизәкләре 

Беренче кар... 
Ул тын гына төшеп. 
Соры җиргә ята— югала... 
Аж чәчәкләр белән ак карларның 
Ак язмышы күктә юрала... 



A 

Йолдыа итеп 
Сибәм күккә хыялымны. 
Яктылыгын 
Кояш итеп тоярмынмы?. 

һ 

Гомер үтә, 
Көннәремне сүтә-сүтә... 
Чуар елга сукмак түшәп, 
Айлар китә... 
«Бар да бетә», 
Бар да бетә?1— 
Бу мизгелләр киләчәкне 
Кая илтә?.. 

Йокла, күңлем, 
Иртә әле. иртә... 

Йөгермәс тә идем, бәлки, 
Еллар ашыктыра бик тә! 
Җырламас та идем. бәлки, 
Ярсу хисләр, дәрья судай, ташып китә. 
Уйланмас та идем, бәлки. 
Билгесезлек күңелемне уттай өтә. 

... Яшәмәс тә идем. бәлки. 
Ак пәрдәле бу киләчәк мине көтә! 
Мине көтә... 

Сүзләр аша. 
Күзләр аша сөрән салсам. 
Ишетерсеңме, әй, бәхетем. 
Мин югалсам?— 
Бу замана төсләренә 
Бер урансам?!. 

*, 
Кара төннең якты карашыннан. 
Көннәр белән көннәр арасыннан, 
Сүзләр эзлим... 
Бәхет кочкан төпсез уйларымны 
Алсу танда дисбе итеп тезим. 
Күңелемне, әй, Илаһым, 
Нурга бизим?! 

W 
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ДИПЛОМАТ ЯЗМАЛАРЫ 

Институтта һәм академиядә 

Тырышкан табар, ташка кадак кагар 
Татар халык мәкале 

Кыенлыклар аша 

МӘСКӘҮ безне төксе каршы алды, күпмиллионлы башкалада безне 
беркем дә көтеп тормый иде Безнең алда катлаулы бурыч тора: тиз генә 
ияләшеп, башкала тормышына күнегергә кирәк, юкса ярык тагарак хәлендә 
калуың да бар бит Вокзалдан туп-туры институтка киттек, аның бинасында 
бернинди язу-фәләнле тактасы да юк икән Икенче каттагы кабул итү комиссиясе 
сәркатибенә барып кердек Анда утыручы кыз өстебезгә салкын су койгандай 
итте: «Документларыгызны кире алырга теләмисезме?—диде ул. Үтәрегезгә 
ышаныч бик аз Быел көтелмәгәнчә зур конкурс бер урынга унсигез кеше туры 
килә, һәр өченчесе солдат киеменнән КПСС Үзәк Комитеты карары белән 
институтка беренче тапкыр гел хәрбиләрне генә алырга кушылды, элек андый 
хәл бик сирәк була торган иде». 

Тулай торакка юллама алып, шунда киттек Килеп туган хәл турында 
уйлаша башладык, солдат паегының ярлы гына соңгы өлешен ашап утырганда 
да телебездә шул булды: чынлап та, бәлки, документларыбызны кире алып. 
керергә теләүчеләр азрак булган башка берәр институтка барып караргадыр 
Ләкин һәркайда да инша язарга туры киләчәк Иң начар очракта беренче имтихан 
ук безгә чын сынау булырга мөмкин Әмма Саша белән миңа бәхет елмайды 
чит телдән имтихан иң соңгы итеп куелган иде. 

Рус классик әдәбиятын яхшы белгән Саша өч көндә программадагы 
барлык сорауларны да карап чыкты Минем алай «колач җитмәслекне кочак
ларга" бер дә теләгем юк иде, шунлыктан тәвәккәлләргә булдым: өч көн буена 
В В Маяковскийның иҗатын өйрәндем дә өйрәндем Гомеремдә беренче 
тапкыр мин аның күбесенчә сәясәткә кагылышлы атаклы поэмаларын укып 

Дәвамы Башы журналыбызның Ю нчы санында 



чыктым Исәбем гади иде: мондый сәяси институтта революция һәм совет хаки
мияте шагыйре, әлбәттә, хөрмәтле урында булырга тиеш Мин аның әсәрлә
реннән дистәгә якын өзек ятлап куйдым, алардагы тыныш билгеләрен дә истә 
калдырырга тырыштым, каршылыклы һәм фаҗигале тормыш юлын өйрәндем 

Менә беренче имтихан көне җитте. Тәкьдим ителгән иншаларның 
темалары кара тактага язып куелган иде инде Йә Аллам, сизенүем дөрескә 
чыкты Башкалары арасында «В. В. Маяковский иҗатында патриотизмның 
шигъри мотивлары" дигән тема да бар иде Мин иншамны билгеләнгән вакыттан 
да алда язып бетердем Инша имтиханын бирә алмаганнарның бик зур исем
леген икенче көнне үк чыгарып элгән иделәр Анда безнең фамилияләр юк иде. 
Шулай итеп. беренче билгеләребез куелган имтихан кәгазен кулыбызга алдык 

Левинның икенче имтиханы француз теленнән иде, үз теле белән 
әйткәндә, ул аны «шатырдатып бирә алмаган». Шуннан ул Майкобына кайтып 
китте. Без Саша белән өч көн-өч төн эчендә илебез тарихы буенча өч китап укып 
чыктык та имтиханны •отлично»га тапшырдык СССРның экономик географиясе 
дәреслеге калын түгел иде. аны җиңел генә укып ыргытып, имтиханында тагын 
икебез дә -отлично» билгесе алдык. Соңгы имтихан чит телдән иде Саша 
имтиханга иртән керде, мин аның чыкканын түземсезлек белән көтеп калдым. 
Саша кызарынып-бүртенеп килеп чыкты, сәер генә елмайгандай итеп: "Бетте 
Мин ул каһәр телне «сикереп» үтә алмадым Бәлки, син үтәрсең, көтәм»,- диде 

Мин имтихан бүлмәсенә барып кердем дә, үземчә сихерле тоелган 
сүзләр белән «Гутен таг1" дидем. Чагыштырмача әле яшь булган, бик нык 
бизәнгән ике дама сәламемә җавап кайтармадылар Мин сәламемне икенче 
төрле итеп кабатладым: «Гутен абенд!» дидем. Кыллары да селкенмәде 
тегеләрнең Ниһаять, берсе мине кул изәп кенә имтихан билетлары яткан өстәл 
янына чакырды. «N 22» сугылган билетны суырып алам да, гел Райкинча 
тантаналы тавыш белән ярып салам «Цвай унд цванциг»,—дим. Буш өстәл янына 
барып утырам, беренче сорауны укыйм—бирелгән текстны рус теленә тәрҗемә 
итәргә кирәк Үземә таныш түгел унлап сүзне күреп, котым оча Өстәлдә калын 
гына бер китап ята, ул Мюллер сүзлеге икән Моңа кадәр бер дә күрмәгән 
китапны гаҗәпләнеп кулыма алам. Күп уйланып торырга вакыт юк, эшләргә 
кирәк. Үземә кирәкле сүзләрне бик тиз генә шул сүзлектән эзләп табам да 
беренче җөмләләрне тәрҗемә итеп язып куям Әмма вакыт бик тиз үтә. Әле 
унлап җөмлә бар, һәммәсен дә тәрҗемәләп бетереп булмастыр Нишләргә'' 
Башымны тизрәк эшләтә башлыйм: соңгы бер-ике җөмләне тәрҗемә итәргә 
кирәк Мөгаен, бу ике фрау минем тулы текстны укып чыкканымны тикшерергә 
теләр Соңгы җөмләне «герр Мюллер» ярдәменнән башка да җиңеп чыктым. 

Үземнең фамилиямне ишетеп, сискәнеп киттем Текстның беренче 
абзацын кычкырып укып бирәм Фрауларның өлкәнрәге мине чыгырдан 
чыгарырга уйлый булса кирәк. 

—Сезнең немецчә сөйләмегез бер тиенгә яраксыз, сүзләр төркеменең 
мәгънәсен аңламыйсыз.—ди. 

—Шул ук җөмләләрне тагын бер кат укырга мөмкинме? -дип сорыйм 
Моның кирәге юк, безгә барысы да ачык Үзегез укыган җөмләне 

тәрҗемә итәргә тырышып карагыз әле 
Мин аны шатырдатып тәрҗемә итеп бирдем. Тегеләр бер-берләренә 

карашып алдылар, яшьрәк фрау елмаеп сихерле сүз әйтте: «Гут». Шул мизгелдә 
бу бизәнгән дама күземә бик чибәр булып күренде. Әмма өлкәне тагын тиз генә 
арага кысылды, аның һаман да мине каушатасы килә иде шикелле: 

—Инде соңгы җөмләләрне укып, тәрҗемәләп бирегез,- диде ул. 
Әйтерсең, мин гомерем буе тәрҗемә белән шөгыльләнгәнмен, тегеләр

нең исләрен китәреп, тыныч кына укыйм да төгәл генә тәрҗемәсен ясыйм. Чибәр 
дама, йомшак кына елмая-елмая. минем бик бай булмаган биографиямне 
сораштыра башлады: авыл—техникум—армия. Шунда мин боларның икенче 
сорауга күчкәннәрен аңлап алдым Немецчәне вата-сындыра үзем турында 
сөйли башладым. Тагын бер-ике сораудан соң үзләре дә мине газаплаудан 
туйдылар булса кирәк Алар өченче сорауга күчүемне теләделәр. Анысында 
миңа капкын әзерләнгән икән: бик катлаулы җөмләләрне русчадан немецчәгә 
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тәрҗемә итәргә кирәк Бик тырыша-тырыша. бар көчемне җыеп. бу җөмләләрдә 
'-плюсквамперфект- кулланырга кирәклеген әйтәм Әмма ул каһәр суккан 
«плюс ны кайда кыстырырга икәнлеген белмим 

—Безгә сезнең кычкырып фикер йөртүләрегез кирәкми Бу җөмләне гади 
генә итеп немецчә әйтеп бирегез,—дип боера өлкән фрау Чибәре миңа 
булышырга тырышып карый, әмма нәтиҗәсе юк. минем бар белгәнем әйтелеп 
беткән иде инде Өлкән фрау миңа «хөкем- чыгара: 

—Беренче сорау өчен яхшы», икенче өчен «уртача-, ә өченчесе өчен 
«начар- билгесе куябыз Шуннан соң ул катгый кисәтә Әгәр дә конкурстан 
үтсәгез, без сезгә чит тел итеп немец телен сайламаска киңәш итәбез, чөнки 
сезгә аны әлифтән үк башларга кирәк булачак. 

Коридорда мине Саша көтеп тора иде Ул мине кочаклап алды да котлады: 
-Беребез булса да үтә алды бит!»—диде. 

Саша Рудь шул 1958 елны ук Мәскәү Дәүләт Университетының тарих 
факультетына укырга керде, аны тәмамлагач, аспирантурада Россиянең 
революциягә кадәрге чоры тарихы буенча диссертация яклады, дистәләрчә 
фәнни хезмәтләр бастырып чыгарды Хәзер ул танылган галим, профессор, 
тарих фәннәре докторы. Мәскәүнең бик күп югары уку йортларында, шул 
исәптән МГИМО һәм МГУ да да укытты Без аның белән элекке кебек үк еш очра
шабыз чәйләп утырганда бүгенге тормышның актуаль мәсьәләләре буенча 
фикер алышабыз 

МГИМОга әйләнеп кайтыйк әле Егерме мөмкинлектән унҗиде балл 
җыйган идем Конкурстан үткәч, мин мандат комиссиясе каршысына килеп бас
тым Анда МГИМО. тышкы эшләр министрлыгы, тышкы сәүдә министрлыгы һәм 
тагын башка ведомстволарның җитәкчеләреннән егермеләп кеше бар иде 
Төрле сораулар арасында -Әти-әниләрегез кемнәр?»—дигәне дә булды Мин 
горурланып әтиемнең Ватан сугышында катнашканын, тракторчы булганын, 
әниемнең сыер савучы икәнен, алар хәзер дә туган авылымда яшәгәнлекләрен 
сөйләп бирдем Әмма комиссия әгъзаларының бер дә исләре китмәде Юкса 
мин үземне эшче-крестьяннар дәүләтенең тере вәкиле дип санап йөри идем 
бит1 Миңа бары тик комиссиянең карарын әйтәчәкләрен генә белдерделәр. 

Мин әле ул чакта андый элитар институтта элитар, сайланган кешеләрнең 
балалары гына укырга тиеш икәнлеген аңламый идем. Беренчедән, институтның 
абруе өчен партия һәм дәүләт башындагы түрәләр белән элемтәдә булу кирәк 
икән Икенчедән, андый гаиләләрнең балалары биредә укырга сәләтле, бигрәк 
тә чит телләрдән яхшы әзерлекле була икән Алар, кагыйдә буларак, Мәскәүнең 
чит телләр укытыла торган иң яхшы махсус мәктәпләрендә укып чыгалар икән 

Шактый вакытлар уткәч. мин күп кенә түрәләрнең балалары МГИМО аша 
үткәнлекләрен белдем Биредә һәр урын алтын бәясе, шунлыктан мандат 
комиссиясенең гамәлләрен дә аңларга була Дөрес, МГИМО студентлары 
арасында сирәк-мирәк кенә булса да, минем ише авыл мокытлары да күрен-
гәли Чөнки уен кагыйдәләрен бөтенләй санга сукмау ярамый, андый институт
ларда да югарыга хисап бирү һәм рәсми статистика формалары бар. 

Ничек кенә булмасын, МГИМОга -йонлач куллар" ярдәменнән башка гына 
тагын бер авыл егете килеп керде: мин студент булдым 

Безнең институт 
ГАДӘТИ булмаган бу уку йортының барлыкка килү тарихы һәм бүгенге 

дәрәҗәсе турында кыскача гына мәгълүмат бирмәсәм, язмаларым тулы булмас 
шикелле Безнең институт Мәскәү университетының халыкара мөнәсәбәтләр 
факультеты җирлегендә 1944 елның көзендә оештырылган Ул башта ук СССР 
тышкы эшләр министрлыгының ябык оешмалары исәбенә кертелә Аның төп 
бурычы сугыштан соңгы яңа шартларда илебез мәнфәгатьләрен дөнья 
мәйданында якларга сәләтле тышкы сәясәт һәм халыкара мөнәсәбәтләр буенча 
югары сыйфатлы белгечләр әзерләү була 

Соңрак МГИМОга тагын ике институтны кушалар 1954 елда Мәскәунең 
иң күптәнге уку йортларыннан берсе булган Шәрекъне өйрәнү институтын 
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әле 1815 елда ук оештырылган атаклы Лазарев шәрекь телләре училищесының 
дәвамчысын өстиләр Ә 1958 елда Тышкы сәудә институтын да китереп кушудан 
соң МГИМО үзгәртеп корыла Ике факультет -көнчыгыш һәм көнбатыш 
бүлекләре булган халыкара мөнәсәбәтләр факультеты белән халыкара икъти
сади мөнәсәбәтләр факультеты барлыкка килә. Тагын да соңрак халыкара хокук 
һәм халыкара журналистика факультетлары да пәйда була 

Илленче-алтмышынчы елларда институтның ректоры КПСС Үзәк Комите
тының җаваплы хезмәткәре, кырыс холыклы, әмма гадел Федор Рыженко иде 
Ул тел кафедраларына танылган галимнәрне һәм тәҗрибәле башка белгечләрне 
җәлеп итүгә зур игътибар бирде МГИМО студентлары арасында «эшче-
крестьян балаларымның да күпмедер өлешен саклап калуга да ул ярдәм итте 
дип уйлыйм Бераздан Ф Рыженконы чит ил партия хезмәткәрләре өчен булган 
ябык институтка директор итеп билгеләделәр. Аннары Л Кутахов белән 
Б Мирошниченкога алмашка ректор булып ниндидер Н Лебедев килә Ул үзен 
унбиш ел буе институтның патшасы да, алласы да итеп тоя, ул вакыттагы 
абруйлы партия эшлеклеләренең балаларын һәм оныкларын "арткы ишектән 
генә- институтка урнаштыра бара. Һәрнәрсәне ачыктан-ачык сөйли башлаган 
хәбәрдарлык елларында аны, "бөек махинатор", намуссыз кеше дип тәнкыйть
ләп, партиядән чыгаралар, барлык вазифаларыннан азат итәләр. 

Безнең институт белән күп кенә танылган шәхесләрнең исемнәре бәйле 
Шуларның берсенә- "гомерлек министр» А. А. Громыкого гына тукталам Аның 
улы белән кызы. аннары оныклары да МГИМОда укып чыга Һәм озак вакытлар 
СССР тышкы эшләр министрлыгы системасында нигездә иң яхшы шартлар 
тудырылган чит илләр вәкиллекләрендә эшлиләр Әлбәттә, аларны тропик 
бизгәкле Азия һәм Африка илләренә җибәрмиләр Министрның улы Анатолий 
Громыко башта СССРның Вашингтондагы илчелегендә киңәшче була Аннары 
аны Варшавага күчерәләр Министр үзе сәяси эшләрдә бик сак һәм абруен-
дәрәҗәсен саклауда да бик нәзберек була Шуңа күрә дә улын, никадәр теләсә 
дә, кая да булса илче итеп җибәрә алмый, юкса аның өчен һич кыен эш булмас 
иде ул Ул кадрлар алмаштыру юлы белән улын җылы урынга урнаштырырга 
карар кыла СССР Фәннәр Академиясенең Африка институты директоры 
Африкадагы бер илгә илче итеп билгеләнә, аның урынына моңа кадәр Африка 
мәсьәләләре белән беркайчан да шөгыльләнмәгән Громыко улы менеп утыра 

Институтыбызга керү руслардан кала башка милләт вәкилләренә бик 
четерекле мәсьәлә иде. Ул чорда институт ябык уку йорты, аның барлыгын 
Мәскәүдәге партия-дәүләт түрәләре һәм урыннардагы партия өлкә комитеты 
кешеләренең дә тар даирәсе белсә белгәндер Хәзер дә, инде институт дистә 
елдан артык ачык саналса да. анда кереп уку бик авыр. Хәзер анда укыр өчен 
ике төрле түләү оештырылган: федераль бюджет хисабына һәм коммерция-
килешү нигезендә түләү Соңгысы уртача хәлле гаиләләр өчен дә хыял гына 
булып кала, башкалар турында әйткән дә юк инде Мин белгән соңгы елларда 
анда уку өчен елына биш мең доллар түләргә кирәк иде, хәзер инде ул бәя ел 
саен арта тора. Әмма шунысы бар элек МГИМО партия-дәүләт түрәләре өчен 
булса хәзер ул финанс-сәнәгать һәм сәүдәгәрләр олигархиясе өчен генә булып 
калды Ә бит аның бюджетының күп өлеше дәүләт казнасыннан, ягъни салым 
түләүче гади халык хисабыннан алына1 

Безнең заманнарда МГИМО Мәскәү елгасы буендагы элекке Катков 
лицее бинасына урнашкан иде Институт Вернадский проспектындагы яңа 
бинага күчкәч, тегесе Дипломатик академиягә тапшырылды. МГИМОның 
хәзерге комплексы—Мәскәүдәге университетлар арасында иң яхшысы. Ул үзе 
дә хәзер—университет Чит телләр өйрәнү өчен 140 аудитория бүлмәләре, зур-
зур лекция заллары бар 

Университетның студентлары арасында Бәйсез Дәүләтләр Илләреннән 
(элекке СССР «кыйпылчыкларыннан"), Европа дәүләтләреннән, Азия, Африка 
һәм Америкадән килгәннәрен дә очратырга була. Ярты гасыр дәвамында 
МГИМОны биш мең чит ил кешесе тәмамлап чыга (тәмамлаучыларның гомуми 
саны егерме биш меңгә җитә) 

Халыкара мөнәсәбәтләр факультетында укып чыкканымнан соң өч дистә 
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ярымнан артык ел үтеп киткән Ул факультет һаман да тышкы сәяси мөнәсәбәт
ләр өчен кадрлар әзерләүче төп факультет булып кала килә Аны тәмамлаучылар 
арасында берничә тышкы эшләр министры (А. Бессмертных, А Козырев). 
утызлап министр урынбасарлары, йөздән артык илче, Россия һәм Бәйсез 
Дәүләтләр Илләренең дипломатик корпусында киңәшче яки беренче секретарь 
булып эшләүче меңләгән кеше бар 

Егерме беренче гасырда да МГИМО берьюлы иллегә якын чит тел укытыла 
торган бердәнбер гуманитар университет булып калыр. шәт. 

Биредә хәзер алты факультет бар Әйдәп баручы халыкара мөнәсәбәтләр 
белән халыкара икътисади мөнәсәбәтләр факультетларына янә дүртәү 
өстәлгән халыкара хокук, халыкара мәгълүмат, халыкара бизнес һәм халыкара 
икътисади мөнәсәбәтләрнең кичке факультеты Университетның 40 
кафедрасында 100 гә якын профессор. 400 доцент һәм 500 югары тәҗрибәле 
укытучы эшли 

Бергә укыган сабакташларым 

ИНСТИТУТТА укыган елларыбыз минем өчен дә. сабакташ дусларым өчен 
дә һәм матди, һәм психологик яктан шактый кыен булды. Безнең студентларның 
шактый өлеше Мәскәүнең хәлле гаиләләреннән, махсус мәктәпләрдә укып 
чыккан, чит телләрдән җитди әзерлекле кешеләр Аларның тулы канлы үз 
студент тормышлары Ә бездә исә башка кайгы: ике стипендия арасын ничек 
очын-очка ялгарга да шул ук вакытта ничек итеп укуда -байбәтчәләрдән-
калышмаска. 

Беренче курста укыганда миңа үземнең иске һөнәрем буенча эшкә 
урнашырга туры килде Һәркөнне сәгать кичке 4 тән 11 гә кадәр тулай торагы
быздан ерак булмаган электр подстанциясендә электромонтер булып дежур 
тора башладым Бу гамәлемне беркемгә дә белдермәскә кирәк иде Эш шунда 
ки, институтта бу һич ярамый, ул ярлы гаилә балалары өчен генә тормыш 
мәҗбүрияте булып кала Ким дигәндә ике чит тел өйрәнү һәр көнне зур тырыш
лык сорый Бер ике-өч көн генә өйрәнми-укымый барсаң да, артка калуыңны 
көт тә тор 

Икенче курста мин «Белем җәмгыяте әгъзасы булдым Кышкы һәм җәйге 
каникулларда ил буйлап йөреп. СССРның эчке сәясәте һәм халыкара хәлләр 
турында лекцияләр сөйли идем Матди ягым да шактый әйбәтләнде Студент 
өчен ярыйсы гына акча керә башлады, чөнки көненә 5-6 лекция сөйләргә 
өйрәндем Соңга табарак эш тагын да җайлана төште бер өлеш лекцияләремә 
шунда ук тулы хак түли башладылар Үземә җыйнак-тыйнак кына кием-салым 
алганнан соң дә авылдагы туган-тумачага бүләклек акча кала бара иде 

Институтыбызда укыту эшләре башка югары уку йортларындагыдан 
шактый аерылып тора Бездә "шәрекъчеләр- һәм «көнбатышчылар" белән бергә 
гомуми лекцияләр була. аннары алар үзләренә кирәкле башка лекцияләргә 
йөргәндә бездә курс эшләре була Лекцияләрнең соңгы махсус курсы аерым 
ил-төбәкләргә багышлана Бу курслардагы лекция һәм семинарлар, шулай ук 
имтиханнар да теге яки бу чит тел буенча 10-15 студент өчен генә үткәрелә 

МГИМОда төп чит тел итеп кайсысын сайлап алу студентның алдагы 
язмышында зур әһәмияткә ия Шәрекъ илләре факультетына гариза биргәндә, 
мин бу хакта юньләп белми идем әле Мандат комиссиясендә гарәп телен 
өйрәнергә теләк белдердем ә миңа төрек телен тәкъдим иттеләр Әлбәттә, бу 
очракта Тышкы эшләр министрлыгының теге яки бу илләр буенча халыкара 
белгечләргә мохтаҗлыгы искә алынмый калмый Шуңа күрәдер, беренче уку 
көнемнән үк мине һинд академтөркеменә күчереп куйдылар Миңа урду телен 
өйрәнергә тәкъдим ителде Безгә иң элек урду теле язуында егерменче гасыр 
урталарыннан хөкем иткән гарәп әлифбасының катлаулы төрләрен өйрәнә 
башларга кирәк булды МГИМОда тел буенча әйдәп баручы төркем ул 4-5 
кешедән артмаган кечкенә бер төркем Бер үк төркемдәге студентлар көн саен 
бергәләшеп ике-өч сәгатьтән дә ким шөгыльләнми шәрекъ телләренең үзеңә 
билгеләнгән төп теленнән тыш. икенче тел—көнбатыш теле, кайсы төбәккә 
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бәйле булуга карап, инглиз яки француз теле иде. Безнең төркемдә нибары 
дүрт кеше: Юра Байсаров, Нина Ахромеева, Володя Перов һәм мин. 

Академик группабыз исә 15 кешедән тора һәм һинд, бенгали, урду 
телләрен берләштерә иде. 

Минем сабакташларым МГИМОны 1964 елда тәмамлап чыгучылар. 
Халыкара мөнәсәбәтләр факультетына 1958 елда 200 кеше кабул ителгән идек, 
алты ел уку дәвамында, киеренке уку шартларына түзә алмыйча, 50 кеше 
институтны ташлап китәргә мәҗбүр булды. Укып чыккан 150 кеше арасыннан 
да СССР Тышкы эшләр министрлыгына бары тик 30 кеше генә җибәрелде Ул 
төркемнән министрлык системасында өч дистә ел ярым эшләүчеләр дә өчтән 
бер генә калды. Ул сабакташларым Җир шарының төрле почмакларында әле 
дә булса хезмәт итә Шулардай берничәсен санап үтәм: Коля Гаевой Киотода, 
Лотфулла Исмаилходжаев Алжирда, Женя Иванов Даккада, Костя Мозель 
Вильнюста, Витя Чуков Констәнцада эшләп ята Кайбер курсташларым Мәскәу-
дә—министрлыкның үзендә, алар: Слава Жарков, Миша Романов, Вальтер 
Шония. Коля Луценко. 

Ни өчендер, һинд телләрен өйрәнүчеләрнең берсен дә, бик теләсәләр 
дә СССР Тышкы эшләр министрлыгы системасына җибәрмәделәр Укыганда 
ук -алты еллык сынауны- үтә алмаганнардыр дип уйларга гына кала. Әмма ул 
вакытта без боларны белми идек әле Чирек гасыр үткәч, без очрашуга 
җыелдык Шунда Вася Хмыз, шаярткандай итеп кенә, теге чакта курс партбюро 
секретаре буларак, безнең һәркайсыбызгә характеристик белешмәләр язып 
биргәнлеген сөйләде. Егетләрдән кемдер аның шул заманда ук КГБ хезмәт
кәре - сексот (секретный сотрудник, ягъни яшерен хезмәткәр) булганлыгына 
ишарә ясады Барыбыз да көлеп җибәрдек Ә Вася кызарынып-уңайсызланып 
куйды: «Егетләр, мин сезнең хакта бары тик әйбәт яктан гына яздым»,—дип 
акланып маташты Монысы да МГИМОда уку елларындагы кырыс хакыйкать иде, 
әлбәттә. 

Шулай итеп, күп кенә сабакташларымны төрле җирләргә таратып 
бетерделәр Жора Ванецов СССР радиокомитетына җибәрелде. Соңгы елларда 
ул анда Һиндстанга тапшырулар бүлегендә эшләгән иде Гена Жижин Совет 
дуслык җәмгыятьләре союзында -Шри-Ланка һәм Малайзиядәге вәкиллеклә-
рендә эшли башлады Марк Куньщиков (Мәскәү яһүде бит1) Дөнья икътисады 
һәм халыкара мөнәсәбәтләр институтының фәнни хезмәткәре булды, шунда 
кандидатлык диссертациясен яклады. Роальд Савадян, Тышкы сәүдә министр
лыгына юллама алып, Карачида (Пакистан) совет сәүдә вәкиллегендә, аннары 
Коломбода шул ук вазифаны башкарды Соңрак мин аның, дәүләт хезмәтеннән 
китеп, үз сәүдә фирмасын ачканын һәм гөрләтеп яшәп ятканын ишеттем. 

Бенгаль теле төркемендә гел минем якын дусларым иде: Алексей Конд
ратьев, Женя Иванов, Иван Смирнов, Мирзо Ахиев. Соңгы икесе хәзер инде 
вафат, юкса һәркайсысы миннән 3-4 яшькә яшьрәк иделәр... 

Суворов училищесын тәмамлап килгән Иван Смирнов бик тыйнак, оялчан 
егет иде. Ул чит телләрне үзләштерүдә гаҗәеп талантлы булды, бенгаль һәм 
инглиз телләре өстенә үзлегеннән немец һәм һинд телләрен дә өйрәнде. Ике 
ел чамасы Калькуттада (һиндстан) СССРның генераль консуллыгында секретарь 
вазифасын үтәде, аннары егерме елдан артык РСФСР Тышкы эшләр министр
лыгында гади хезмәткәр булды Ул уз эченә бикләнеп яшәде, дуслары белән 
аралашудан кача килде Иван. гаилә дә кора алмыйча, илле биш яшен дә 
тутырмыйча, япа-ялгыз хәлдә бу якты дөньядан китеп барды. 

Таҗик егете Мирзо Ахиев гап-гади Дүшәмбе эшчесенең күп балалы 
гаиләсендә туып-үскән егет иде Ул бик тиз аралашучан, шат күңелле булды 
Институтны тәмамлаганчы ук, курсташыбыз—Балтыйк буеның сары гәрәбә 
чәчле Регинасына өйләнде дә куйды Аннары алар икесе дә СССР радиоко-
митетының чит илләргә тапшыру идарәсендә эшләде. Мирзо бенгаль телен бик 
яхшы белә хәтта тәрҗемә белән дә шөгыльләнә иде. Соңгы елларда ул 
һиндстан якларында бенгаль телендә тапшырулар алып барды. Әмма ул да, илле 
яшен дә тутырмыйча, йөрәк авыруыннан вафат булды. 

Элекке диңгезче Алексей Кондратьев тумышы белән Воронеж якла-
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рыннан иде Уп бер ун еллап Көньяк Азиядә (Катманду Калькутта. Коломбода) 
эшләде Аннары СССРга кайткач, радиокомитетның чит илләр тапшырулары 
бүлегеңдә булды Сәламәтлеге какшау сәбәпле, пенсиягә иртәрәк китте 

Женя Иванов исә Ржев якларыннан булып тел һәм академик 
группаларның танылган әйдәп баручысы иде Курсыбызның соңгы елларында 
ул институтның комсомол комитетын җитәкләде Укып чыккач. СССРның 
Һиндстандагы илчесе Пеговның ярдәмчесе булып эшләде Бер биш-алты ел 
эчендә атташе дәрәҗәсеннән икенче секретарьлыкка күтәрелде Аның шефы. 
Пегов Тышкы эшләр министрының кадрлар буенча урынбасары булып алуга, 
Ивановны СССРның Вашингтондагы илчелегенә беренче секретарь итеп 
билгеләделәр Аннары ул күпмедер вакыт министрлыкның бер бүлегендә 
киңәшче иде һәм көтмәгәндә СССРның Калькуттадагы генераль консуллыгында 
зур гына дәрәҗәгә лаек булды Аннан кайткач, сиксәненче еллар азагында. Женя 
министрлыкта бүлек мөдире иде инде Әмма ГКЧП (татарчасы Гадәттән тыш 
хәлләрнең Дәүләт Комитеты була бугай) көннәрендә ул СССРның шул чактагы 
вице-президенты, иске дусты Янаевны ашыгып яклап янды Тышкы эшләр 
министры Бессмертных белән бергә ул да эшен ташлап китәргә мәҗбүр булды 
Шуннан соң бер биш еллап Женя Иванов Тышкы сәясәт ассоциациясе 
җәмгыятенең башкаручы директоры хезмәтендә иде Россия Федерациясенең 
Тышкы эшләр министры булып академик Е Примаков килгәч, Женяга Тышкы 
эшләр разведкасы хезмәте директоры генерал В Трубников ярдәм итте Женя 
Иванов безнең ведомствода яңадан өлкән киңәшче булып алды Ә бер елдан 
соң ул Россиянең Бангладештагы илчесе итеп тәгаенләнде. 

Профессорларыбьп 
ИНСТИТУТТА югары әзерлекле өлкән һәм яшь буын укытучылар укыта иде 

Алар арасында исемнәре дөньяга танылган күренекле шәхесләр дә бар иде, 
әлбәттә Аерым алганда халыкара хокук кафедрасында профессорлар Крылов. 
Кожевников Тункин кебек төрле вакытларда Гаагадагы Халыкара Судта яки 
башка халыкара хокук оешмаларында Россия вәкилләре булган кешеләр 
эшләде Халыкара икътисади мөнәсәбәтләр буенча профессор Н Н Любимов 
укытты Ул яшь Совет республикасы делегациясен Г В Чичерин җитәкләгән 
чорда ук атаклы Генуя конференциясендә катнашкан Бу фәннән имтиханны 
миннән профессор В Масленников алды анысы Ерак Көнчыгыш республи
касының элекке Тышкы эшләр министры булган Рус әдәбиятыннан профессор 
В Сидоровның, төрки телләрдән профессор В Нәсиловның. гарәп теленнән 
профессор X Барановның кызыклы лекцияләре дә истә калган 

һиндстан әдәбияты һәм мәдәнияте буенча лекцияләрне киләчәктә акаде
мик һәм Неру премиясе лауреаты булачак Е Челышев укыды Ул Һинд телләре 
кафедрасы мөдире дә иде Көньяк Азия икътисады географиясен профессор 
Н Соловьева Һиндстан белән Пакистан икьтисадын профессор А. Медовой, 
Пакистанның яңа тарихы һәм тышкы сәясәтен профессор Ю Ганковскийлар 
укытты Өлкән курсларда урду теленең әдәби һәм җанлы сөйләмен профессор 
Зоэ Ансаридан өйрәндек, ул үзе һиндстаннан, танылган әдәбият галиме һәм 
шагыйрь иде «Прогресс» нәшриятында да эшләп, марксизм классиклары һәм 
В И Ленинның 55 томлы тулы әсәрләр җыелмасын урду теленә тәрҗемә итү 
белән мәшгуль булды 

Дипломатик академиядә исә һинд һәм урду телләрен филология фәннәре 
докторы профессор С Дымшиц укытты Үзенең докторлык диссертациясен 
һиндстанга барып һинд телендә яклаган, соңрак Неру премиясен алган кеше 
иде ул 

Институтыбызда философия кафедрасы бик көчле булды Аның горур
лыгы яшь доцентлар Д Ермоленко. Н Замошкин Ю Семеновлар иде Алар 
хәзерге социаль-сәяси тормышны һәм фәндәге яңалыкларны бик тиз тотып ала 
килделәр Профессор Н Замошкин соңрак советларның сәяси социология үзә
генә нигез салды Ю Семенов исә атаклы химия галиме, академик Н Н Семе
новның улы иде Гыйльми даирәләрдә элемтәләре булганлыктан. Ю Семенов 
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безгә совет һәм дөнья фәненең билгеле вәкилләре белән очраштырулар 
оештырып торды Академиклардан Капица, Ландау, Семенов, әле ул чакта бик 
яшь фәннәр докторы В Гольданский белән очрашулар һаман да онытылмый 

Байтак еллар үткәч. Мәскәү тирәләрендәге бер санаторийда миңа 
академик Гольданский белән якыннанрак танышырга туры килде. Ул мине үзе 
җитәкләгән химия-физика институтына да чакырган иде әле. 

1991 елда. мин СССРның Непалдагы вакытлы ышанычлысы эшләрен 
башкарганда. Берләшкән Милләтләр Оешмасы үткәргән халыкара конферен
циягә совет галимнәренең дә кайберләрен чакырырга мөмкинлек туды. Үзем 
шәхсән белгән галимнәрдән академик В Гольдәнскийны. Шәрекъ иллләрен 
өйрәнү институты директоры М. Капицаны һәм «Педагоглар иминлек өчен» 
ассоциациясе рәисе В Кабатченконы чакырырга булдым. Алар арасыннан бары 
тик В Кабатченко гына килә алды. ул Непалда булуыннан бик канәгать калган 
иде Соңрак В Гольданский, үзенең Мәскәүдән читтә ялда булуы сәбәпле, килә 
алмаганын хәбәр итте Профессор М Капица да, бик җылы телеграмма җибә
реп, телеграммасын шундый сүзләр белән тәмамлаган иде: «Дустым, больница
дан чыгу белән бер җай табып, сине Эверест таулары итәгендә күрермен һәм 
без әле берәр чәркә "White Houose»He дә Һималай таулары хөрмәтенә күтәреп 
куярбыз»,—дигән 

Мин МГИМОда һәм Дипломатик академиядә аның лекцияләрен тыңла
сам да. үземне турыдан-туры Капица шәкерте дип әйтә алмыйм Аның кул 
астында бары тик бер ел чамасы гына эшләп алдым, ул мине хәтерләп тә 
калмагандыр әле Минем өчен бик авыр булган 1966 ел иде ул. Калимантан 
атавында (Индонезия) ике мәртәбә көчле тропик бизгәк белән авырып, Мәскәу-
гә кайтырга мәҗбүр булган идем Терелгәч, үзебезнең системада башка эшкә 
күчәргә теләк белдердем Әмма түрәләрем яңадан Калимантанга китәргә 
теләмәгәнем өчен мине -өйрәтергә» карар кылдылар булса кирәк Яңа эшкә 
билгеләмичә теңкәгә тиделәр, хәтта, сәламәтлегем начарлану сәбәпле, дигән 
сылтау белән тышкы сәяси системадан куу белән үк яный башладылар Менә 
шул чагында М Капица миңа ярдәм кулын сузды. СССР Тышкы эшләр 
министрлыгының Көньяк-Көнчыгыш бүлеге җитәкчесе буларак, ул мине уз 
бүлегенә урнаштырды Аның дәрәҗәсендәге түрәләр андый мәрхәмәтлелекне 
бик сирәк очракта гына эшли иделәр. Мин остазыма чиксез рәхмәтлемен! 

Укытучым Рерих 

БЕЗНЕҢ иң кызыклы һәм иң белемле укытучыбыз, һичшиксез, профессор 
Юрий Николаевич Рерих—атаклы рәссам һәм фикер иясе Н К. Рерихның өлкән 
улы булды Ул Мәскәү дә даими яшәр өчен бары тик илленче еллар азагында 
гына күчеп килгән иде. XX гасыр уртасының Тибет белгечлеге буенча иң зур 
галиме дөньяга исеме танылган тарихчы шәрекъ илләре белгече безгә 
һиндстанның борынгы һәм урта гасырлар тарихы буенча лекцияләр укыды 
Юрий Николаевич уртача гәүдәле, тыгыз бәдәнле, пөхтә итеп кыркылган чал 
сакаллы кеше иде. Аның лекцияләре семинар дәресләре белән аралаштырып 
алып барыла Ул дәресләрдә без һиндстан тарихының теге яки бу өлкәләре 
турында үз фикерләребезне сөйләп бирергә тиеш булабыз "Үз фикерләребез" 
дигәне Рәсәйнең шул вакыттагы рәсми чыганакларыннан гына алына иде. Әмма 
аларда күбесенчә шул чорның социаль-сәяси хәлләренә марксистик фикер 
йөртү хас булып, андый бәяләргә күнекмәгән профессорыбыз бераз уңайсыз
лана да иде шикелле Студент аның сорауларына җавап бирә алмаса, ул тагын 
да ныграк уңайсызлана, кызарына һәм гафу үтенә башлый Аннары үзе студент 
өчен җавап бирергә тотына әмма студентның күзенә карамый Ә теге юньсезе 
ник шунда бер оялсын1 

Ю Н Рерихүз ватанында биказ, нибары икеелчамасы гына яшәп калды. 
Юрий Николаевич гадәттә лекция башланырга 10-15 минут алданрак килә 

иде Бервакыт без аның килгәнен көтеп озаграк утырдык. Шул вакытта ишектән 
профессор С Дымщиц килеп керде дә берничә сәгать элек кенә Ю Н Рерихның 
йөрәк өянәгеннән кинәт вафат булганын белдерде. 1960 елның 22 маенда 
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Укытучыбызны соңгы юлына озаттык, аңа әле алтмыш яшь тә тулмаган иде 
Ю Н Рерихны Мәскәүнең Новодевичье зиратына җирләделәр Кабер 

тактасына "Дөнья байрагы» символы төшерелгән иде ак тактадагы зур түгәрәк 
уртасына өч кечкенә кызыл түгәрәк ясалган зур түгәрәк исә 'Тормыш синте
зы» Н. К Рерих бу символны болай аңлата торган булган Мәңгелек (зур түгә
рәк), ул Үткәнне. Бүгенгене һәм Киләчәкне чагылдыра (өч кечкенә түгәрәк) Бу 
символ Рерихлар гаиләсенең тормыш кагыйдәсе булып хезмәт иткән. 

Без үзебездәге милли байлыкларны, илнең рухи кыйммәтләрен саклый 
белмибез Бөекләрнең бөеклеген дә бик соңлап аңлыйбыз. Без ничектер 
һәрнәрсәне кешеләрчә һәм дәүләтчә итеп эшли алмыйбыз. Дөньяның иң бөек 
гуманисты һәм бөек рәссамы Н К Рерих картлыгында тарихи ватанына кайтырга 
хыялланган Ул бөтен дөньяга танылган рәсемнәренең зур өлешен иленә васы
ять итеп калдырган Аның улы Ю Н. Рерих Россиягә кайткан, әмма без аны да 
лаеклы каршы ала белмәгәнбез, фәнни эшчәнлеген дәвам итү өчен тиешле 
шартларны да тудыра алмаганбыз 

Юрий Николаевичның бертуганы С. Н. Рерихта үзен Россиядә күмүләрен 
үтенгән Рәсемнәренең күбесен Мәскәүдәге Рерих үзәгенә тапшыруларын 
сораган Ләкин Россия аның бу теләкләрен вакытында һәм тулысынча үти 
алмаган Мәскәүдәге Рерих үзәге бик соңлап төзелгән, ул әле хәзер дә эшләнеп 
бетмәгән хәлдә С Н Рерихны Һиндстанда җирләгәннәр Россиягә васыять итеп 
калдырган куп санлы рәсемнәре дә чит-ят кулларга таралып беткән Аталы-уллы 
рәссам Рерихларның рәсемнәре дә, Ю. Рерихның фәнни хезмәтләре дә дөнья 
буйлап таралган. 

Егерменче еллар ахырында Н К Рерих Кашмирда Һималай институты 
«Урусвати»ны (-Иртәнге йолдыз яктысы»н) төзегән Рерихларның васыяте 
буенча, ул институт Россиянең милкенә әверелгән, әмма. акча булмау сәбәпле, 
ул хәзер ташландык хәлдә икән Әле рәссам исән чакта ук, егерменче-утызынчы 
елларда бөтен дөньяда Н К Рерих җәмгыятьләре һәм берләшмәләре оеша. 
Россиядә һәм Бәйсез дәүләтләр илләренең кайберләрендә (мәсәлән, Казакь-
станда) Рерих җәмгыятьләре тулысынча бары тик аларга табынучылар хисабына 
гына яши һәм эшләп килә 

1997 елда мине Россиянең Алма-Атадагы илчелегенә эшкә җибәрделәр. 
Мин анда Рерих җәмгыятенә әгъза булып кердем һәм зур теләк белән аның 
эшенә катнашып киттем Без. нигездә Рерихлар гаиләсенең истәлекле көннәре
нә багышлап, һәр ай саен җыелышлар үткәрә килдек Моның өчен җәмгыять 
әгъзалары үзләре теләп биргән акчаларга бер залны арендага алдык Шундый 
җыелышларның берсендә мин дә чыгыш ясадым, Ю Н. Рерих турында истәлек
ләрем белән уртаклаштым Алма-Атадагы студентлар сарае янында Рерихлар 
аллеясе булдырдык Анда мин утырткан нарат агачы да үсеп килә Квартирым 
шунда якын гына иде, ял көннәремдә еш кына шул аллеядә йөри идем. Шунда 
ерак калган алтмышынчы еллардагы студент тормышымны, Ю. Н. Рерихның 
лекцияләрен тыңлау бәхетенә ирешеп, ул бөек шәхес белән аралашкан 
чакларымны исемә төшерә идем 

Дипломатик академия 
МИҢА абруе белән МГИМОдан һич калышмаган, әмма гади халыкка аз 

таныш булган уку йортында да ике тапкыр укырга насыйп булды Ул Тышкы 
эшләр министрлыгына караган Дипломатик академия иде Дистә ярым еллар 
чамасы тегеләйме-болаймы мин шул уку йорты белән бәйле булдым. 1976 
t978 елларда академиянең дипломатлар әзерләү факультетында тыңлаучы, ә 
инде 1986-1987 елларда СССР Тышкы эшләр министрлыгының җитәкче кадр
ларын әзерләү буенча югары курсларда укыдым, 1978 -1980 елларда ук читтән 
торып аспирантура тәмамлаган идем. 

Академиянең ике факультеты бар: берсе номенклатур партия хезмәткәр
ләреннән торган, алардән дипломатлар әзерләү өчен өчьеллык, икенчесе 
-үсештәге дипломатларның» урта буыны өчен икееллык факультетлар иде 
Соңгысына МГИМОда укып чыгып, чит илләрдә унар ел чамасы эшләгәннәрне 
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ала иделәр Кабул итү конкурс буенча биш имтихан нәтиҗәләренә карап 
башкарыла "Үсештәге дипломатларның- урта буыны өчен анда укып чыгу өлкән 
дипломатлар беренче секретарьлар һәм киңәшчеләр дәрәҗәсенә кучу 
мөмкинлеге бирә 

Дипломатик академиядә уку елларым мөгаен тормышымның иң матур 
чоры булгандыр Чит телләрнең әлифбасын, халыкара хокук һәм тарих фәннәрен 
авыр үзләштерүче партия кадрларыннан аермалы буларак безгә уку җиңел 
бирелә иде Мин биредә инглиз, урду һәм һинд телләремне тагын да камил
ләштердем, алар өстенә бераз француз телен дә өйрәнеп, имтихан тапшырдым 
Ике ел уку дәверемдә мин биредә утызлап имтихан бирдем! 

Укыту программасына күп төрле фәннәр керә Илнең эчке тормышына 
кагылышлы мәсьәләләр буенча бары тик СССР хөкүмәтенең министр урынба
сарлары гына чыгыш ясый Җәй көне безне Тула өлкәсенең эше белән танышыр
га алып бардылар Өлкәнең беренче секретаре Юнак үзе каршы алды. чөнки 
аның улы да академиядә укый иде Бер көнебезне Ленин исемендәге үрнәк 
колхозда үткәрдек Колхоз рәисе Социалистик Хезмәт Герое Югары Совет 
депутаты В Стародубцев иде. Ул хәзер Тула өлкәсенең губернаторы Энесе 
исә бер совхоз директоры иде Тула өлкәсендә без ярты ай булдык Моны 
безнең өчен чит илләрдә озак еллар эшләгәндә өйдәге хәлләрне' онытмаска, 
совет чынбарлыгына -чумарга» кирәкле чара итеп эшләделәр Академияне 
тәмамлап чыкканнан соң, безне Себергә дә алып бардылар Гаҗәеп матур, 
дөньяда бердәнбер Байкал куле тирәсендә без шулай ук ике атна чамасы 
булдык 

Дипломатик академияне 1978 елда тәмамлап чыккач, мине кадрлар 
идарәсе өченче тапкыр Пакистанга яки һиндстанга җибәрмәкче булды Мин бу 
тәкъдимне бик авырлык белән генә кире кага алдым Ул илләрдәге СССР 
илчелекләрендә урта мәктәп юк. ә кызым Гөлнара инде алтынчы сыйныф укучы
сы иде Минем аны Тышкы эшләр министрлыгының шәһәрдән читтәге интерна
тында калдырасым килми, аның әбиләре үз әнием 1973 елда ә хатынымның 
әнисе аннан да иртәрәк вафат булган иде Шуннан мине Тышкы эшләр министр
лыгының бер бүлегенә сектор җитәкчесе итеп билгеләделәр Мин СССРның 
Көньяк Азия дәүләтләре Шри-Ләнка белән Мальдив Республикасы арасындагы 
мөнәсәбәтләре өчен тулысынча җаваплы булдым. 

Күптән түгел генә үзем өчен истәлекле ул бинада яңадан бер атна булырга 
туры килде 1997 елда мин анда дәүләт имтиханнары комиссиясе әгьзасы 
сыйфатында эшләдем Без Дипломатик академияне тәмамлап чыгучылардан 
«Хәзерге халыкара мөнәсәбәтләр тарихы» дигән төп фән буенча имтихан алдык 
Студентларның, бигрәк тә Бәйсез дәүләт илләреннән килгәннәренең гомуми 
әзерлеге бөтенләй булмаганга исем китте Дәүләт имтиханнарында һич булма
ган хәл килеп чыкты: Грузиянең ике студентына комиссия начар билгеләр куйды 
Асылда аларның бу фәннән хәбәрдәр түгеллекләре күренде Бу вакыйга чүт 
кенә халыкара скандал китереп чыгармый калды Икенче көнне үк академия 
ректоры янына җилләнеп Грузиянең Россиядәге илчесе Лордкипанидзе килеп 
җиткән. Ул «дусларча ил студентларына дискриминацион караш- булганлыгына 
телдән протест белдергән Имеш. Грузия дусларча чит ил! Ректор әлеге надан 
студентларга берничә көннән үк яңадан имтихан тапшыру билгеләгән Мин бу 
ямьсез спектакльдә катнашудан катгый рәвештә баш тарттым 

Минем «Пакистанның икътисади дипломатиясе ( 1 9 6 0 - 1 9 7 0 еллар)» 
дигән хезмәтем Дипломатик академиянең 1979 елгы ябык җыентыгында 
басылып чыкты Ул икътисад фәннәре кандидаты гыйльми дәрәҗәсен алу өчен 
диссертация хезмәтен дә үтәде. 

Бу инде дипломатның камилләшү һәм әзерлеге юлында барлык төр бас
кычларны үтүе дигән сүз иде Алда Тышкы эшләр министрлыгының Смоленск 
мәйданындагы бинасында үзәк аппаратның өлкән дипломатик хезмәткәре 
киңәшче булып, аннары дөньяның төрле почмакларында Бухарестта. Катман
дуда, Коломбода, Бишкекта һәм Алма-Атада егерме ел эшләү көтә иде мине 
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ТАТАР ТОРМЫШЫНА АЙДАР ХӘЛИМ 
ПРОЗАСЫ АША БЕР КАРАШ 

Җшны тетрәндереп, күңелләрне айкап чыгарырлык әсәрләр күп язылмый 
Ашыйлар унъеллыкларда да бармак белән санарлык кына туа. Әләби 
елларның кайберләре бөтенләй үк кысыр булып чыккан чаклар да юк 

түгел, күрәсен, бу әдәби процессның табигый халәтедер. Бәхетнең чын тәмен каигы-
хәсрәт килгәч кенә аялаган кебек, талантлы әсәрнең зурлыгына да уртакул әдәбиятны 
укып шактый ук талчыккач кына төшенәсен. Ялган ташлар арасында балкыган 
асылташ төсле, йөрәккә үзенең нуры белән үтеп керә торган, рухны уята торган 
чын әдәби жәүһәргә тап булу—сирәк очраучы бәхет. Көнбатышның нечкә 
психоагрессиясе тәэсирендә милли әдәби рух мутантлашып. үзенең асыл 
сыйфатларын җуеп ук бетереп диярлек барган бүгенге көндә бу бигрәк тә шулай. 
Күнел калебне сафландыручы чын сәнгатькә сусый, жан милли рухка хыянәт итмәгән 
әдәбиятка тилмерә, һәр әсәргә өмет белән багасын. Күпчелек очракта өметләр 
таптала, хыяллар сүнә, уртакулдан да түбәнрәк әсәрләрнең чын сәнгать дип тәкъдим 
ителүенә үрсәләнәсең, әдәбиятның киләчәге шомлы булып тоела башлый 

Шундый чакта кулга күңелнең көткәне килеп керә дә—рух канатлана, йөрәк 
шатлыктан кысылып тибә башлый. Айдар Хәлимнең «Татар моны» җыентыгы 
(Татарстан китап нәшрияты. 2002 ел) нәкъ әнә шундый йөрәк таләп иткән китап 
булып чыкты. Татар тормышына аналитик карашның әдәби формага төренеп, 
сәнгатьнең югары алымнары ярдәмендә нәфис прозаның унышлы казанышы 
дәрәжәсенә җиткән очрагына тап булдым мин бу китапны укыганда! Тәнкыйтьтәге 
купшылыкны, көязлекне сөймим. Куштан тәнкыйтьнең купшы ялтыравыгы 
укучыны әдәби әсәрдән биздерү ихтималын да истә тотам. Шулай да Айдар Хәлим 
прозасы турында гел уңай фикерләр генә әйтәсе килә. Талант—Аллап бүләге, шуна 
да татар җанлы әдипнең повесте яисә романы турында мактау фикерләре әйтәм 
икән. ул мактауның галәмнәр Хуҗасына икәнлеген укучы аңласын иде. Инде килеп 
әлеге әсәрләрдә аерым кимчелекләр булуын дәлилләүчеләр табылса, алар белән дә 
килешик: адәм баласы абсолют камиллеккә беркайчан да ирешә алмаячак. 

Җыентыкта бер роман һәм повесть, җиде хикәя тупланган. Аларнын барысын 
да берләштерә торган уртак сыйфат—татар һәлакәтенең якынаюын тоеп чан сугу. 
битарафлык, гамьсезлекнен рухи тамырларыбызга яман шеш булып ябышуын 
сурәтләү аша инкыиразнын жинүле адымнарына аяк чалырга омтылу. Айдар Хәлим 
прозасы—яшәешебезнең көзгесе, милли сурәтебезнең гарип формаларга керүен 
татарның үзенә күрсәтү, ваемсызлык йокысына талган милләттәшне уяту идеясенең 
нечкә сәнгать алымнарына төренеп, әдәби формада чагылыш табуы. 

Әдип нәфис прозага үзенен публицистикасы аша килде, аның әсәрләрендә 
кайчакларда ачыктан-ачык публицистик рух хөкем сөрә башлый икән. моңардан 
курыкмаска кирәк. Идеянең зурлыгын әдәби алымнар гына сыйдыра алмаганда 
мөрәҗәгать итә язучы публицистикага һәм бу үзенчәлекле сәнгать алымына әверелә 
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башлый. Сонгы еллар әдәбиятында мондый синтез кайбер башка әдипләрдә лә 
күзәтелә. Айдар Хәлимдә исә ул. мина калса, уңышлы гына башкарыла Хәер, милләт 
язмышы турында сөйләгәндә Гаяз Исхакыинын «Инкыираз»ынла ук бу алым 
кулланылган иде инде Айдар Хәлимнен новаторлыгы шушы алымны унышлы 
үстерүендә 

Әдипнең прозасын тормыштан кара эзләү, кер эзләү дип бәяләргә тырышу
чылар да байтак Омма «кара проза» дип бәяләнгән һәм сонгы еллар әдәбиятында 
шактый кин тарала башлаган, тормыштагы вәхшилекне популярлаштыруга хезмәт 
итә торган җаһил әдәбият белән Айдар Хәлим әсәрләре арасында һичнинди уртаклык 
юк Айдар Хәлим—безнсн тормышның аналитигы, андагы кара күренешләрнең 
тамырын эзләүче һәм табучы, татарның саф сыйфатларына мөкиббән киткән 
гашыйгы, милли рухнын югалуына әрнүче һәм чан сугучы фидакарь әдип. Әсәрлә
ренең кайсын гына алып карасак та. милләт язмышынын аянычлыгына милли 
сыйфатларның тапталып юкка чыгуына жан атып сызланучы шәхеснең тирән уйла
рына тап булабыз Язучы аек акыл белән хөкем йөртә, тормыштагы күренешләргә 
объектив бәя бирә белә. шуна да татарның жаһилиятен сурәтләгәндә дә әсәр герендә 
күңелне сафландыручы нечкә агымга тап буласын, тетрәндереп дәвала> узлегенә 
ия булган мондый әсәрләрнең күбрәк язылуын телисен 

Милләт фаҗигасе кайчан башланды'' Сорауга җавапны, ихтимал, гасырлар 
төпкеленнән эзләргә кирәктер Әле Казан ханлыгы алынганчы ук инл ютнен 
тәкъдирен тискәрегә таба боручы объектив сәбәпләр байтак ук җыелгандыр Тарихи 
тәкъдирнең аянычлы мизгелләре арасында безнең якын үткәннәрдәге фаҗигале 
хәлләр, аларнын үикләрне өзеп сызланырга мәжбүр итүче сәбәпләре—Айдар Хәлим 
каләмен кызыксындырган олкә менә шул. XX гасыр татарының авыр моны—елата 
торган ион, уйлата торган моң. Әдип шул монны укучы күңеленә салырга омтыла. 
Шуны тоярлык сизгер күңелләр генә киләчәккә ышаныч белән карый алу сәләтенә 
ия булачак. Уяну өчен уйланырга кирәк Айдар Хәлим иҗатының төп мотивы шуннан 
гыйбарәт. 

Сүзне «Өч аяклы ат»тан башлыйсы килә Колхозлашу һәч сугыш елларының. 
сугыштан сонгы әрнешле чорның бөтен газапларын, татарның әле ул чорларгача 
сакланып калган асыл сыйфатларының кешелеклелекнен, намуслылыкнын ниге
зендә иман яткан оптимистик рухнын ни рәвешле җәберләнүен, рәнҗетелүен. 
акрынлап гарип формалар кысасына куып кертелеп баруын бер усмер малай -
Кәбир образында фокуска туплан, кипми бирү осталыгы тан калдыра Повесть 
символларга бай. һәрбер символ фаҗиганы ассызыклауга. иман белән нманСЫ мы к 
кешелеклелек белән кешелексезлек арасындагы контрастның зурлыгын шәрсх.ыүы 
хезмәт итә Моннан тыш метафора-СНЫВОЛЛарнын әсәр тукымасында бик гә табигый, 
ягышлы булуын да искәртергә кирәктер. 

Әдипнең әсәрләре ii.ni.it һем күн сыйдырышлы. *Өч аяклы ат» повестенын 
сюжетын, мәсәлән лүpi киплек юлда Кәбир исемле үсмернен күргәннәре һәм киче
решләре тәшкил итә Кичерешләр сызыгы күргәннәр белән тыгыз бәйләнгән Алар, 
бу юлнын төп сәбәпчесе буларак, безне малайнын утквннвре белән ттвштыра, 
ii.iKi.iin .1 i.ip урынын Һәм вакытын кинәитә. кичерешле һәм фөдсәфя гекстяы 
киеренке һәм маҗаралы сюжетка үстерә, хис киеренкелеге белән вакыйга киерен
келеген бергә үрә Автор әле үз сөйләме аша вакыйгаларны тәфсилләп һем салшк 
кына шәрехли, әле күпне күргән һәм шуңа да сабыйларга хас беркал ОЛ шктан тиз 
арынган персонаж сөйләменә күчеп, дөньяга анын күзләре белән карый башлый. 
герой кичерешләре белән автор фәлсәфәсенең үзенчәлекле синтезын гудыра финал 
өлешенә якынлашкан саен ат белән малай диалогы кебек сирәк очрый горган 
әмма отышлы алым ярдәмендә идеяне тагын да калкурак итүгә ирешә. 

Вакыйга Кәбир образы тирәсендә төенләнә дигән идек Үзенен ЗвЛХНХӘ 
әбиләреннән ярым урлап диярлек Бамбук исемле бер аягы имгәнгән КОЛХОЗ ВТЫН 
гуган авылына алып кайтырга ниятләп ю н а чыккан малайның язмышы белән 
ганьннкан саем киеренкелек арта. әсәргә янадан-яна кл1 [аулы язмышлар өстатә. 
персонажның язмышы МИЛЛӨ1 фаҗигасе белән кушылганнан-к\шы и бара и н щ 
детальгә деталь өстәлеп олы т м \ м н киптерү 1әр хасил була Күптән түгел генә алар 
a ic -HULL- (ч-1.щ шушы явы 11.1 ко коз иы Бамбукны житеп кунакка лип км [төннәр 
иле Суп.шиан coin ы ач II.IKI.UI пнтеККӨН ко 1X03 .тылыннан ч иыпиырмачл гуКЛЫК 
белән аерылып торучы. БлшкортствИ осл.ш Ырынбур чигендә урнашкан СОВХОЗ 
авылына кнлүлөренен ы ran максаты берникадәр ризык геяп кайт) иде Әыш 

http://ii.ni.it
http://ii.iKi.iin
http://ii.iki.ui
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беренче төнлә үк абзарга бүре һөҗүме нәтиҗәсендә Бамбукның аягын имгәтүе ятим 
гаиләнең авыр газапларының тагын да тирәнәюенә сәбәп була Житмәсә моннан 
элек Кәбирнен әнисе Сания җиккән ат станцалан орлык ташыганда тәртә арасында 
җан биргән булган икән Б\ вакыйгаларда бер гаебе булмаса да, икенче атны үтергән 
өчен дип. Санияне төрмәгә утырталар Кәбирнен гарип атны авылга алып кайтырга 
чыгуының сәбәбе—хаклыкны раслап, әнисен гаделсез хөкемнән коткару. Бу жинсл 
эшләрдән түгел Максатка ирешүнең катлаулылыгын атнын гариплегендә генә түгел. 
ә авылда хакимлек итүче Бөкебаш Галләмәтдиннен, участковый Сәйфуллиннарнын 
гаделсез кансызлыгында, вак үчлеклелегендә. үз дигәненә ирешүдә бернидән дә 
тайпыла белмәүче оятсыз холкында. 

Автор Галләметдиннең үзе белән очраштырганчы ук укучыны ана хас булган 
бер сыйфат белән таныштырып үтә. «Бүре барыбер корбанының башына җитә, 
улым,—дигән иде Муса бабасы, ул аксак Байтал белән юлга чыгарга рөхсәт сорагач,— 
Бугазлаган малынын канын эчә алмаган икән, димәк Соры Бүре малны барыбер 
эзәрлекләячәк.» Бүре—Галләметдин параллелен укучы әле баштарак бәлки тошенеп 
тә бетмәс Әсәр башында әле мона бары тик Бүре сүзенең баш хәрефтән язылышы 
гына ишарә итә Әмма повесть белән тирәнрәк танышкан саен Галләметдиндә 
бүренен нәкъ менә шул сыйфаты ныграк шәпләнә бара. Ат җигеп хәер сорашып 
йөрүдән, уңайлы шартлар туу белән, авылдагы власть вәкиле дәрәҗәсенә үскән 
әтрәгәләм нәселдән ул. Рухи яктан гарип, мутант токым. Менә шундыйлар инде 
сугыш һәм сугыштан соңгы елларда милләт җилкәсенә менеп атланып алдылар да 
яклаучысыз фронтовик гаиләләренең канын эчү хисабына тереклек итә башладылар. 
Боларнын эволюциясе колхозлашу елларында тормышка ашырылган иде Авылның 
нык үзәкле сәламәт элитасын читкә сөрдереп, үзләренә тантана итәргә ныклы җирлек 
әзерләгән мондый типлар тормышның күп өлкәләрендә өстенлек иттеләр, корбан
нарын эзәрлекләүдә һәм аларны бугазлап канын эчүдә болар Соры Бүредән һич 
кенә дә калышмыйлар, бәлки арттырып та җибәрәләр Аларның эшчәнлеге милләт
нең фаҗигасенә әйләнде, татарны физик һәм рухи яктан юкка чыгаруга дучар итә 
язды. 

«Өч аяклы ат» повесте—менә шундый деградацияне сәнгать алымнары ярдә
мендә фаш итүче аналитик әсәр. Сабыйлыктан ирлеккә тиз сикереш ясаган Кәбир 
атлы малай шундый кара көчләр белән хәтәр алышка чыккан, әмма көчләр нисбәте 
һич кенә дә анын файдасына түгел. Халыкта сау-сәламәт көчләр бетәсе түгел, 
Кәбирнен теләктәшләре, топ ярдәмчеләре әнә шулар. Әмма болар үзләренең хислә
рен тирәнгә яшерергә, эчтән генә сызарга мәҗбүр ителгәннәр Моның урынына 
әрсезләр хакимлеге, милли төсләрен һәм йөзләрен җуеп, монстрлашкан токым 
тантанасы, ара кыл ы -исерткечле яна чор адәмнәре Болар—хәтта бөтен яшәешләрен 
урлауга-алдауга корган чегәннәргә караганда да күп тапкырлар кешелексезрәк! Чегән 
таборының юлбашчысы әнә Кәбирне таларга җыенган үз милләттәшенең бугазыннан 
алып: *Оныгма, без, чегәннәр, ятимнәрне кыерсытмыйбыз!*—лип сабак бирә 
Ятимнәр кыерсытылган, гаделлек тапталган җәмгыятькә кискен контраст булып 
яңгырый бу сүзләр. Хакимлек итүче кануннарга буйсынмыйча ирекле яшәүгә 
күнеккән чегән таборы законнары, туганлык һәм тигезлек шигаре белән халыкны 
алдап хакимияткә килгәннәр җәмгыятендәге тәртипләргә караганда күпкә гаделрәк 
булып чыга Әнә бит Кәбир, Бөкебаш Галләметдиннәр изүенә түзә алмыйча, сугышта 
үлеп калган әтисенә ничек инәлеп мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр: «Әтәй. Әтәй җаным.. 
Кайт әтәи' Бетерәләр безне, әтәй! «—ди ул ишегалдындагы багананы кочаклап. 

Галләметдинне типиклаштыруга, анын совет власте вәкиле икәнлегенә басым 
ясауга Айдар Хәлим аеруча зур игътибар бирә «Мин—влач Дәүләтнең алтын 
баганачы' Мин бар—човетвлачы бар. мин юк—човетячачыда юк Үзебезне куркыту, 
дөньяны куркыту белән генә ячи ул влач'.»—оп әнә исерек Галләметдин узенен 
гарип теле белән. Совет властена үтергеч сатира, анын асылын фаш итү булып 
яңгырый бу сүзләр. Татарның акыллы традицияләре, саф милли сыйфатлары, аеклы
гы Галләметдингә килеп җиткәч бетә, юкка чыга. Милләткә хас бер генә үзенчәлек 
тә бу типик образда сакланмаган. Димәк, татарны милләт буларак юкка чыгаручы— 
совет власте, ул үткәргән кешелексез сәясәт, дигән киңәйтелгән нәтиҗәне монардан 
укучы үзе ясый ала. 

Милләтнең асыл сыйфатлары сонет власте тарафыннан түбән катлауга 
әйләндерелгән халык вәкилләрендә генә сакланып калган. Чувашларда ул ат караучы 
Чтапаннын кешелекле гендә, гаделлегендә чагылыш таба Анын үзәген, әлбәттә, 
иман тәшкил итә • Песдә—Тәнрс, сеслә—Алла, урыста—Бог*,—ли ат караучы Чтапан 
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Кәбиргә, ярдәм соралырга тиешле галәмнәр хужасынын бар халыклар өчен лә бер 
икәнлеген раслап Тәкбир әйтеп намаз укучы Ишле авылынын ат караучысы Нәби 
дә милләтебезнең ин күркәм сыйфатларын үзендә туплаган Кәбирнен туган авылын
дагы ат караучы Сәми карт та шуларнын рухи кардәше Кешелеклелек һәм кече 
күнеллелек бу өч шәхесне үзара берләштерә, ләкин бу сыйфат ияләре түбәндә 
калганнар «Җиңеп кайтуын кайттык. Әмма бер дә рәте-чираты юк доньясынын 
Син әйткән Бвкебаш Галләметдиннәр баш безгә Ә без, ЧтаЛаннар һәм Нәбиләр, 
җиңүчеләр, знат, Боксбашлар җигеп йөри торган айгырларны карыйбыз •>—ди 
Нәби. 

Ат образы әсәрдә узенен конкрет туры мәгънәсендә дә. символ дәрәҗәсенә 
үстереп тә кулланыла Татарның рухи бөтенлеген саклаучы метафорик мәгънәгә ия 
булуы белән сугыш кичкән байтал ир-малай Кәбир һәм атны саклауга чиксез омты
лыш күрсәтүче ат караучы өч ир-атнын тырышлыкларынын максатын киңәйтә, 
милли рухнын саклануы очен гаделлекнең тантанасы өчен көрәшкә әйләндерә 
Әмма өметләр тормышка ашарлык түгел, әсәр аянычлы төгәлләнә Әсәрнең кырыс 
реализмын тарихи логика үзе таләп итә—милләтнең риясыз өметләре озак елларга 
җиргә күмелергә тиеш Шулай булганда гына, кача-поса яшәп кенә саклана ала 
бугай татарның асыл сыйфатлары Чөнки хакимияттә Галләметдиннәр ялгы i түгел, 
аларнын гариплеге, җанны өшетерлек битарафлыгы, кансыз ерткычлыгы чир булып 
башкаларга да күчә башлаган 

Бөкебашнын гариплеген сурәтләүдә Айдар Хәлим аяусыз Ин аянычы шунда: 
бу типнын сыйфатларын әдипкә бармактай суырып азапланасы түгел, яшәеш боларга 
кирәгеннән артык бай Ин самими хис—мәхәббәттә дә—гариплек персонажный 
гыйфрит натурасын тагын да калку итеп күрсәтә Кәбирнен әнисе Санияне тинтерә
түләрен, аны сындырып үзенеке итәргә маташуын Галләметдин мәхәббәт дип саный, 
анын участковый Сәйфуллин кушуы буенча Кәбирләрнен оеп.) басып кереп, 
Саниянен алтын-көмеш балдак-йөзекләрен урлап чыгуы бу -мәхәббәт»не фарс 
дәрәҗәсен.) җиткерә Әлеге фарс карикатурик ситуациядә үзенен югары ноктасына 
ирешә—Галләметдин бу хакта участковыйнын табанын үбәргә үрелгәндә үзенен 
гарип теле бедәп сөйләп ташлый. 

«—Зерә, мин чиңайтим. Мин, Чәйфуллин иптәч, бик тә йомчак күнелле 
кече Берөрче җылы чү i өйтчәдә җылыйм мин —Исерүнен аръягына чыккан Боке-
баш чын-чыннан елый иде —Чин мине убажать игәченме' Мин ч-чине н-нык уб-
бажать итәм, Чәйфуллин!—Ул тагын да шуышып барып, участконыйны үбәргә 
маташканда, тегесе кырыс кына читкә этәрде —Мин ч-чинен өч-чен яратып йоргән 
хатынымның, ч-чандыгына кереп, б-бсләзекләрен урладым, анлыйчынчы чин 
шуны'' " Фарснын үкчпәлеге һәм аяныч ягы шунда ул күпертелмәгән, үтә реаль, 
артык чын 

Кәбир байталны җитәкләп авыл кибете яныннан узып барганда, бокебашлык 
кәсә(|)әте йоккан кызмача ирләр төркеменә юлыга Озакламый байталны бугазлаячак, 
анын йөрәген кабымлыкка кыздыру гурында хыялланачак өметсез кавем бу1 Буаз 
атның суелуы белән миллөтнен һәлакәте арасындагы параллельне әдип ачыктан-
ачык уздыра 

••< угымчы lap .11 им арканнарыннан арындырган арада, ул тагын бер мәртәбә 
Бамбукжяннын күзләренә карады Ул аны бүтән беркайчан да күрмәячәк Хәзер 
анда күктәге ак больп кисәге тонган иде Бу күзне, бу карашны Кәбир беркайчан 
да oin.il мае нәрсәдер мәңгелеккә өзелде, ир белән ат арасында нисбәт җимерелде 
Ат суелды Ир атсыэ-канатсыз калды Арба коргаксып таралды Күчәр майлый 
торган (егет чилеге чүп юккә тондырылды < We тормыш гаэер ялган н> шан кереп 
китәр һәм озак би* озак мянтымж Жыр гынар әкият внгырашк Габнппътон 
\п 1 бирелгән пам и/". ' өлгергән трак "/' акы \ы белән Кәбир шуны аңлады ир 
белена! арасын (агы өзеклек гиз генә >/ тганмм һәрхәлдә егерменче м с ы г ш н.н.пи 
.I mac Б) оккһһ heme юрне бик күн Сһ1ч.иәргә ктерер һәм Кәбир дә Тормышның 
ип кискен телләреңдә шушы мәсьәләнең уңай чишелешенә, янын никадәр vpyp 
булуына кабач hto.il әйләнеп кайтыр » 

Символларның унынмы кулланылышы Лпдар Хәлим прозасының отышлы 
ягы икәнлеген искәрткән идек инде Совхоз авылыннан качып чыгып барганда 
Кабирне гглөр гөркеме галап озата Бамбук карыныннан алынган ко am яралгысың 
ьфы i ii.ni ыры т ы й «I lap 6i leni.) Ко 1ып Бамбукның ип ш нем юн дәвам итәргә 
гиеш и к 

Ашын метафорик мәгънәсен югарыда карадык Милии язмышы гглөр 

http://oin.il
http://hto.il
http://ii.ni
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авызында, өмет киселгән— әдипмен сәнгать теле ясаган нәтижәсе тетрәндергеч. Әмма 
автор кара чынбарлыкны тагын да каралт) юлыннан китми. Кәбирләр кулындагы 
ат йорәге аздагы метафораларның; барлык мәгънәсен үзенә туплаган олы символга 
әверелә. «Әмма малайлар авыл очына таба җилдерәләр иде инде. Бамбукның Кәбир 
белән Харис уртасындагы әле суынып та бетмәгән йөрәге төшлектәге кояш кызуында 
Муса бабай абзарындагы фонарь сыман кызара һәм өч ягыннан алтын очкыннар 
коела иде» Әсәрне әнә шундый оптимистик рух белән сугарылган фаҗига төгәлли. 
Әдип безне татарның бөтен хыял-өметләрен үзенә туплаган йөрәкнең җеназасына 
чакыра—авылдан бер чакрымнар чамасындагы Изге Имән янында малайлар ат 
йөрәгенә кабер казыйлар, һәлакәтле финал озак еллардан сон уянуга өмет калдыра. 
Кәбир һәм Харис йөрәкне онытмаска сүз бирәләр. Бу образларга татарнын кумс ti.ni 
милли рухын киләчәктә казып чыгаручылар миссиясе йөкләтелтәнлеге аңлашыла 

Әмма милләтнең үз сыйфатларын югалткан, киләчәгенә битараф булган 
катламы ла актив. Айдар Хәлим каләме боларны рәхимсез фаш итә, эпизодик 
персонажларга да масштаблы идея йөкләтү аша башкарыла бу бурыч. Харисның 
гарип абыйсы Заһирны әниләре Гөлсем түтәй әнә ничек рәнҗетә: бер үк эшне кат-
кат эшләтеп дөньяга чыгармыйча тотуы, «кабыгыннан арындырылган бәрәңге сыман 
ап-ак йөзле» малайның штрихлар ярдәмендә генә тудырылган оста портреты күп 
нәрсә турында сөйли. Колын яралгысын ботарлаган этләр фонында бумасы тоткан 
Заһирны каргаган "милләттә булмаган ажгыр» Гөлсемнең кыланышлары аналардагы 
психик тайпылышларның гайре табигыйлыктан гадәтилеккә күчә баруына ишарә 
сыман. 

«—Үлми дә бит. ичмасам!»—Гөлсем түтәй кулындагы кычыткан белән улының 
һәммә җирен—кулларын, яланаякларын, йөзен, колакларын чактыра башлады. 

Заһирның бумасы тотты Ул гөрселдәп жиргә ауды Ике кулының бармаклары 
кирегә катып, җирдә бәргәләнә башлады Әгәр анын ун кулы булган булса, бу 
газаплардан, бәлки аларнын унысын да зәхмәт суккан булыр иде. 

— Шул кирәк сиңа!—Гөлсем түтәй гадәттәге шаукымында иде — Инәңнең 
сүзеннән чыкмассың, үләт' Икәннең кадерен белерсең!» 

Гөлсем кебекләрнең тадәти шаукымы», вакыйгаларның, Бамбукны бугазла
ган урында баруы әсәр тукымасының аркау һәм буй җепләренең оста тоташтырылуы. 
әдипнен бер фокуска туплау талантының зурлыгы хакында сөйлиләр Аз мәйданда 
күп вакыйга һәм фикер сыйдыру, туры һәм күчерелмә мәгънәләрнең берьюлы 
кулланылышы, образларның кин метафорик мәгънәгә ия булуы—Айдар Хәлим 
иҗатының төп хасиятләре, мина калса, әнә шулар 

Милләт язмышының аянычлыгы, газиз кавемнең уз сыйфатларыннан торган 
саен колак кага, эчкечелек сазлыгына бата баруы—язучы каләмен хәрәкәткә китергән 
төп темалар. Әсәрләренең сюжетларын ул шушы идеяләр тирәсендә туплый, 
проблеманың әле бер, әле икенче ягын күтәрә. «Эңгере, «Сандугач белән Карлыгач», 
«Авылдаш» хикәяләрендә әлеге проблемалар аеруча калку сурәтләнә. Берсендә 
милләтнең гариплеге үз балаларына Псих, Сәгать, Музсәгать, Минут, Секунд, 
Стрелка кебек гайре табигый исемнәр кушу һәм шулар белән горурлана башлауда 
күренсә («Сандугач белән Карлыгач»), икенчесендә татар фамилиясенең марҗа 
хатын тарафыннан эткә кушылуына фамилия хуҗасы булган ирнен мескен протесты 
укучының күз алдына китереп бастырыла («Авылдаш») Тискәре якка мондый кискен 
авышулар татар тормышында торган саен гадәти күренеш ала бара, фаҗиганең төп 
асылы шунда. «Авылдаш» хикәясендәге Хәбир сүзләре белән әдип мөртәтлекнең 
инде милләт өчен куркыныч дәрәҗәгә җитүен ассызыклый. «Юк, бу барыбер 
мөртәт,—дидем мин, Чаллыдагы автобустан ч ы к к а н д а — һ ә м бу—татардагы бердән
бер мортәт. Әгәр алар икәү булса, мина һичшиксез асылыну өчен асыл агач эзләргә 
кала* 

Милләт фаҗигасенең нечкәлеге, рухи катаклизмнарның кискенлеге, милли 
генофонднын үзгәрүе, проблеманың психологик аспектлары һәм фәлсәфи асылы— 
Айдар Хәлимнең аналитик каләме боларның барысын да инләргә омтыла. «Кыйбла», 
«Берлинга хат», «Казыктагы итальян» хикәяләрендә автор фажиганы персонажларның 
күңел дөньясында барган кичерешләр аша тасвирлый Боларда совет чорының 
кешелексез сәясәте һәм татарнын үз битарафлыгы нәтиҗәсендә туган катлаулы 
кичерешләрнең сурәтләнеше дә, аларга авторнын төгәл бәясе дә урын таба. 

Милләтнең бүгенге халәте, фикерләүдә һәм яшәештәге рухи кыйммәтләрнең 
җ\е 1ҮЫ нәтиҗәсендә туган хаталар, аларнын төзәтеп булмаслык ялгышларга китерүе, 
каралган һәм пычранган калебләрнен сукырлыгы, ин изге төшенчәләрнең үз 
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мәгънәләрен югалтуы, җисми һәм рухи шапшаклыкның бергә төйнатүе, ата—б&та 
мөнәсәбәтләрендәге тискәре якка кискен борылыш, туганлык хисләренең табыш 
бүлешүче ерткычлар психологиясе ягына таба гипертрофик үсеше—Айдар Хәлимнен 
••Татар вакыты» романында фокуска тупланган, тыгыхтап җыелган проблемаларның 
тулы булмаган исемлек: менә тулардан гыйбарәт Әдип атеге проблечатарны ислам 
аналитигы буларак тикшерә, мөселман идеологиясе призмасы аша яктырта, чөнки 
яшәешнен чын кыйммәтләре яктылыгында гына үз эзеннән нык читкә тайпылган 
тормышнын караңгы почмаклары, ул почмакларда тупланган нәжес. баткактыкта 
быгырдаучы адашкан жаннлрнын аянычлы язмышы ачык күренә 

Роман үзәгендә—трагик натура Мотаһар Чанбарисов язмышы Трагизм персо
нажный тормышка карашында, яшәү фәлсәфәсендә яшеренгән. Диненнән я злы рыл -
тан буынның үз ялгышларын байрак итеп күтәрүе, табынмастли нәрсәләргә табынып, 
купшы ялтыравыклар, көяз ялганнар алдында баш иеп, беркатлы алдануы, үз 
һәлакәтенә шатланып баруы, әдипнен үз сүзләре белән әйтсәк, «оптимизм аша 
килгән идеотизм», боларнын балалар-оныкларнын аек акылга буйсынучы һәр 
нәрсәгә токереп карауга китерә торган тормыш принципларына гепертрофик рәвеш
тә үсеше—романның детальләр һәм символлар җыелмасыннан тупланган образлы 
теле менә нәрсәләр хакында сөйли. Мотаһар—милләтнең асыл сыйфатларын нык 
саклаган үзеннән элгәрге буын белән интернациональләшеп үз Көзен җуйган әмма 
яшәеш дилбегәсен кулында тотучы яна буынны тоташтыручы күпер ролендә Персо
нажның эчке дөньясындагы каршылыклар да шушы -күпер» вазифасы белән тыгыз 
бәйләнгән Мутантлашуга китерүче сәбәпләрне без Мотаһар натурасында ук күрәбез 
Ә анын улы—әтисенә бары тик фатир хуҗасы буларак кына түзүче Мөдәррис—мал 
өчен өтисенен өстенә атланып буучы кызы Фәрдунәләр—логик нәтиҗә. Мотаһар tap 
буыны табынган идеологиянең, шулар яшәешенең ахыргы нәтиҗәсен МӨМКИН 
булган бердәнбер финалын Мотаһарнын ОНЫГЫ Вадим ТӨГӘЛЛИ, соңгы моктасына 
җиткерә. 

Әдип керле калебләр белән җисми шапшаклык арасындагы параллельне оста 
уздыра, пычраклыкны милләт вәкилләренең милли сыйфатларын җуюларына ките
реп ялгый: 

«Татар хатыны кием-салымынын эчен тышка әйләндереп, җөйле ягын гышта 
калдырып, чайкаганда да шул уңайга чайкап, ә марҗалар исә. әйләндереп-нитеп 
тормыйча, тышкы ягы белән юалар да, шул килеш i ia [әр Җөйләре эчтә кала Ни 
өчен'' Жойле ягын тышка карагын игәндә кояш нуры киемнен сабын да алып 
бетермәгән керен ашый Эчкә каратып элгән хәлдә, кояш киемнен гесен-буяуларын 
ашый...» 

Персонаж күңелендә барган бу монологны эш ке катлы итеп гасвирлый 
Бу—Мотаһар сүзләре Гүтел, болар каһарманның илле ел элек үлгән әнисенең 
кайтавазы-пышылда им булып ишетелә Ваннадагы кибәргә элгән керләр арасына 
кереп адашкан Мотаһар бары гик нәтиҗә ясаучы i ына '•Киленебез пашпоргы буенча 
гына безнеке икән, җаны белән маржа нк.ш. дип сөйләнеп атлы карт—Марҗа 
ИК.Ill1 •• 

Укучы бу үзенчәлекле детальней -илле ел аша эндәшкән ана пышылдавының 
эчке мәгънәсен—аңласын иде: әдип персонажга ул күтәрә алырдайдан артыграк 
йөк күтәртми, чөнки МИЛЛИ сыйфатларнын акрынлап югалуы инде Мотаһарда ук 
башланган; Мөдәррисләр—Вадимнар шунын дәвамчылары гына Шуңа да бауга 
эленгән кер кебек вак детальдән о омумн i еру ясау сәләте бары тик милләт 
аналарына гына бире i,» ала а Мотаһарда бары тик үз күңелендәге буыннар авазын 
ишетү сәләте генә сакланган. Әлбәттә, бу каләресе дә. уйлану сатәтен сакларлык 
дәрәҗә, маңгай куздәрен югалткан Мотаһар күнел күзләре белән, әйтик, үэенен 
улы һәм килененә караганда күбрәк күрә Әмма ул да—алданган, \\ чорынын-
купшы идеологиясе тарафыннан туры юлдан чыгарылган б) ын ВӨКИЛС Ү i вакытын 
югалту, димәк ки бар [ык градация [врен ми i ш [еген, > i-\ юн югалт) б) буыннын 
олы фаҗигасе Роман шушы буын вәкиленен бер кон гаендөге гизлателгөн 
эволюциясен, карашларынын кискен алмашынуын сурәтли. Вакыт сим no пи өоөряен 
буй җебе булып сузылган, роман бүлек [әргә д.< намаз вакытлары рәвешендә б) юнган 
Нам.пын онытып грашпииләрен оныгын яшәгән персонажный хакыйкать эзләргә 
керешүе, шушы юлда маҗараларга ran 6j ЕЫП, torn а калып \януы. үз буынының 
чын фаҗигасен аңлавы, иртән коммунист (арга карата әятелган •Һөйбв1 кешеләр 
иле. МӘРХҮМКӘЙЛӘР -• [ИГӘН СүЭЛӘрнец, җан ГарТЫШЫЛ ВТОН каһарман авышнла 
• \ ш р 1 I р •• рӨВешеНДӘГе тартык аианар КЗМӨСС белән ВЛЫШЫНуЫ, аны 
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шушы нәтижәгә китергән вакыйгаларның концентрациясе—әсәр сюжетын әнә шулар 
тәшкил итә Мотаһарны унай яисә тискәре персонажлар лагерына кертү авыр ип 
Каһарманның, үлем алдыннан саташулы уянуы—ана һәм анын кебекләргә романда 
бирелгән төп бәя: 

«Мотаһар мавыктыргыч, зиначыл неон утлары уйнаклап торган кичке Казан 
урамнарыннан чаба һәм очраган бер кешедән сорый, имеш «Кем мин?» Ә тегеләр 
аның күкрәгендәге калайларга төртеп күрсәтеп көләләр «Тиле син' Динсез син! 
Тиле син1 Динсез син!» Тишек танаулы иблис исә уйнап торган тальянын Һавага 
чөйгән һәм янадан тотып алган арада аны зина йортына чакыра «Монда кер! 
Ожмах биредә!» 

Кинәт күк капусы ачыла һәм аннан хөкем карары янгырый: 
—Жаны белән тәне аерылган, алар мәнге кавышмаячак хөкыйрь син' Тәмуг 

бер кисәвен, ожмах сиңа бер йотым суын да кызганачак адәм син! Мәнге шулай 
тәмуг белән ожмах арасында кибәчәк ач хәлвәфрүш, ике арадагы мәҗүси мосафир 
син!..» 

Айдар Хәлим—милләтнен бу хәленә, мәҗүсилектән килеп туган хаталарына, 
яшәештә чиксез алдануына ихлас сызланучы әдип, гаделлек хакына, газиз кавеменең 
бөтенлеге, сафлыгы хакына фидакарь көрәшкә чыккан сирәк очрый юрган 
шәхесләрнең берсе. «Татар вакыты» романын кара әсәрләр исәбенә кертүчеләр, 
минем уйлавымча, хаталаналар. Язучының объектив каләме яшәешнең караңгы 
почмакларын кыю сурәтләгән икән, моннан ник куркырга11! Йөзнең кыешлыгы 
очен көзгегә үпкәләмиләр бит! Караңгылыкны сурәтләү авторның үзмаксаты г>гсл 
Хаталарны анализлау аша уянырга өндәү, туры юлга басарга чакыру, халыкның 
чын потенциалын уяту, сәламәт көчләрне ишәйтүгә риясыз омтылыш—Айдар Хәлим 
әсәрләрен хәрәкәткә китерүче төп идеяләр менә шулар Әдип тормыш караңгылыгы 
эчендә якты нурлар да күрә, милләтнен киләчәген шулар белән бәйли «Татар 
вакыты» романында бу яктылык, әлбәттә, ятим малай Заһир образы белән бәйләнгән. 
Ислам тәрбиясе алып, намазын укып үсүче әлеге риясыз сабый фонында Мотаһар 
Чанбарисов кебек типларның беркатлы адашуы аеруча ачык чагыла 

Әдип каләменең берьюлы ике яссылыкта сөйләү сәләте бу очракта да тан 
калдыра Кибеттә уылдык сатып алу вакыйгасыннан соң адашкан Мотаһарга (автор 
бу хакта: «Замандашларының әллә нинди кире беткән, мәнсез, мәгънәсез агымы 
уртасында ул кинәт кенә юнәлешен югалтып, туктап калды Унгамы9 Сулгамы? 
Алгамы, арткамы''»—дип яза) мәктәптән кайтып баручы сабый Заһир үзе теләп юл 
күрсәтергә алына. Биредә «адашу» һәм «юл күрсәтү» сүзләренең туры һәм 
киңәйтелгән, күчерелмә мәгънәләренең берьюлы кулланылышын аңлау артык кыен 
түгел. Заһир—Мотаһар диалогы баланын фикерләүдә өстенлеге белән бара. Заһирның 
беркатлы, әмма урынлы сораулары Мотаһарны бик еш тупикта калдыра, сукырлык 
турында) ы сорауга да карт: «Тумыштан тома мин»,—дип җавап бирергә мәжбүр Бу 
буын вәкилләренең тумыштан сукырайтылган булулары белән ихтыярсыздан 
килешәсен Заһир бу әсәрдә татарның өмете, милләт киләчәге булып күзаллана. Ә 
башкача булганда, Мотаһар оныгы Вадимнар юнәлешендә үскәндә, һәлакәт котыл
гысыз 

Туксанынчы еллар әдәбиятта яна ориентирлар эзләү, сүз иреге ташкынында 
сурәтле фикернең үз кыйбласын табарга омтылуы чоры булып тарихка кереп калды. 
Социалистик реализм кысаларыннан ычкынган сүз сәнгате форма һәм эчтәлек 
яңалыгын эзли иде. Хаталар да, әлбәттә, күп булды шикелле «Мотаһарчылык» 
әдәбиятта да үзен сиздерми кала алмый иле Шушы эзләнүләр агымында Айдар 
Хәлим прозасы да үзенчәлекле, куәтле юнәлеше белән әдәбиятка үзенең йогынтысын 
ясамый калмас дип ышанасы килә. 

Рәшет ФӘТХРАХМАНОВ, 
фило.юши фәннәре кандидаты 

«=¥э 



ШИГЫРЬНЕ САГЫНУ 

Җырларымны мин жвнымнын 
Җаныннан алам 
Янып бетү—бу җиһанда 
Бердәнбер 4jp.ni 

МӨХӘММӘТ МИРЗА 

Гомер буе сагынып яшәдем.. Бу сагыкунын асылын анлату мина шактый кыен. 
•гонки ул шигъриятне сагыну белән бәйле. Әле балачакта. мәктәп елларында. 
Такташның. Фатих Кәримнең шигырьләрен яттан укыганымны хәтерлим 

Ул—«Мәхәббәт гөүбөсе», ул—«Киләчәккә хатлар», ул—«Кынтыраулы яшел гармун» 
ул—«Пионерка Гөлчәчәккә хат»1 

Соныннан—инде үзем дә ижат юлына якынайгач—миндә шигырьгә, шигъри
ятнең үзенә карага да таләпләр үзгәргәндер Әмма мин Такташны. Фатих Кәримне, 
аларнын иҗатын гел сагынып яшәдем, яшим. 

Соныннан—инде Жәлил. Хәким. Туфаннардан сон —мин !олфәт. Мөдәррис 
Әгъләм белән, аларнын иҗатлары белән таныштым Этлә ничек кенә. сизмәстән. 
сиэелмөстөн рухыма Саҗидә Сөлөйманова шигърияте килеп керде Равил Ф.*и |уллнн, 
Ренат Харисның гамьле-зиһенле, уйлы фикерле шигъри дөньясы күңелне биләде. 
Әнә шундый бер вакытта мина Шәйхи и i М шнурнын 

Сак булыгьи. гамьсез Гулливерлар. 
Лилипутлар килә шигырьгә 

дип әйтүе биктә гаҗәеп тоелган иде Әйе. cyi ьшгган сон Сталин репрессияләреннән 
сон татар шигъриятенә килгән буын ипи ыйрьлорен һич кенә да шлипутлар белән 
чагыштырып булмый иде Хәсән Туфан кайтканнан сон Җәлил Бабич иҗаты. 
Фатих Кәрим нжаты к а т к а н н а н сон и\\ си аер күне i 1С каләм НЯЛӘре шигьрнятнен 
чын асылын бик т т аңлап, төшенеп өлгерделәр алтмышынчы еллар исә гатар 
шигъриятен ДӨНЬЯКҮЛӘМ дәрәҗәгә күгәрде Юк. мин монда «дөньякүләм- дигән 
сүзне татар шигърияте дөнья күләмендә укылды дип түгел, в бәз ки шигъри аһән. 
Шигъри коч башка халыклар шигъриятеннән Һич тә кич булмады ли и 
әйтәм 

Ләкин 111 Маннур, күрәсең, әлеге сүзләрен билгеле бер вакытка карага 
гына әйтмәгән. Дөресрәге, аның шигърияттәге Гулливерларны кисәтергә омтылуы 
һәрбер чорга төбәлгән 6yj шыр Һәм менә ул көн килде ЭлеюхСССРда башлан-
laii үзгәртеп коруларга, анын дәвамы булган күп төрле вакыйгалар] i ки ЮЧВК а К 
үзенчә бөя бирер Әмма оер нәрсәне хәзер үк ачык әйтеп б) ш i нэдкратия җилләре» 
тудырган җылылык (хәтерләсәк аны бит Хрущев иманында па бер гоеп аяган 
илек) татар әдәбиятына янә бер L\ п.пн өрде i нар прозасы к\ м - * күренеп үсте 
i irap ипи i.piiHun.i.i ivp момкиплекләр иш 1.11,1 Гатар матбугаты монарчы һич күрел 
йөгән [врөжөда үеп гатар гәзит һәм журналлары ил буйлап траяды Руеиянен 
бик күп төбәкләрендә чыккан ул ГӨЗИ1 lap халыкнын рухына бакты һлы (ни гаҗәп!) 
нәкъ менә шундый оер юрда гатар әдәбияты i \u\\^ проз 1сы юруча шигърияте— 
шшъриягнеп ю livih ui и чүп чар белән чүп у өннәре белән шыплап i\ 1ДЫ да 

Менә Бип нидән нәрсәдән кисәткән икән безне Шәйхи \1 ур! 
чыннан да нәкъ менә ШУШЫ coin Ы И) 15 ел йен II (vi ипи ьрнш бакчвсынын чүп 
чарга батуын ц иптек Гатар вдөбиятынын алып (арын укып-ишетел re б 
Гукайны Гакташны Ж не Кәримне Гуфанны-Хөюшне уй 
гомумән, >, инә ка юр язы и 1нн 1рны В ip гип гөбе гмөгөн бик кvi юр ж ihei каләмгә 
тотынды Ба lap a 11рны 1еруч9 о п Lp [әрне иҗатка • Пенсиягә 
чыккач МИМ Ю меН8 \\w\t ЫрЬГӘ IOIIJH.II.IM ӘЛв» ГЯП о ни i ш п н һвМ ШИГЫр 
ик ягыннан гъ утал көтте орфографик грамматик актан u юп i Бе юн rj ал 
шигырьләрне мин үзем \1 юни җомга» редакция» • м Юк, ин 

http://4jp.ni
file:////w/t
http://ioiijh.ii.im
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ардырганы, гайрәтне чиктергәне шул: фамматик яктан ла төгәл булып, әмма 
шигъри куәттән төзек булмаган әсәрләр гәзит-журнал битләрен тутырды Каяндыр, 
ниндидер юллар белән табылган спонсорлар аша чыккан китап авторлары бүген 
редакцияләрнең ишеген киереп-киереп ачып керә. Кулындагы саллы китабын 
күзалдында селки-селки, үзен шагыйрь дип тануыңны таләп итә. 

Шундый бер заманда яшибез һәм мин шигырьне, чын шигырьне сагынып 
яшим. Етлар дәвамында. 

Менә шундый бер халәттә чагымда, әгәр дә кулыма чын шигырь килеп керсә, 
мин чын Йөрәктән куанам, шатланам, әлеге шигъри гөлләрне чүп үләннәре арасын
нан аралап-аралап алырга тырышам Алай гына да түгел, чын шигъриятнең илаһи 
көченә ышанычым яңадан терелә 

Шигъриятне сагынып яшәгән көннәремнең берсендә, кулыма Мөхәммәт 
Мирзаның «Киек каз юлыңда» исемле шигырьләр җыентыгы килеп керде. Ниһаять! 
Кадыйр Сибгатуллинны, Саҗидә Сөләйманованы, аларнын талантлы чордашларын, 
каләмдәшләрен сагынып йөргән көннәремдә бу! Әлбәттә. Мөхәммәт Мирзаның бу 
китабы минем өчен һич тә көтелмәгән хәл түгел иде. Аны. әле Илфак Ибраһимен 
буларак, күптәннән беләм. Мин—балалар гәзите «Яшь ленинчы»да, ул Актанышта 
комсомол эшендә чагында ук аралашкан кешеләр без Әйткәнем бар: комсомолда 
һәм партиядә эшләгән кешеләргә үзгәртеп кору еллары шаукымы, шул шаукымга 
иярүчеләр күп төрле мөһер такты Инде хәзер бик күпләр ул шаукымның да, Ельцин
ның да каян чыккан хикмәт икәнлеген аз-маз төшенә башлады кебек. Ә бит ап-ачык 
бер нәрсә бар: кеше. кем генә булып, кайда гына эшләмәсен, үзәгендә булган иман, 
ата-бабадан килгән, ана сөте белән бирелгән тәрбия аның кыйбласын билгели, язмыш 
юлын сыза. Партия һәм дәүләт органнарында эшләп, татар мәдәниятенә, әдәбиятына, 
татар сәнгатенә искиткеч зур өлеш керткән затлар азмы бездә9 ' Сарманнан—Дамир 
Гарифулин, Балтачтан—Гарифҗан Мөхәммәтшин, Азнакайдан—Илдус Гыйләжев... 
һәм башкалар, һәм башкалар Әле мин шагыйрьләрне атап киттем. Ә бит Татарстанның 
югары җитәкчелеге дәрәҗәсендә эш иткән, халыкка-милләткә шул дәрәҗәдән торып 
хезмәт иткән зыялыларыбызны санын китсәк, бу үзе бер тема—гыйльми хезмәтләрдә 
өйрәнерлек тема Бүгенге көндә Татарстан фәннәр академиясен җитәкләгән, аның 
башында торган зур галимебез Мансур Хәсәновны без, әнә, язучы буларак та беләбез. 
Бар бездә алар—әйдә халыкка хезмәткә, дип яшәүчеләр, эшләүчеләр, иҗат итүчеләр! 

Сүзем бит Илфак Ибраһимов турында, дөресрәге Мөхәммәт Мирзаның яна 
китабы турында иде әле. Жаныңда олы гамь, милләт гаме булган кеше әллә каян 
күренеп тора ул Әнә шул Актаныш районы комсомол оешмасын җитәкләгән елла
рында ук мин Илфакны чын-чынлап милләт җанлы, халык педагогикасын, анын гореф-
гадәтләрен тирән тойган бер зат буларак ачкан идем. Әмма үзенен каләм тибрәтүен, 
шигырьләр язуын ул нигәдер шул чакта ачып салмады Матбугатта ул соңрак пәйда 
булды Сонрак яки иртәрәк, дигән сүзне без шагыйрьләргә карата шактый еш 
кулланабыз. Юк, Мөхәммәт Мирза үз иҗатында ашыкмады да, соңармады да. Нәкъ 
вакытында, үз таяну ноктасын нык барлап, җитлегеп килде ул шигърияткә. 

Саҗидә апаны сагынып яшим, дидем. Аның мәкаль-әйтем югарылыгында 
яңгыраган канатлы сүзләре, фикерләре минем күңелгә кереп калган. Мин анын 
шигырьләрен беркайчан да махсус ятламадым. Әмма барлык шигырьләрен диярлек 
яттан бетәм «Туу турында уйлар- («Ике улым—сузган ике кулым») поэмасы исә— 
поэзиядә кыска, фәлсәфи уйлануларга корылган поэма жанрының яшәргә хаклы 
булуын раслау иде. 

Мөхәммәт Мирза мина үзенен таяну ноктасы, шигъри җегәре, үзе әйткән 
фикерне нык ышанып, инанып әйтә белүе белән нәкъ менә Саҗидә Сөләйманованы. 
Кадыйр Сибгатуллинны хәтерләтә. Юк, аларнын иҗатын кабатламый, ә бәлки 
иҗатка мөнәсәбәтенең ныклыгын аларча белдерә, аларча раслый ул. Кайчак Мирза
ның аерым юллары кинәттән кискен яңгырап китә, һәм нәкъ менә шул кискенлек, 
дөрес сүзне турылан-туры әйтә белү укучыны сискәндереп тә җибәрергә тиеш. 
Чөнки укучы Мирзаны ничектер йомшак табигатьле, тирә-юньнән матурлык, садә
лек, камил гармония эзләүче бер шагыйрь итеп күзалларга мөмкин иле бит әле. 
Әйе, Мөхәммәт Мирза, чыннан да, бик сизгер җанлы, үтәлә нечкә күнелле шагыйрь 
Ул табигатьтән дә. бу җиһанның үзеннән дә матурлык эзли, матурлык таба белә. 
Әмма... шагыйрьнең шагыйрь булуын раслый торган гажәеп бер нәрсә бар ул— 
халәт! Әйе. шагыйрьнең үз халәте, әйләнә-тирәнең, мохитнен торышы, килеш-
килбәте. Нәкъ менә шушы халәт дигәннәре шагыйрьнең иҗатына кичекмәстән, 
кинәттән тәэсир итә. аның үзен дә бер мәлдә—падишаһ, икенче мәлдә кол итә. 
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Шигырьдә канатлы сүзләр, эзоп теленә охшаш кинаяләр, йә булмаса турылан-
туры маңгайга бәреп әйтүләр әнә шулай туа. Менә: 

Сорап жыйган дөнья фатихасы 
Чебен тырнагына хак тора. — 

дип ярсый Мөхәммәт Мирза «Ахыргы көн» шигырендә Чебеннен тырнагын күргән 
кеше бардырмы, юктырмы белмим—әмма яшәү асылыбыз турында уйланганда, бу 
тормышка җиһан үреннән караганда, чебен тырнагы хакы торган күп нәрсәләр 
күзалдына килә лә баса. 

Арын арык уйларыннан, алга бак, 
Күргән—уткән, күрәчәген—алдарак 
Таһәрәтсез шайтан кочып күп яттын, 
Барлы-юклы иманыңны югалттын 

Шунар шайтан сүзен сөйли телебез 
Көне-төне шайтан көе көйлибез. 

Мәңгелек тема: иблис-шайтаннын кеше күңеленә салган коткысы һәм кешс-
нен рухи чисталыгы, рухи чисталыкка омтылуы һ а й , бүгенме соң бу хакта сүз 
алып бару вакыты?! Бөтен тирә-юнь болганчыклык белән, нәжес һәм пычрак белән 
тулган бер заманда Мөхәммәт Мирза ни сөйли?! Шулай либез дә бит... Әмма нәкъ 
менә шагыйрьләр һәрбер чорда үз замандашларына чын дөрес сүзне, хак сүзне 
әйтә белгән, күзгә-күз карап әйтә белгән. 

Мөхәммәт Мирза—хис шагыйре Әмма кем әле хис белән зиһенне, зиһен 
белән фикерне киртәләп-киртәләп аерып куйган"" Фәлсәфәне бары тик марксизм 
дип кенә белгән һәм, шуңа күрә, «модага ияреп», фәлсәфәнең—диаликтик кануннар
ның—асылын кире каккан кешеләрне беләм. Әмма нәкъ менә шул диалектика 
дигәннәре, безнен ниләр кылуыбызга карамастан, үз кануннары буенча яши бирә 
һәм, һичшиксез, аң белән хиснең дә диалектик бердәмлеген, уртаклыгын тудыра 
Ә калганы инде, әйткәнемчә, шагыйрьнең, иҗат кешесенең халәтенә бәйле. 

Әнә бит, «хисләр шагыйре» дип аталган, Агыйдел буйларының бар ямен, 
ихлас табигатен күңеленә сыйдырган, туган якның бөеклеге алдында, ата-баба рухы 
алдында баш ия белгән Мөхәммәт Мирза да еш кына «үҗәтләнә», кырыслана, 
усаллана, аның сүзе кинәт кенә катгыйлана, сон дәрәжәдә таләпчәнләнә. Бу— 
сүземнең, узеннен, фикереңнең җитди булуыннан, анын дөреслегенә, хак булуына 
ышанудан. Әйе, кемнедер ышандыра алу өчен иң элек үз-үзенә ышану шрур! 

Язмышларны ялгышларга 
Сылтау да ансат түгел. 
Кемдер алдында аклану 
Әлегә максат түгел1 — 

Болай әйтә алган шагыйрь, акланудан өстен кала алган шагыйрь—үзе әйткән 
сүзнең ни дәрәжәдә саллы булуын, хак булуын сизгән шагыйрь ул 

Ялган сүз—арттан атылган 
агулы уктыр 
Зәһәрен йолкып алырлык 
Дәвасы юктыр 

Ялган суз—оныкларына 
күчеп барачак, 
яманат булып, ыруда 
мәңге калачак, 

Яшерен-батырын түгел, үзгәртеп кору елларында килеп чыккан «сүз иреге* 
бик күпләрнең авызын ачты һай, ул ялган пафос белән яза башлаучылар! Аларнын 
исәбе коннән кон үрчеде, артты, һ а й , ул «милләтем» дип, халкым дип, татарым 
дин аны J чайкаучылар! Болары турында да тулы бер гыйльми эш язар 1ык Әгәр лә 
чынлап керешсәң, күзгә чекерәеп кергән ул «шигъри» ю парный шигърияттән 
никадәр ерак торганлыгын күрсәтеп, шул авторларнын \ №НӨ aiLum.ni бир\ инк ы 
ӨЙбәт фал булыр иде1 Ә бит мондый хәлләр бер бүген генә гуган. Оер бүген генә 
барлыкка килгән күренеш түгел. Мондый хәлләр һәрчак булган аеруча «заман
нарның саташкан» вакытларында поэзиягә ялган пафос, ялган энтузиазм, ялган 

http://aiLum.ni
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хисләр үрмәләгән. Эчтәлеге һәм өлгесе туры килмәгән ул «әсәрләр* чын шигъриятнең 
иң затлы гөлләрен чүп үләне булып баскан, каплап торган Бүген дә мин чын 
шигърият өчен куркып яшим. шигырьнең ялган шигырьләр арасында югалып капуы, 
урлануы, талануы турында уйланам. 

Әмма, ни генә булмасын, чын шигърият—шуңа да шигърият бит ул!—үз-
үзен сакларга, якларга бурычлы! Чын шигърият шулап эшли дә Чын шигъриятне 
яклап ая1үрә торып баскан ирләр нәкъ менә Мөхәммәт Мирза кебекләрдер. Әйе. 
«үз нәселеннән беренче булып Останкино башнясына менгән» Мөхәммәт Мирза 
бу сүзне әйткәндә үзе дә сизмәстән зур бер ачыш ясаган: ул бу җиһанга, гирә-
юньдә барган вакыйгаларга Останкино башнясы биеклегеннән генә бакмын, аның 
зиһен офыклары шактый кинрәк. күңел күзе ераккарак төбәлгән, анын рухы бу 
җиһанга күкнең апләничәнче катларыннан бага. Нәкъ менә шушы хат анын үзенә 
дә катгыйлык таләбен куя. 

Алыпсыз халыклар бар икән, 
коннәре тоташтан зар икән 
Таулары—тәбәнәк, күле—сап. 
урманы-болыны тар икән. 

(вАльтсыз халыклар Chip икән») 

Ай-һай. «милләтем» дип кычкыручы бик күпләрнең төшенә дә кермәгән 
зарлану каян килеп туды сон әле 9 Юк. зарлану түгел бу, бу—зар елау1 «Шәрә иманын 
өстенә печ иттергән заман» алдында каушап-югалып калганнарның намусына 
эндәшү бу намусны уятырга омтылу 

Доньянын чуалган чагы. 
Кулларның буялган чагы, 
Тәрәзәгә жил бәрелгәч, 
гоп уртасында кемнеңдер 
сискәнеп уянган чагы... 

Бу да киная. Зур киная. Мөгаен, әле шагыйрь үзе дә тулысынча аңлап 
өлгермәгән, әмма күнеле белән тоеп өлгергән киная. 

Әнә бит 

Туган якта тормыш ничек, диеп 
Сорама син, якташ сорама 
Ип беренче чуен койган халык 
Шәфкать сорап чатта тора ла 

<*Экибасгуэда яшәүче кардәшем.'») 

Шагыйрь өчен һичшиксез зарури булган бер нәрсә бар, ул—Халәт. 
дидек. Ә менә шул халәтне бар итүдә, тулыруда-булдыруда турыдан-туры катнашкан 
Хәтер турында аерым әйтеп үтәргә тиешбез. Әйе, хәтер... Әмма шагыйрьләр хәтере 
үэенчалекле, бик тә үзенчәлекле хәтер ул. Кинәттән уяна торган, йокламыйча ятканда 
да сискәндереп уята торган, уйлата торган хәтер. Әнә шундый хәтергә ия кеше генә 
хистә, фикердә кабатланмас чагыштырулар, кабатланмас гомумиләштерүләр ясарга 
сәләтле Б&гачакнын күңел төпкелендә калкып чыккан теләсә кайсы мизгеле, үсмер 
чакларңын теләсә кайсы вакыйгасы, безнең яшьлек елларының теләсә кайсы 
кичерешләре, бүгенге көннәргә килеп төенләнеп, Хәтер кайтавазы булып яңгыраш 
ала. Әнә шул Хәтер шагыйрь җанында халәт булып әверелә, иҗат әнә шулай туа. 

«Сугыштан аяксыз кайткан әткәйләрнең малайлары» булуын онытмаган 
Мөхәммәт Мирзаны мин уяу хәтерле шагыйрь буларак ачтым Әмма хәтер ул бер 
тарафка гына—бары тик үткәнгә генә төбәлгән күренеш түгел. «Воспоминание о 
будущем* дигән гыйбарә турында уйланган кешеләр моны бик тиз аңлар Хәер. 
шагыйрь Мөдәррис Әгъләм дә үзенең бер китабын •• Киләчәккә кайту* дип исемләде. 
Әнә шулай итеп. шагыйрьләр хәтере—үткәнне юксыну, үткәнне барлау гына түгел, 
үткәннәрне киләчәккә ялгау ул. 

Урманнарга кергән илем, 
Уйланып йөргән идем 
Агыилелнен уртасында 
Агымга йөзгән идем,— 

(«Уйланып йөргән идем») 

дип яза, әнә, Мөхәммәт Мирза 
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Әйе шул, агымга каршы йөзәселәр дә, уйланып йөриселәр лә алда әле Шул 
хакта кисәтәдер шагыйрь хәтере Юк инде. бер тынгылык бирмәсә—гел тынгыда 
калдырчыи ул Хәтер, калдырмый Чөнки кеше гомере табышлардан һәм югалту
лардан юра. үтә нечкә, сизгер жанлылар ул югалтуларны аеруча авыр кичерә. 
Тормышта, мәхәббәттә югалтулар, инде кулымда дип ышанган бәхет кошынын 
очып югалулары... 

Таптым да югалттым аны. 
Әйтегез, нишләргә соң1 

Бәргәләнеп елый җаным. 
Терсәкне тешләргә сон 

Хәер, югалтуларның зурлыгын аңлау белән беррәттән, югалтуның фәлсәфи 
зарурлыгын да аңлаган шагыйрь генә бу хакта башкалар белән ачылып уртаклашырга 
хаклы Әгәр дә шулай булмаса, бу бары тик сыкрануга һәм дә өзлексез зар танма 
тына кашып калыр иде. Синең уйларын-кичерешләрен башкаларныкы була алырлан 
мәлдә генә шигырь уртак бер дога булып әверелә ала, бары тик шул очракта гына 
шигырь башкалар җаныңда да урын ала Әмма шагыйрь һәм укучы арасында мондый 
уртак кичерешләрне тудыру очен рухи уртаклык та кирәк. 

Пушкинның, внә, «Шагыйрь һәм гавам» («Поэт и толпа») шигырен генә 
ИСКӘ гөшерик Икс полюс, ике төрле караш Нәкъ менә шушы -каршы.INK-FIN 
кимет, өчендер иҗатта -лирик герой» дигән бер шәхес калка Һәм әлеге гярих 
герой шагыйрьнен үз рухы белән укучы рухын тоташтыручы бер «күпер- булып 
әверелә Менә шул лирик герой пи дәрәҗәдә камил, ул шагыйрьнен үзенә һәм 
укучы күңеленә ни дәрәҗәдә якын—монысы инде, минемчә, шагыйрьнен талант 
кочешки г күңел си (герлегеннән тора Мөхәммәт Мирзаның шигырьләрендәге лирик 
герой—уйлы, гамьле зат, ул —мәхәббәттән һәм яшьлектән ваз кичмәгән, ваз кичәргә 
теләмәгән зат Шунын белән генә лә герой бу шагыйрьнең үзенә тәңгәл һәм охшаш, 
укучыга якын. 

Кош теле җибәргән әнкәй 
Күчтәнәчкә авылдан 
Каптым, тик йота алмадым 
куркын телсез калудан 

1-Кош теле») 

Менә шул -Кош теле» дигән бер бүлектә автор кыска-кыска шигырьДВреи 
туплаган Сизәбездер. Кош геле» дигән сүз үзе дә бер мәгънәгә ия «Кош теле 
хәтле генә булса да хат сал»,—дин әйтәләр иде безнен яшьлек көннәрендә Хәзер 
иңде атай әйтмиләр, хатларны да сирәк язалар бугай... 

Ә менә Мөхәммәт Мирза "Кош геле хәтле генә хат»ларны онытмаган, йөрә
гендә саклаган Хәер, кыска шигырьләр, дигәннән, шагыйрьләр шигырьнең \ пөмен 
беркайчан ца сайламый >! үлчәмен шигырь үзе сайлый, янын бары тик шагыйрь 
җанын и шигырь булып тууы гына зарур. Инде чак кына читкөрөк кител 
әйтим .vi.ifuMi жанр [ары белән дә шулай—кайсы жанрда, нинди калыпта язуны 
тема һәм )чтәлек үзе билгели Бу—иҗат кануны Соңгы вакытта безнен әдәбиятта 
робагый, газәл кебек жанр гөрлөренен яңадан пәйда булуы юктан гына түгел. 
Ьипапчык буталчык юмаңда мондый жанрларда әйтелгән мәгънәле сүзгә имынж 
ГУМЫЙ каза алмын \л! 

Мөхәммәт Мирза да әлеге «Кош теле хәтле* шигырьләрендә әнә шул анык
лыкка фө [СӨфи фикер 1әүгө омтыла. Әмма бу фәлсәфә дөнья тарихында! ы фикерне 
ип н с ic бер аксиомаларны кабатлау түгел, ә бәлки үз тәҗрибәңне, үзеңнең горыыш 
гөжрибөсен, Milieu һәм кис тәҗрибәсен яшәеш фәлсәфәсе калыпларында ачып салу 

Кеше хәлен кеше Бе ш к 
син белеп тор хәлләремне. 

Гих күрсәтме жалләвенм 

ли шагыйрь Әле монысы «баласы* гына -Анасы» аның алда. шдан-юлга кук. 
бара, өнә шул кыска гына шигырьләрдә шагыйрьнең дөньяга карашы, фикер сөреше, 
MI гаме ачы ia бара 

•ИТӘК кисеп, киңне ялгап кына Бөтен итеп булмый җиһанны Шыр дивана 
гуган нарасыйда Бәргәләнеп елый кем ханы? » 

Кешенен габигате шундый \ i кайчакта гышкы тирәлеккә, әйләнә 
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төбәлүчән була Дөньяны тышкы күренешләр аша ача Кайчак исә ул үз-үзенә, 
үзенен жанына-күнеленә бага. шул багулар аша жавап эхти. җавап таба. Ә инде әнә 
шул тышкы күзәтүләр белән үзеннен эчке лөньянны, жанынны ачулар бергә кушыл
са, гажәеп гомумиләштерүләр туарга момкин Мөхәммәт Miipi.ua нәкъ менә шундый 
гомумиләштерүләр хас. Әнә шул фәлсәфи күзәтүләрендә, гомумиләштерүләрдә ул 
еш кына Равил Фәгпутлин. Ренат Харис һәм үз остазы итеп исәпләгән Рөстәм 
Мингалнмнен шигъри алымнарын хәтерләтә. Әмма аларны кабатламый, анын үз 
сүзе. үз фикере, уз «кош теле» бар. Нәкъ менә Рөстәм Мингалимгә багышланган 
бер шигырендә («Багышлаулар» бүлеге) шагыйрь болай ди: 

Карамасын, кара талын 
Каердык, дуга бөктек 
Илгә. ойгә, күкелдәргә, 
Хорлек килүен көттек1.. 

...Дуга бөктек, атлар җиктек. 
Кемнәрдә дилбегәсе?! 

Әй, ул хөрлек, азатлык дигән татлы сүз! Ул Эзоп заманнарыннан килгән 
татлы хис—коллыктан, рухи коллыктан арыну теләге, омтылышы! Әнә шул хис 
әйдәп йөртә безне, һәммәбезне.. 

Ни гажәп. әдәбият белгечләре шагыйрьләр иҗатында аерым-аерым темаларны 
барларга, аларны аерып-аерып күрсәтергә тырышалар (хәер, монысы татар әдәби 
тәнкыйтенә бик үк карамый да бугай). Әнә бит, шул ук Пушкиннын «Болдино 
көзләре»н, мәхәббәт лирикасын, Кавказ шигырьләрен һ. б., һ. б темаларын күпме 
генә тәкърарламадылар, анализлап та, синтезлап та, кем әйтмешли, индукция һәм 
дедукция алымнары белән дә өйрәнделәр Пушкин, һичшиксез, бөек шагыйрь 
Әмма, кеше күңелендәге һәрбер ачыш—үзе бер биеклек, бөеклек Шигърияттәге 
һәрбер ачыш. һәрбер тема үзара шул дәрәҗәдә тыгыз бәйләнгән ки, хәтта аерым 
бер иҗатны аерым чорларга, темаларга, бүлекләргә бүлү дә артык кебек Иҗат ул— 
аеруча шигырьдә—бербөтен! Елганы, агымсуны бүлеп булмаган кебек (бүлсәк, аннан 
инде буа була, елганы буып торган плотина була!), иҗатны да болай бүлеп анализлау 
бер карашка көлке тоела. Менә шуна да мин бу язмада Мөхәммәт Мирзаның иҗатын 
бернинди темаларга да бүлеп карамаска тырыштым. 

Шулай лидем дә... Әмма дә ләкин мәхәббәт лирикасы, мәхәббәтнең җан 
ачысы... бу хакта әйтми калып буламы? Әмма, ни генә булмасын, шагыйрьнең 
лирикасы да эчке бер тоемлау, фәлсәфи тоемлаулар белән сугарылган, әнә шул 
тоемлау аерым шигырьләрнең аерым темаларга каравы бары тик шартлы рәвештә 
икәнлеген күрсәтеп тора 

Туйлар көттек, туйлар булмый калды. 
Язмыш мине синнән тартып алды 
Шәрабына салып агу бирле 
—Минеке, йә һичкемнеке,—диде. 

Туйлар көттек, туйлар булмый калды. 
Гомер буе җаннар газапланды... 
—Хыянәтен кичермимен,—диден, 
Син шул үзеннән дә горур идең. 

Кешелек дөньясы иҗат итә белгән, кешелек дөньясы үз әдипләре аша траге
дия, драма, комедия кебек жанрлар тудырган. Әмма, ни гаҗәп, трагедия белән 
комедия арасында да зур бәйләнеш, диалектик бәйләнеш ята. Вакыйгага, күренешкә 
кем нинди халәттән бага бит' Мәхәббәт һәрчак хаклы, дибез лә бит. әмма нәкъ 
менә мәхәббәт—безгә ин олы газаплар, татлы газаплар алып килгән хис. Әнә шул 
хисне авырсынмыйча яклый белү, ачыргаланып кычкырмыйча, үгет-нәсыйхәт 
укымыйча гына яклый белү шигырьне—чын шигырь, шагыйрьне чын шагыйрь 
итә Мөхәммәт Мирзаның мәхәббәт лирикасы—әнә шундыи 

«Киек каз юлында» китабына шигырьләр, газәлләр, поэмалар кергән, дидек. 
Әйткәнебезчә, үзләре дә шулай кош теле кадәр генә булган әнә шундый 

кыска шигырьләрне Мөхәммәт Мирза «Кош теле» дигән бүлеккә аерым туплаган 
һәм монда да анын лирик герое үз сүзен үзенчә әйтә, мең төрле халәт тудырып, 
укучының да Халәтенә якыная. Димәк, шулай: үз халәтеңне—лирик геройга, лирик 

http://Miipi.ua
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геройны укучы халәтенә ни ләрәжәдә якын итә аласын, шигырьнен тәэсир көче дә 
шулкадәр зуррак була. Мөхәммәт Мирза моны җаны-тәне белән тоемлый 

«Киек каз юлында» тупланган поэмалар турында әйтмәсен, сүзем һич тә 
тулы булмас кебек 

Поэма жанры—бик тә үзенчәлекле жанр. Әгәр тарихка күз салсак, борынгы 
чорларда һәм урта гасырларда язылган поэчаларнын ниндидер монументаль 
характерда, шактый күләмле булуын, нигездә лирик-эпик рәвештә язылганлыгын 
күрербез Безнең «Йосыф китабы»ң. -Идегәи-дастаннарын искә төшерик Инде 
килеп, борынгы греклардагы атамы «Илиада». «Одиссея» кебек эпик поэмаларны 
искә алыйк Боларнын барысына да тарихчанлык, каһарманлык, легендарлык хас, 
алар ниндидер бер югары пафос белән, риваятьләргә хас дәрман белән язылган 

Әгәр игътибар итсәк, тарихның безгә якынрак чорларында—аеруча романтизм 
елларында—поэма жанрындагы әсәрләрнең эчтәлеге, формасы инде шактый үзгәрә 
төшә. позмадагы вакыйгалар исә лирик һәм эпик башлангычларның үзара 
каршылыгы аша гәүдәләнә башлый Дөресрәге, шәхеснен язмышы һәм тормыш 
позициясе тарихи, социаль, дөньяви көчләр белән каршылыклы мөнәсәбәтләрдә 
гәүдәләнә Шәехзадә Бабичның «Газазил» поэмасына (баллада дип тә әйтергә мөм
кин) игътибар итегез, Һади Такташның «Жир уллары трагедиясе-н тагын бер кат 
искә төшерегез Йә булмаса, урыс әдәбиятындагы «Медный всадник* (А Пушкин) 
«Двенадцать» (А. Блок) поэмаларын мисалга алыйк Шәхес—лирик герой—нәкъ 
пене тарихи чынбарлык, социаль һәм дөньяви чынбарлык белән, галәми көчләр 
беләк каршылыкка керә 

«Сюжетсыз» поэмалар әдәбиятта узган гасырның егерменче елларында туа 
башлады кебек. Анна Ахматованың поэмалары, әнә. сюжетсыз гына түгел, хәтта 
геройсыз да булды әле (анын «Поэма без героя» әсәрен искә төшерик) Фәлсәфи 
агым, лирик пафос, поэма төзелешендә иркенлек-и рек—болар барысы да алеге 
жанрга яна бер коч бирде, этәргеч ясады, аны бүгенге көн таләпләренә якынайтты 

Мөхәммәт Мирзаның бу китабына кергән поэмалар да әлеге «сюжетсыз» 
поэмалар рәтеннән Әйткәнебезчә, мондагы вакыйгалар лирик геройның киче
решләре, уйланулары аша ачыла, лирик герой—алда әйтелгәнче—әлеге вакый-
галарнын үзәгендә яши, алар хакында үзе сөйли Хәер, кем исеменнән генә сүз 
барса да. без монда лирик героинын катнашканын һәрдаим тоеп торабыз Китапка 
кергән, тупланган поэмалар арасыннан ин унышлылары. мина калса, «Әнкәй». 
«Агыйделдә ак пароход» Әлеге поэмаларда без югарыла әйтеп үтелгән, заманча 
поэмалар таләбенә туры килгән, лирик геройның үз кичерешләре аша туган фәлсәфи 
әсәрләр күрәбез Әлбәттә, «Турайтыр». "Куян күчтәнәче». «Сабантуй» кебек әсәрләр 
дә фәлсәфи уйлардан, гомумиләштерүләрдән. лирик пафостан мәхрүм түгеп Әмма 
без, ни генә булмасын, поэма жанрындагы башка таләпләрне дә онытып бетермәскә 
тиештер Бу—һичшиксез, поэмада күләм һәм тарихи киңлек, эпиклык мәсьәләсе 
Моны истән чыгарсак, без бит поэма жанрының төп баганаларын какшатыр т е к 
Минемчә, нәкъ менә «Дөнья сүзе—көн күзе», «Кабатланмас мәңге дигәннәре* кебек 
әсәрләрнең жанры бу китапта дөрес билгеләнмәгән, алар, поэма булудан бигрәк, 
фәлсәфи шигырьләр шәлкемс кебегрәк кабул ителә Бу фикеремне чин «бер мичкә 
балга бер кашык дегет» салу очен түгел, ә бәлки поэма жанрына булган таләпләремне 
анык һәм ачык тойганымнан әйтәм һәм беләм: поэма жанры турында бәхәсләр 
барды, бара һәм барачак Мин беләм: күләчле әсәр. поэма кебек әсәр я ярга алынган 
Һар автор әле иң беренче чиратта үз-үзе белән бәхәсләшә Бәлки, поэма үзе үк. 
шигырь үзе үк әнә шуннан—авторнын үз-үзе белән бәхәсләшеп яшәвеннән туадыр 
Менә шуңа күрә дә мин Мөхәммәт Мирзаның үз-үзе белән бәхәсләшүдән 
туктамавын, лирикада, башка жанрларда үз сүзен дәвам итүен, үз сүзен әйтә торуын 
телим. 

Ниш АКМАЛ. 

*Ф 

10. .К 1 . М N 



116 

Катнның WOQ е.гшгына 

Хатыйп Миңнегулов 

МӨХӘММӘД ӘМИН 
ХАННЫҢ ХАТ-БЕТЕГЕ 

К азан үзенен 1000 еллыгын бәйрәм итәргә җыена. Бу—гаять истәлекле дата. 
Чөнки Казан—татар яшәешендә генә түгел, Евразиянең күп кенә халыклары 
Һәм илләре язмышында, Шәрык-Гареб, ислам-христиан мөнәсәбәтләреңдә 

сизелерлек роль уйнаган кала. Дөнья фәненә һәм мәдәниятенә зур өлеш керткән 
шактый гына талант ияләренең гомере дә Казан белән бәйле. Бәйрәмгә хәзерлек 
чорында шәһәребезнең төрле чорлардагы тарихы, эчке тормышы, халыкара 
бәйләнешләре мөмкин кадәр тулылыкта һәм тирәнлектә яктыртылырга тиеш. Бу 
эш вакытында эзләнү, янадан-яна факт-мәгьлүматларны гыйльми һәм гамәли әйлә
нешкә кертү аеруча мөһим. Әмма, ни кызганыч, элеккеге чордан, аеруча ханлыклар 
дәвереннән безгә бик аз санлы ядкярләр генә килеп җиткән. Казан, татар белән 
бәйләнешле бүгенге фән татарларның үзләре тарафыннан, үз телләреңдә язылган 
истәлекләре аеруча мохтаҗ. Аларның азлыгы кайвакыт фикер-күзаллауллрпын 
берьяклылыгына, хакыйкый чынбарлыкның бозылуына китерә. Мондый шартларда 
тарихыбызга, рухи яшәешебезгә мөнәсәбәтле һәр факт, Һәр ядкяр игътибарга лаек, 
гамәли тормыш һәм фән өчен кыйммәтле. Мәгълүм ки, моннан ун еллар WICK 
Шәрифинен "Зафәрнамәи вилаяти Казан" әсәре (1550) М. Әхмәтжанов һәм 
Ф Хәкимҗанов тарафыннан гыйльми әйләнешкә кертелгән иде. Хәзер бу язма шул 
чор әдәбиятын, телен, тарихын, сәясәтен өйрәнүдә мөһим бер чыганакка әйләнеп 
бара Мөхәммәд Әминнен хаты да Казан ханлыгы дәверен, илнең халыкара 
бәйләнешләрен, аерым хөкемдарларын ачыклауда кыйммәтле бер ядкяр булып тора. 

Мохәммәд Әмин—ин озак (ягъни чирек гасырдан артык: 1487—1495, 1502— 
1518 елларда) идарә иткән һәм ин күренекле Казан ханнарыннан берсе Мөгаен, 
шуна күрәдер ул элеккеге татар һәм урыс чыганакларыңда да. Ш. Мәржани, Р Фәх-
реддин, һ Атласи, М. Худяков кебек соңгырак дәвер авторларыңда да сш телгә 
алына, төрлечә бәяләнә 

Мохәммәл Әмин атаклы Чынгыз—Туктамыш—Олуг Мөхәммәд нәселеннән. 
Әтисе—Ибраһим хан. Әнисе—Нурсолтан. Казан тәхетендә бераз утырып алган Илһам 
һәм Габделлатыйф—анын бертуганнары Әмма соңгыларының әниләре башка 
(Фатыйма солтан) Мәгълүм булганча, 1487 елда Казан ханлыгы Иван Өченче йогын
тысына эләгә Мөхәммәд Әминнен тәхеткә утыруы да шуның белән бәйле Табигый 
ки. идарә итүенен беренче чорында ул Мәскәү сәясәтенә ярашырга мәҗбүр була 
Тәхеттән төшерелгәч тә. Мөхәммәд Әмин Иван Өченче химаясендә кала Ана биләмә 
итеп Мәскәү янындагы Серпухов. Кашира бистәләре бирелә Хәтта Мөхәммәд Әмин 
XVI гасыр башындагы РәсәИ—Литва сугышында урыс армиясенең башкомандуюшис 
дә булып тора. 

1502 елда, ягъни кабат тәхеткә утыргач, бай тормыш тәҗрибәсе туплаган 
Мөхәммәд Әмин Казан дәүләтенең мөстәкыйль сәясәтен уздыра башлый Татар 
хөкемдарының мондый хәрәкәте, әлбәттә, Иван Өченчегә һәм анын урынына килгән 
(1505 елда) Василий патшага ошамый Казанга һөҗүмнәр башлана Үз чиратында 
Мөхәммәд Әмин дә яу чаба 1506 елда Казанны алырга дип килгән Мәскәү гаскәре, 
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100 меңләп кешесен югалтып, зур җиңелүгә дучар ителә. Каэанлыларньщда шактый 
кешесе һәлак була Бу фажигале вакыйгалардан соң Мәскәү белән Казан арасында 
чагыштырмача иминлек урнаша һәм ул Мөхәммәд Әмин үлеменә кадәр дәвам итә. 
Шунысын ла искәртик: бу елларда татар мәдәнияте билгеле бер үсеш ала. Мона 
Мөхәммәд ӘМИННСН иҗат белән шөгыльләнүе, сәнгать белән кызыксынуы да уңай 
ногынты ясый Хөкемдарның "Гыйкаб" исемле шигыре сакланган; Урта Азиядән 
кырчы-М) (ыкантлар китертүе дә мәгълүм. 

Мөхәммәд Әмин үз үлеме белән 1518 елда вафат була һәм Казан Кремле 
зиратында җирләнә Берара аның каберендә шагыйрь Мөхәммәдьяр да мөҗавир 
(сакчы, хезмәткәр) булып тора. 

Мөхәммәд Әминнең татарча язылган рәсми хаты, ягъни бетеге (битиге) Хәким 
Бирде исемле илчесе аркылы 1506 елда Польша хөкемдары Александрга җибәрелә. 
Ул безгә 1928—1939 елларда Гаяз Исхакый тарафыннан Берлиндә гарәп хәрефләре 

белән татарча чыгарылган 
"Яңа милли юл" журналы 
(1930.—№3.-10-12 битләр) 
аркылы таныш. Биредә хат
ның үзе, ана мөнәсәбәтле 
ике искәрмә һәм аңлатма 
характерындагы кечкенә мә
калә бирелгән. Бу эшне 
башкаручы конкрет күрсә
телмәгән Әмма бер искәрмә 
ахырында .^fts хәрефләре 
тора Мондый инициаллы 
автор журналда күзгә таш
ланмады "Иделле Мөхәм-
мәдгаяз Исхакый" дип уку 
да бик мантыйкый түгел. Бу 

өч хәреф "Яна милли юл" дигәнне аңлата булса кирәк. Чөнки биредәге мәкалә дә 
журнал аңлатмасы рәвешендә бирелә Мәгълүм ки, "Яңа милли юл "дагы күпчелек 
материаллар Г. Исхакыйның үзе тарафыннан язылган яисә әзерләнгән Аларнын 
авторлары күрсәтелеп тә ("Гаяз Исхакый", "Гаяз", "Чыңгыз", "Лотфулла углы" .), 
күрсәтелмичә дә басылган Мөхәммәд Әмин хаты да баш мөхәррирнең үзе тара
фыннан әзерләнгән булса кирәк. Чөнки тәржемәнен һәм аңлатмаларның тел-стиле, 
фикер сөреше Г. Исхакыйныкына охшаш 

Билгеле булганча, бу елларда бөек әдип төрки-татар тарихы, ана мөнәсәбәтле 
хезмәтләр, материаллар белән ныклап кызыксына. Аның "Идел-Урал" китабы, күп 
санлы мәкалә-язмалары нәкъ менә шушы елларда туа. Бөтендөнья ислам корылтае 
(декабрь, 1931) вакытында Мөселман Көнчыгышындагы чыгышлары да Г. Исха-
кыйнын торки-татар тарихыннан бик хәбәрдар булуын күрсәтеп торалар. 

Әдипнең бу елларда төп яшәү урыны—Варшау Биредә ул Польша зыялылары, 
җирле татарлар, сәясәтчеләр, шул исәптән ил башлыгы Ю. Пилсудский белән дә 
якыннан аралаша, тарихи истәлекләр белән таныша, полякча да бераз өйрәнә. 
Болар хакында "Яна милли юл" журналында да күп төрле материаллар, факт-мәгъ-
лүматлар бар Шуна күрә татар тарихына мөнәсәбәтле бу мөһим хатның татар журна
лында урнаштырылуы табигый һәм мантыйкый күренеш. 

Мөхәммәд Әмин хатынын тексты хәзерге татар телендә бирелгән Бу аның 
кыйммәтен һич киметми Чөнки фәнни тәржемәдә оригиналмын асылы, эчтәлеге 
генә түгел, шактый дәрәжәдә төзелеш-структурасы, стиле дә саклана. Бу хатта да ул 
ачык күренә Текстның кыйммәте янә шунда: аның нигезен, оригиналын татарча 
текст тәшкил итә. Бу хакта журнал искәрмәсендә бирелгән аңлатма да кызыклы. 
Анда "ярлыкның татарча язылган төп нөсхәсе мәгълүм булуы", анын "Литва кенәз-
легенен архивында 193 нче китапның 13 нче битендә саклануы" әйтелә. Бу текст 
исә "иске Польшаның хөкүмәт теле булган ярты украинча, ярты полякчага тәрҗемә 
ителгән копия"дән күчерелгән. (Бу уңай белән шунысын да әйтик: Польша, Литва 
дәүләтләре татар мәмләкәтләре, татарлар белән элек-электән шактый тыгыз 
мөнәсәбәттә тора. Алардагы дәүләти һәм хосусый архивларны өйрәнү кызыклы 
гына табышларга китерер иде.) 
10* 
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Текстка бирелгән икенче искәрмә-астошермә лә мөһим Ли ы Мохәммәл 
Әмин хаты адресланган Александрның (анын хатыны—Инан Өченченең кызы 
\ \/ i ' Польша короле Казичирнен икенче у п ы " булуы, б\ загнын "1442 елдан 
1502 i.i'i.i Лнтванын олуг кенөэе, 1507 елдан 1506 елгача Польша короле булуы" 
әйтелә. Алга таба без искәрмәдә мондый юлларны укыйбыз: "Әмма Мөхәммәд 
Әминнен илчесе килгәндә Александр үлгән булса кирәк. Бу хатнын җавабын аның 
туганы король Зигчундязып күндергән. Киләчәктә аны да мәҗмугамы ша басарбыз" 
Димәк, але җавап хаты-бетеге дә бар Бу да бик әһәмиятле Әмма әле "Яна милли 
юл"нын безнен кулыбыздагы саннарында бу материал күзге ташланмады 

Мвхәммәд Әмин хатынын төп асылын Польша-Литва белән Казан мәмләкәте 
арасында дчетанә мөнәсәбәтләр урнаштыру теләге тәшкил итә Мәгълүм ки. бу 
багланышларның Алтын Урда чорларына ук барып тоташкан озын-озаж гарнхы 
бар (шул чор ярлыкларын гына да искә төшерегез1) Мөхәммәд Әмин дә Олуг 
Мөхәммәд белән Витольдның дуслык-кардәшлектә бер-берсенә "ант гаүен" язып 
үтә. 

Мәскәү белән мөнәсәбәтләр Казан ханлыгы сәясәтендә хәлиткеч урынны 
били Анын шулай икәнлеге Мөхәммәд Әмин хатында да ачык күренә "Элек,—ди 
автор,—без Мәскәү кенәзе Иван белән дуст идек. Ул безнен ханлыгымыз берлә 
дуст торырга вә ике араны тыныч тотышырга ант зчтән иде Ахырдан үз антын үзе 
бозлы Безгә каршы күтәргә атмаслык усаллыклар эшләде Без аны тынычлык вә 
татулыкта торырга өндәдек Ул безгә үзенең гаскәрен жибәреп жавап кайтарды". 
Алга таба хатта 1506 елгы Казан-Мәскәү сугышы, бу орышта казанлыларнын җиңүе, 
мәскәүлеләрнең йөз меңнән артык кешесе юк ителүе, әсирлеккә алынуы бәян ителә 

Мохәммәд Әмин 1506 елгы хәрби уңышын сәяси-дипломатик юл белән 
ныгытырга омтыла Польша короленә илче җибәрүе, анын белән Мәскәүгә каршы 
союз төзергә омтылышы—шуның ачык билгесе. 

Хатта Кырым ханы Миңле Гәрәй дә телгә алына Мөхәммәд Әмин аны "олуг 
хан" .иш агым Кырымга "зур илчелек күндерүен" искә ала, илдәге хәлләрне Миңле 
Гәрәй илчесе күреп торуын'да искәртә Казан ханы Кырымнык Полыш-Литва 
белән дус булуын да хуплый Бу аңлашыла да Чөнки Казан һәм Кырым ханлыклары 
һәрчак диярлек дустанә мөнәсәбәтләрдә тора Ире Ибраһим хан үлгәч, анын хатыны 
Нурсолтан Миңле Гәрәйгә кияүгә чыга Бу да Кырым һәм Казан бәйләнешләрен 
якынайтуда сизелерлек роль уйный. Сәхибгәрәй һәм Сафагәрәй вакытында бу 
элемтәләр тагын да ныгый 

Хаттан Мөхәммәд Әмин илчесенең Кырым ханлыгы аркылы йөрүе аңлашыла 
Шунысын да искәртик гәрчә хатта телгә алынмаса да, кызганычка каршы, татар 
мәмләкәтләре арасында каршылык-сугышлар да булып гора Тарихтан, мәсәлән, 
Кырым—Олы Урда, Әстерхан—Кырым сугышлары билгеле Мәскәү һәм кайбер 
күрше дәүләтләр, әлбәттә, бу каршылыклардан бик оста файдалана, кайвакыт 
андыяларны махсус рәвештә үзләре дә тудыралар 

Хатның тел-стиле дә үзенчәлекле генә. Мохәммәд Әмин адресатка, кагыйдә 
буларак, "без" исеменнән "сез" дип дәшә. Әмма Александрның исәнлек-саулыгын 
сорашканда, "син"гә күчә Текстта "дустымызнын—дусты, дошманымызның— 
дошманы" гыйбарәсе төрле вариантларда берничә мәртәбә телгә алына Мондый 
канатлы сүзтезмә, мөгаен, дипломатик стильнен тотрыклы бер элементыдыр Язма 
өчен "ант эчү", "биргән сүз", күндерү ("ягъни жибәрү") кебек сүз-ГЫЙбарәләр 
куллану да хас 

"Яна милли юл"да басылган гарәп графикасындагы текст хәзерге язуга, 
нигездә, үзгәрешсез күчерелде Ике арадагы аермалар хосусый характерда гына 

Мөхәммәд Әминнен 1506 елгы хат-бетеге башка китап-чыганакларда күзгә 
ташланмады Бу хакта Миркасыйм Госманов, Динә Мостафина, Илдус Заһидуллин 
һәм кайбер башка тарихчылар, белгечләр белән дә сүз булды (Бу мохтәрәм затларга 
ихлас рәхмәтемне юллыйм) Алар да бу хаттан хәбәрдар булмауларын әйттеләр 
"Яна милли ют' журналының да илдә таралмавы монда төп сәбәпләрнсн берсе 
булып тора 

Мөхәммәд Әминнен бу хат-бетеге белгечләрдә һәм җәмәгатьчелектә билгеле 
бер кызыксыну тудырыр, гыйльми тикшеренүләрдә моһим бер чыганак булып хе МӘ1 
итәр һәм алдагы эхтәнүләргә унай Йогынты ясар дип ышанасы килә. 
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Казан ханы Мөхәммәд Әминнең 1506 елда 
Польша короле Александрга илчесе 

Хәким Бирде берлә күндергән ярлыгы' 

Без Казан ханы Мөхәммәд Әминнән безнең кардәшебез Польша короле 
Александрга сәлам- Сонра сүземез шулдыр: безнең бабамыз Мөхәммәд хан сезнең 
бабаңыз Витольд берлә ант эчкән кардәшләр һәм дустлар иде Безнең бабамыз Литвада 
к\накта булганда, король Витольд безнең дустымызның—дусты, дошманыбызның— 
дошманы иде Безнең бабабыз хан да үзенең сезгә дустлыгын, кардәшлеген саклап 
килде Хәзер без сез кардәшемездән ерактабыз. Сезнең исәнлек-саулыгыгызны сорарга 
үземезнен нлчемезне иибәрдек Элек без сезгә үземезнең илчемезне йибәрмәгән 
идек Элек без Мәскәү кенәзе Иван берлә дуст идек. Ул безнең ханлыгымыз берлә 
дуст торырга вә ике араны тыныч тотышырга ант эчкән иде Ахырдан үз антын үзе 
бозды Безгә каршы күтәрә алмаслык усаллыклар эшләде. Без аны тынычлык вә 
татулыкта торырга өндәдек Ул безгә үзенең чәриене (гаскәрен) иибәреп җавап 
кайтарды Тәңренең ярдәме берлә без анын сугышчыларын җиңдек Аның ун мен 
гаскәре безнең кулымызда үлде. 

Бу елның башында аның углы кенәз Василий үзенең туганы кенәз Димитриины 
илле мең гаскәр берлә су юлыннан өстемезгә күндерде Икенче туганын алтмыш мең 
гаскәр берлә корыдан илемезгә йибәрде Безнең йортымызны, ханлыгымызны сугышып 
алырга боерды Тәңре Тәгалә безне ярдәменнән ташламады. Судан килгән яуны без 
үтереп бетердек Аннан сон аның корыдан килә торган алтмыш меңле атлы гаскәре 
сугыш мәйданына нитеште Аллаһу Тәгаләнең ярдәме берлә көймәләрдән Мәскәү 
гаскәрен кыйнап бетергән булганга, атлы гаскәргә чыгып сугыштык Алтмыш меңле 
атлы гаскәрне җиңдек. Чәрибаш (гаскэрбаш —Х.М.) кенәзләрне, боярларны 
тоткынлыкка алдык Үз кылычлары берлә үзләрен кистек Ат өстендә килгән Василий
ның туганы кенәз үзе менгән аты өстендә кача алмады Ул көймәгә качып кына 
җанын коткарды Безнең йортыбызда булып яткан шул эшләрне туганымыз Миңле 
Гәрәйнең (Кырым ханы) илчесе күреп торды 

Без олуг хан Минле Гәрәйгә йортымызнын хәлләрен белдереп, үземезнең 
йомышларымызны үтенеп ханзадәләр вә аксөякләремездән зур илчелек күндердек 
Без ишеттек Миңле Гәрәй хан берлә сезнең арада илчеләр йөреп ята вә сез дустлык 
вә кардәшлектә яшисез дип Моны ишетеп бик сөендек Бабаларымыз, аталарымыз 
заманасындагы кебек, дустларыгызга—дуст. дошманнарыгызга—дошман булуда биргән 
сүзегезне ниренә йнткерәсез дип ишеттек Сез нык итеп кардәшлек алып барасыз 
икән Мин моны ишетеп бик сөендем Синең исән-саулыгыңны белешергә илче итеп 
Хәким Бирдене йибәрдем Кечкенә генә бүләк, зур сәлам берлә Бабаларымыз кебек, 
безнең дә татулыкта, кардәшлектә яшәвемезне теләп, үземездән сезгә сүз бирәмез 
сезнең дустларыгызның—дусты, дошманнырыгызның —дошманы булырга Мәскәү 
кенәзлеге берлә без тирән дошманлыкка керештек Аның зур гаскәрен җиңдек. Шул 
хәбәрне белдерергә илчемез Хәким Бирдене йнбәрдек Сез дә безнең илчемез Хәким 
Бирде берлә яз башында үзегезнең илчегезне йибәрсәгез иде Әгәр сез Мәскәүгә 
каршы үзегезнең гаскәрегезне йибәрсәгез, бөтен сугыш көчемнең башында мин үзем 
торып, Мәскәүгә каршы сугышка чыгармын Мин үз илем-йортымны сугышка әзер 

1 Бу ярлыкнын татарча язылган төп нөсхәсе мәгълүм булса да, безнең кулыбызга анын 
иске Польшаның хөкүмәт теле булган ярты украинча, ярты полякчага тәржемә ителгән копиясе 
генә төште Моның чын нөсхәсе Литва кенәзлегенен архивыңда 193 китапның 13 битеңдә 
сакланган 

' Бу Александр Польша короле Казимирнең икенче утлыдыр. 1492 елдан 1503 гәгә 
Литваның олуг кенәзе, 1503 елдан башлап, 1506 елгача Польша короле булды Мөхәммәд 
Әминнең илчесе килгәндә Александр үлгән булса кирәк. Бу хатнын жавабын анын туганы 
король Зигмунд язып күндергән Киләчәктә аны да мәжмугамызда басарбыз. 
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тотамын Сездән хәбәр көтеп торамыз Кайвакытта вә кайсы иирдә минем гаскәрен 

берлә хәзер булуымны телисез? Ш у н ы минем илчем Х а к и м Бирдегә үзеңнен илчең 

аркылы аңлат Татулык, кардәшлекне тирәнәйтергә теләсәгез, минем илчем Хаким 

Бирдене мавыкдырмаенча үзегезнең илчегезне к у ш ы п , туганым М и ң л е Гәрәй канга 

иибәрегез М и ң л е Гәрәй хан үз илчеләре берлә сезнең илчене дә безнең иортымызга 

күндерер 

Т а т у л ы к н ы ң башы иттереп минем илчемне мавыктырма» кире күндерегез 

үзегезнең илчегезне дә к у ш ы п иибәрегез 

"Яна милли ю л " (анггатмасы.-Х.М.): Мөхәммәд Ә м и н хан Казан х а н н а р ы н н а н 

и ң азын заман патшалык хөкем сөргеннәреннән берседер' И к е мәртәбә 1487лән 1496нчы 

елгача вә !502дән 1518гәча ягъни 25 ел х а н л ы к сөрде. К а з а н н ы ң истикълялы (бвйсезде . -

ХМ) м о н ы ң к у л ы берлә диярлек бетерелде. Ш у н д а к ы с к а гына а н ы ң т а р и х ы н сөйләп 

к и т ү файдасыз булмас Һади А т л а с и н ы ң т а р и х ы н а күрә. Олуг М ө х ә м м ә д х а н н ы ң 

у г л ы н ы н углы Ибраһим х а н н ы ң өч угылы булган: Илһам. Мөхәммәд Ә м и н . Габделла 

т ы й ф Ү з е н н ә н сон беренче х а т ы н ы Ф а т ы й м а солтаннан туган Илһам хан булган Яшь 

х а т ы н ы Нурсолтаннан туган Мөхәммәд Ә м и н берлә Габделлатыйф лбы ил ары на каршы 

булып, 1485 елда М ә с к ә , кенәзе Өченче Иван (Иван Васильевич) я н ы н а к и т к ә н н ә р 

1487 елда Мөхәммәд Ә м и н И в а н н ы ң гаскәрләре берлә Казанга орыш а ч ы п , Казанны 

и к е ай к а м а п торганнан соң. ж иңеп Илһам х а н н ы анасы вә х а т ы н н а р ы берлә ТОТКЫН 

итеп Мәскәүгә й и бәреп, үзе тәхеткә утыра Л ә к и н Иван а н ы м ө с т ә к ы й л ь хан итеп 

т а н ы м ы й Я н ы н а бер калгай ( н а м е с т н и к ) куя У р ы с кәче берлә хан булган кебек, начар 

холыклы да булганга, татарлар үзен бер дә сөймәгән Казан халкы бу Өченче Иванны 

әтием д и п йөри торган Мөхәммәд Ә м и н н е яратмыйча. Иванга ш и к а я т ь итен гуганы 

Габделлатыйфны сораганнар 1496 елда Габделлатыйф хан булса ла. Иван аны 1502 

елда х а н л ы к т а н төшереп, т о т к ы н итеп а л ы п к и т к ә н н ә н соң. үз я н ы н д а торган 

Мвхамыап Ә м и н н е яңадан Казанга хан итеп кун Бу н и ы Инан Мөхәммәд Ә м и н г ә 

т о т к ы н л ы к т а булган абыйсы Илһам х а н н ы ң я ш ь х а т ы н ы н биреп, өйләндереп Йнбврө 

Мөхәммәд Ә м и н н е ң үзендә милләтчелек, и с т и к ъ л я л ч ы л ы к (ачапиык -ХМ i д и г ә н бер 

фикер булмаса ла. сөектесе бут ran бу я ш ь х а т ы н ы урыска б и к д о ш м а н . милләтче вә 

аңлы бер хатын булганга, Мөхәммәд Ә м и н г ә ырым (?—ХМ.) ясап. аны и с т и к т л я л ч ы л ы к 

я н ы н а аударган Ш у л сәбәпле 1505 елла Мөхәммәд Ә м и н хан атаклы К а и н ярминкәсенә 

КИЛГӘН урыс байларын, сатучыларын талап, к и р ә к үзе. к и р ә к халык бик баеганнар 

Х а л ы к н ы да ш у ш ы к ы л а н ы ш ы берлә үзенә к а р а т ы п . 60 мен гаскәр берлә Мәкәрҗәгә 

( Н и ж н и й Новгород) һөжүм к ы л д ы Ш у л вакытларда Мәскәү зур кенөэе Өченче Иван 

упел урынына углы Василий утыргач, әлеге Мөхәммәд Ә м и н х а и н ь щ хатындагы зур 

с у г ы ш н ы а ч ы п корыдан вә судан К а з а н н ы алырга д и п килде. М е н ә шул сугышта 

Мөхәммәд Ә м и н х а н н ы ң гаскәре и с к и т к ә ч зур гайрәт күрсәтте (1506 елда) Мен.» бу 

ч а т ы Мөхәммәд Ә м и н хан шул ж и ң ү л ә н сон язган булган К ы р ы м ханы М и ң л е I өреп 

хан Мөхәммәд Ә м и н х а н н ы ң анасы Нурсолтан бикә берлә өйлән г эм сәбәпле, ул вакытта 

К ы р ы м берлә К а и н арасында дустлык, кардәшлек вә бер-берсенә я р д ә м л ә ш л ә р бик 

cm ftjTUH Хәтта А л т ы н У р д а н ы ң к а л д ы к х а н н а р ы н н а н Сәйл Әхмәд берлә ШөЙХ 

Әхмәд 1491нчеелда. К ы р ы м г а һөжүм итеп. М и ң л е Гәрәйне би к начар хәлгә төшергән пэр 

Ш у л вакытта Өченче Иван Мөхәммәд Ә м и н г ә дә хәбәр итеп. үзе дә гаскәр биреп. М.>скәү 

вә Кл и п гаскәрләренең юлга ч ы г у ы берлә К ы р ы м н ы ң д о ш м а н н а р ы к у р к ы п к а й т ы п 

к и т к ә н н ә р Мөхәммәд Ә м и н х а н н ы ң х а т ы н д а да М и ң л е Гәрәй хан берлә булган 

мөнәсәбәтнең бик Һәйбәтлеге күренә 

Мөхвымап Әмин хан—Казан хаклыгын барлыкка чыгаручы Олуг Мөхәммәд каннын углынын 
углы Ибраһим ханнын утлыдыр Олуг Мохәммәл хан 143(>ллн 14.17 елгача Алгып Урда чаны 
Булып 1439 елда Каэан хаклыгын ясап, 1445 елга хәтле ханлык серПМ 
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XIX гасырның икенче яртысында башланып, яна гасыр кергәндә куәтләнгән 
яңарыш дәвере, барыннан ла элек. милли уянуны таләп итә иде Ш Мәрҗани. 
X Фәезханоаларга ике гасыр кисешендә алмашка килгән мәгърифәтчеләрнең яна 
буыны үз алларына халыкта милли аң уяту бурычын куялар. Бу чорда татар зыялы
лары алдына баскан төп проблемаларның берсе булып. рухи. дини. мәдәни тормышта 
күренә башлаган яңарышны җәмгыятькә җиткерү, аның кирәклеген халыкка анлату 
торган. Татар матбугатының булмавы зыялыларны, үз фикерләрең халык колагына 
җиткерер өчен. икенче юллар эзләргә мәҗбүр иткән Бу юлларнын берсен алар 
эчтатегедини-әхлакый. мәгьрифәтчел характерда булган, белемгә, яктылыкка чакыр
ган китапчыклар—популяр брошюралар серияләрен бастыруда тапканнар 

Мәсәлән, мөдәррис һәм дин белгече Ризаэддин Фәхреддин (1859-1936). 
"Гыйльме әхлак" исеме астында берләштереп, шәкертләр һәм аларнын ата-аналары 
очен уку китаплары чыгара башлый 1897-1903 елларда аның бу циклда дидактик 
характердагы "Тәрбияле бала". "Тәрбияле ана". "Тәрбияле ата". "Тәрбияле хатын". 
"Шәкертлек әдәбе". "Әдәбе тәгълнм" "Гаилә". "Нәсыйхәт" кебек әсәрләре дөнья 
күрә Бу китапларның халык арасында тиз таралуын аларнын ел саен диярлек кабат
ланып басылуы да күрсәтә. Мәсәлән. "Тәрбияле бала" гына ла 19)7 елга каләр 
ундүрт тапкыр нәшер ителә 

1900-1903 елларда Габдерәшит-казый Ибраһимов (1857-1944) үзенен 
"Миръат" (Көзге) исемле ярымжурнал характерындагы брошюралары белән халык

ны тирән йокыдан уяту. ана татар-чөселман җәмгыятенең кимчелекләрен, аның 
чын кыяфәтен "көзге"ләрендә күрсәтү, белемгә-гыйлемгә чакыру эшенә керешә. 
"Мөхәммәдия" мәдрәсәсенә нигез салучы, мөдәррис һәм галим Галимҗан Баруди 
(1857-1921) шул ук елларда "Мәгарифе исламия" исеме белән ислам дине канун
нарын аңлатуга багышланган әсәрләрен нәшер итә башлый. 1903 елда ул "исламны 
янарту" эшенен беренче "карлыгачларыннан булган Габденасыйр Курсавинын 
(1776-1812) "Китаб-эл иршад лил-гыйбад" (Атлаһ колларын туры юлга кертү) дигән 
әсәрен дә бастыра. XIX гасыр башында язылган һәм моңа кадәр татар зыялыларына 
кулъязма хәлендә генә билгеле булган бу әсәр ислам диненең әсаси чыганакларын 
һәм мөселман юриспруденциясендә кулланышта булган ысул-алым нарны тикшерүгә 
багышланган. Кискен полемик рухта язылган һәм жәдиди фи кер-гамәлләрнең ниге
зен тәшкил иткән бу хезмәт яна заман таләпләренә дә туры килгән һәм җәдидчеләр 
өчен маяк. юлкүрсәткеч ролен үтәгән. 

Мәгърифәтчелек, яңарыш идеяләрен халыкка җиткерүгә күп көч куйган 
шәхесләр арасында күренекле мәгърифәтче, педагог Габдулла Габделгалләм углы 
Нигьмәтуллин-Бубыйнын (1871-1922) да булуы бер дә гаҗәп түгел. Ул. бай тарихлы 
Иж-Бубыи мәдрәсәсен тамырдан үзгәртеп, алдынгы карашлы, киң белемле мөгал
лимнәр һәм дин әһелләре әзерли торган уку йортына әверелдерүчеләрнең җитәкчесе. 
XIX гасыр азагы—XX гасыр башында ул ялкынлы публицист һәм җәмәгать эшлеклесе 
буларак та киң таныла. 

Унтугыз-егерме яшьлек шәкерт чагында ук. Габдулла Бубыи "иске мәтеннәргә 
гарәпчә һәм татарча шәрехләр язып. бик күп мәсьәләләрдә иске Мосаннифларны 
тәнкыйть итәргә башлаган" .—дип күрсәтә Бубыи шәкерте, күренекле галим Жәмал 
Вәлиди Габдулла Бубыйның вафаты хакында хәбәр алганнан сон язган кайгына-
мәсендә Монда бераз искәрмә кирәк булыр Борынгы китапларны күргән укучылар 
игътибар иткәндер: китапнын һәр бите ике яки берничә өлештән тора. Уртада 
әсәрнең төп тексты—мәген—язылган Аны икенчесе (өченче, дүртенчеләре дә булыр
га мөмкин) урап алган Болары—башка авторлар тарафыннан язылган шәрех-
анлатмалар Ягъни берәр борынгы мосанниф {язучы, автор)—белгеч -галим, ниндидер 
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темага багышлап, үз әсәрен язган Анын шәкертләре, остазларынын әсәрен күчереп 
алып. аның төп фикерләренә аңлатма ч паннар Аларнын да дәвамчылары исә 
авторнын фикерләренә генә түгел, шәреүләрг,» лә , i аңлатмаларын биргәннәр; 
болары—ш,ф\и-шәр\ лип аталган. 

Борынгьиан килгән традиция буенча, мәдрәсәләрдә һәр фөн-гыйлем урта 
гасырларда язылган абруйлы дәреслек-комплекслардан гыйбарәт бу пан Шәкертлар 
ул дәреслекләрне укып-ойрәнеп кенә калмаган, күчергән, кайберләре үз аңлатмала
рын да язган Габдулла Бубый исә. үз аңлатмаларын язу. шәрехләү белән генә 
канәгатьләнмичә, борынгы авторларны гөнкыйтъли, бераздан сон диннәрне чагыш
тырыл тикшерә башлый. Ж- Вәлиди сүзләре белән әйтсәк, христианлыкны интикад-
ка (тәнкыйть) керешә вә шул турыда татарча күп нәрсәләр яза". Тагын да соңрак 
ул. мәшһүр Шиһабетдин Мэржанп. атаклы Тәрҗеман" газетасы мөхәррире публи
цист Исмәгыйль Гаспралы, күренекле мөселман реформаторлары Мөхәммәт Габдеһ 
һәм Әхмәт Мидхәтләрнең дәвамчысы булып, "динне мәдәнияткә татбыйкъ (килеш
терү, яраклаштыру, чагыштырып карау) эшенә бик кызу рәвештә бирелгән" 

Бу чорда ислам дөньясында, шул исәптән, татарларда да барган фикер үсешенә 
зур йогынты ясаучы абруйлы шәхесләр арасында, һичшиксез, гарәп реформаторы, 
Мисырның баш мөфтие Мөхәммәт Габдеһ (1849-1905) булган Ул Каһирәдәге атаклы 
ат-Әзһәр университетында укыту системасын тамырдан үзгәрткән, исламны "яңарту" 
идеясен нигезләп чыккан галим М Габдеһ ислам мәдәниятенең элеккеге бөеклеген 
анадан аякка бастыруның кирәклеген дәлилләгән Монын юлын ул Мөхәммәд-
пәйгамбәр заманындагы "саф ислам'га кайтуда, аны соңгы гасырларда мөселман 
дин белгечләре керткәч ялгыш-хаталардан арындыруда, халыкны агартуда күргән. 
Бу боек галим, һәр заман Коръәннең үз мөфәссирләрен—аңлатучыларын TLLI.HI 
итә. лип раслап чыккан Жыеп әйткәндә, М Габдеһнсн эшчәнлегс XIX гасыр азагын-
i.ii ы мөселман ж-әмгыятснен Европа мәдәнияте, сонгы гасырларда анда үсеш алган 

фәлсәфи фикер һәм табигать фәннәре белән танышуын чагылдырган. 
Анын һәм башка реформаторларның исламны "яңарту"га багышланган 

хезмәтләре замандашларын тан калдырган "Бәс. бу заманда Мөхәммәд Габдеһ һәм 
Әхмәт Мидхәт кеби боек галимнәр чыгарлар да. иске мөфәсс ирнең (аңлатыл, ачыклап 
бирүче, комментатор) хәтерләренә килмәян бик күп хикмәтләрне аяте Коръәниядө 
истихраж {укып мәгънәсен чыгару) кыйлырлар,—дигән бәя бирә бу галимнәргә Г Бубый 
да—Ләкин Коръәнне тәдәббер (уйлап пишу) очен, башка галимнәрне бик гүзәл белдеге 
сонында иске тәфсирләрне, вә Ислам кемнәр арасында килгән, вә ЕТИ сәбәпле аятьләр 
иптән—шуларны белергә кирәк" Күрәсен, яна гына мәдрәсә тәмамлап, үзе укытырга 
керешкән Г Бубыйны Коръән аятьләрен һәм борынгы текстларны М Габдеһ һәм 
Ә.Мидхәткә хас булганча заманга тәңгәл китереп аңлата белү сәләте гаҗәпләндергәндер 
Бу галимнәрнең хезмәтләре белән танышу мөдәрриснең дини-фәлсәфи юнәл 
эзләнүләрен тирәнәйтүгә көчле этәргеч булуытща шик юк. 

Габдулла Бубыиның гасырлар күчеше чорында язылган әсәрләре яңалыкка 
омтылучы яигиюр арасыттда кулдан-кул га иори башлаган Ә инде әсәрләре китапчык
лар буларак басылгач, яшь мөжәддиднең (яңалык кертүче, новатор) исеме кнн 
даирәгә тарала Башта мөдәррис гарәп телен һәм дин кануннарын аңлатып язган 
дәреслекләрен бастыра: 1899 елда Г Бубыиның "Мөкяләмәи гарәбия" (Гарәп 
теленнән өйрәткеч), шулай ук мирас һәм варислар хакындагы шәригать кагыйдә
ләрен аңлаткан "Фараиз" кебек беренче дәреслекләре дөнья күрә, 1901 елда—"Логия, 
яхуд мантыйк фәне" һәм "Мохтасар нәхүе гарәби" (Гарәп теленең кыскача синтак
сисы) китаплары басыла һ.б. 

Габдулла Бубый мәдрәсә өлешендә гарәп теле, дин дәресләре, дини фәлсәфә, 
мантыйк (логика) укытты Бу фәннәрне укытуда Габдулла Бубый бик зур яңалыклар 
кертте Схоластика, софизм чүпләреннән әрчеп, кыскача яңа дәреслекләр төзеп 
укыта иде. 1902 елларда басылып чыккан "Мантыйк яки логика" исемле китабы 
логикадан татар телендә бердәнбер китап иде,—дип искә ала 1896 елда унике яшендә 
Бубыйта укырга килгән һәм андагы үзгәрешләрне үз башыннан үткәргән Зәки 
Алиев— Гарәп теле иң кыен телләрдән санала. Шулай да, иске мәдрәсәдә 15-20 
ел укып та, пишкадәмнәр үзләштерә алмаган гарәп теле грамматикасын үзе төзегән 
китап буенча Габдулла Бубый бер-ике елда белдерә иде"' . 

Ләкин аңын 1899-1909 елларда Казан һәм Оренбург нәшриятларында дөНЬЯ 
күргән әсәрләренең күпчелеге ДИНИ-фәлсәфи характерда булган Алар арасында иң 
таралганнары—"Тәрәкъкыяи фөнүн вә мәгариф динеезлеккә иаҗибме?" (ф.ш һ.ш 
мәгарифмен алга китүе динсезлек өчен җаваплы мы1'), "Хакыйкать, яхуд тугры г ык" 

http://tlli.hi
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"Татарча хотбә уку д ә р е с ч е ' " ; шулай ук тәржемәченен зур-зур кереш сүзләре 
(шәрехләре) белән басылган һәм шул сәбәпле Г Бубый китаплары буларак танылган 
шул чор гарәп мәгърифәтчесе М.-Ф. Вөждинен "Диянәте исламияи кавагыиде Мәдә
ниягә татбыйкъ. яхуд борһаны сатыйгъ: гарәпчәдән" (Исламдинен мәдәният кагый
дәләренә чагыштырып карау, яки ачык дәлилләр) һәм 1350 елда вафат булган 
шәригать белгече Ибне Кыямның "Замане ижтиһад монкарыизмы. дәгелме" 
(Иҗтиһад—мөстәкыйль фикер йөртү—заманы уздымы. юкмы1) әсәрләренең тәрҗе
мәсе һ.б. булган'. 

Авторның карашлары» һәм хезмәтләренең эчтәлеген әсәрләренең исемнәрен
нән үк күрергә мөмкин. Мәсәлән, беренче әсәрдә Г Бубыи, урта гасыр авторларының 
хезмәтләренә таянып һәм яна дәлилләр китереп, белем һәм фәнни прогрессның 
динсезлекне тудырмавын күрсәтә. Ул исламның мөселманнардан һәр җирдә белем 
эстәүне таләп итүен ассызыклый. Ислам диненең тиз арада дөньяда унышлы 
таралуын да Габдулла Бубыи аның үзе белән гыйлем-мәгариф алып килүенә бәйли. 
шуңа инана Автор шулай ук динсезлеккә китерү шартларына да туктала, аларны 
аңлата; ул фән-гыйлем түтсл, ә наданлык, белем эстәргә теләмәү үзе динсезлекне 
китереп чыгара дигән карашта тора. Ул укучыларын фәнне фанатикларча дошман 
күрмәскә чакыра, киресенчә, география һәм башка табигать белеменә караган 
фәннәрне мәдрәсәләрдә өйрәнергә кирәклеген нигезли, кисәтә. 

Укытуда ысул җәдитче буларак эш башлаган Габдулла Бубыи ислам диненең 
катлаулы, бәхәсле, анлаешсыз һәм каршылыклы кануннарын да шул ук җәдитчелек 
күзлегеннән тикшерә, аларны. яңа заман таләпләренә яраклаштырып, укучыга җит
керергә, фән белән динне үзара килештерергә омтыла. "Ул үзенен әсәрләрендә 
ялкынлы бер публицист булып мәйданга чыга. алда тереләй кыймылдап торган 
мәсьәләләрне мөзакәрәгә (бәхәс мәйданы) куеп, шуларны заманның теләгенә 
муафыйк рәвештә хәл кыла. Аның "Хакыйкат"е үзенә күрә бер журнал булып, 
аның. бигрәк тә. басылмаган сонгы жозьәләре (кисәк, өлеш) шул заманны мәшгуль 
иткән көнлек мәсьәләләрне эченә ала. Анда тормышның һәр ягына катылыңадыр 
("Хакыйкать" барысы егермедән артык жөзьә булып, моның фәкать сигезе басыл-
мыштыр)".—дип искә ала Ж- Вәлиди. 

Г. Бубыйнын бу әсәренең татар дөньясында тиз арада таралуы патша хөкүмәтен 
дә сагайта. 1904-1906 елларда анын беренче җиде өлеше артык киртәләрсез патша 
цензурасыннан үтсә дә. сигезенчесе. Казанда басылганнан сон. губернатор тарафыннан 
тыела һәм юк ителә Калган кисәкләре, цензура тарафыннан рөхсәт булмау сәбәпле, 
нәшер ителми кала. Шулай да, кулдан-кулга күчерелеп, яңалыкка омтылган яшьләр 
арасында гаять зур кызыксыну таба Моның шаһите Ж Вәлидигә сүз бирик. 

Хакыйкать" вакытында гаять популяр бер әсәр булып, шәкертләр арасында кулдан-
кулга йөри. Үзенен дини мәсьәләләрдәге жәсарәте (кыюлык) белән яна фикере ачылып 
килә торган яшьләрне хәйран итә иде. Иске голяманын авторитетын югалту һәм иске 
мәдрәсәләрне туздыруда моның кадәр зур тәэсире булган, белмим, икенче бер әсәр 
бар микән9—дип ассызыклый галим—Читтән Бубыйга укырга килүчеләрнең бик күбесе, 
мин үзем дә шул җөмләдән, әлеге "Хакыйкать"ләрне укып. андагы фикерләрне иясенең 
үз авызыннан алырга дип килүчеләр иде". 

Билгеле булганча, 1911-1912 елларда, Бубый мәдрәсәсе тар-мар ителеп, 
бертуган Бубыйлар кулга алына һәм "Бубыйлар эше" кузгатыла. 1906 елда ук басты
рырга рөхсәт алу өчен цензура кулына эләккән "Хакыйкать" нен тугызынчы кисәге 
исә. нәшер ителмичә калса да, тикшерү барышында Бубыйларнын хөкүмәт 
каршындагы ""җинаят"ен раслаучы төп дәлилләрнең берсе буларак күрсәтелә Кызга
нычка каршы. "Хакыйкать"нен 1904-1906 елларда басылган җиде очеркы гына 
безнең көннәргә килеп җиткән Ә кулъязма хәлендә калган өлешләре безгә билгеле 
түгел. Аларнын егермедән артык булуы хакында, югарыда күрсәткәнчә. Ж- Вәлиди 
искә ала. Бу сүзләрнең дөреслеген шулай ук Бубый шәкерте булган галимә Зәйнәп 
апа Максудова да. сөйләшеп утырганда, раслаган иде. Әсәрнең төзелеше дә шул 
хакта ук сөйли. Ләкин бу зур игътибарга лаек әсәрне җентекләбрәк өйрәнүне махсус 
тикшерүгә калдырып, Г.Бубыйның кулъязма әсәрләрен тасвирлауга күчәм. 

Г Бубыйнын торле сәбәпләр аркасында басылмыйча калган әсәрләре тагын 
да күбрәк булган. Гомумән, анын кулъязма мирасы бик бай булган дияргә нигез бар. 
Мәсәлән, ул үзенен "Бубый мәдрәсәсенең кыска тарихъГнда язган китапларының, 
меңнәрчә бит кулъязмаларының ышанычлы кешеләрдә саклануын искәртә Ә 1911-
1913 елларда Сарапул төрмәсендә утыруын тасвирлап язган "Зиндан'" исемле әсәреңдә 
ул менә ничек күрсәткән "Мин. һәрвакыт язу белән маташтыгымнан. ул кадәр 
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кафа ш п а т ы м Коне-тоне яздым. Ике дәфга (тапкыр) керүемдә (беренче керүе— 
1911елнын 3 февраяеннөн 1912 елнын 30 маена каләр. тикшерү эше дәвам иткән 
чор. нкенчесе-1912 елнын 9 августыннан 1413 елнын 9 февраленә кадер хөкем 
карары нигезендә—А М ) алты мен сәхифәгә якын язу яздым һәммәсен сәламя 
ni.trn.ni Yieii wi i (Ч-к.ш юрмә налшраичыәре белән һәрбер • е ниләргә була 

Әлбәттә, ел ярым яенда алга мен сәхифә язган кешенен башка вакытта 
язганнары да күп булуында шөбһә юк. Ләкин ул кулъязмаларнын чер кечкенә 
өлеше генә безгә мәгълүм Безнен көннәргә ул университет китапханәсенен кулъяз
малар бүлегендә саклана торган дүрттомлык әсәрләре буларак килем җиткән Әгер 
дә аларнып күләмен санасаң, бары 120(1 сәхифә чамасы килеп чыга (анын 300 гә 
якыны Сарапул төрмәсендә язылган). 

Беренче томны "Бубый мәдрәсәсенең кыска тарихы'' әсәре тәшкил итә. Ул 
1912-1918 елларда язылган. Бер-берсенә тегелмәгән аерым дәфтәрләрдән горган бу 
кулъязманын исеме шулай куелса аа. автор мәдрәсә тарихы белән генә чикләнми. 
Әдәби-автобиографик характерда язылган бу әсәрне шартлыча ике өлешкә бүлен 
карарга була. XVIII гасыр азагыннан XX гасыр башына (төгәлерәк, 1913 елга) кадәр 
дәверне үз эченә алган беренче олешнсн исемен шулай дип атарга да МӨМКИН 
Монда Иж-Бубый авылының мәчет-мәдрәсәсе һәм берничә буын авылның мулласы 
һәм мөдәррисе булган Нигъмәт) шин-Бубыйлар нәселенең бик кыска тарихы да 
бар. Төп игътибар исә 1895-1911 елларда Бубый мәдрәсәсен үзгәртеп кору тарихына. 
6v юлда очраган киртәләрне тасвирлауга бирелгән Шул ук вакытта Г Бубый вакыйга 
һәм фактларны теркәп кенә калмыйча, ул дәвердәге татар мәктәпләре торышына 
тирән анализ да ясаган, аларнын кимчелекләренә тукталган, кимчелекләрне бетерү 
юлларын эзләүне тасвирлаган Шулай ук Бубыйларга патша хөкүмәтенең һөҗүме 
1911-1912 елларда авылда узган тентүләр, мәдрәсә җитәкчеләрен һәм укытучыларын 
кулга алу, тикшерү һәм хөкем процессы, гомумән, мәдрәсәне тар-мар итү әсәрдә 
бик тәфсилләп күрсәтелгән. Әсәрнсн бу беренче өлеше 1999 елда "Рухият" фонлы 
тарафыннан чыгарылган җыентыкта дөнья күрде" 

Кулъязманын икенче өлеше Габдулла Бубыйнын 1913-1918 еллардагы эшчән-
леген чагылдырган Нигездә монда анын Шәркый Төркестанла, Голжа шәһәрендә 
мәгариф һәм җирле халыкны агарту өлкәсендәге эшләре күрсәтелгән. Әсәрнең бу 
өлешендә автор Голжа татар җәмгыятен, жирле халыклар—уйгырлар (ул анарны 
таранчы, кашгарлык дип атый), донгәннәр (мөселман динендәге кытайлылар), 
казакъларны тасвирлый, алармы мәгърифәткә, иҗтимагый хәрәкәткә тарту юлындагы 
адымнарны тәфсилләп яза Әсәрнең бу өлешендә Голжага Г Бубыи алып килгән 
яназык-ү»эрешләргә жирле халыкның мөнәсәбәте дә ачылган шул шман вакый
галарына карата авторнын фикерләре, бәяләмәләре лә бирелгән Бу исә безгә үзгәртү
ләрнең барышын, авторнын аларны ничек нигезләвен күрергә лә мөмкинлек бирә 
Г Бубый яназыкларга каршы чыгучы ишан-суфыйларнын наданлыгын фаш итә. 
Голжадагы кытай чиновниклары, рус консулының мөнәсәбәтен дә ачыклый 

Кулъязма Февраль революциясеннән соң Г Бубыйиың туган ягына кайтуы 
һәм 1917-1918 уку елында Троицк шәһәрендәге Яушевлар семинариясендә «иләвен 
тасвирлауда туктата Ләкин кулъязма тәмамланмаган кебек тоела, анын соңгы 
дәфтәре (яки берничә дәфтәр) юкка чыккан дигән тәэсир кала Ни өчен шулаймы? 
Беренчедән, әсәрнен азагында, башка әсәрләрдә һәрвакыт автор тарафыннан куела 
юрган язылу урыны һәм датасы күрсәтелмәгән Икенчедән, авторның хикәяләве 
с\ I уртасында, Троицк м о гатл имнәрен тәнкыйтьләү барышында, фикер тәмам тан
маган хәлдә тукталып калган. 

Г. Бубый кулъязмаларының качган өлеше китапханә тасвирламасында "Өч 
томлык сайланма әсәрләр"" исеме белән беркетелгән. Бу өчтомлык авторнын 1911-
1916 елларда Сарапул төрмәсендә, Троицк һәм Голжа шәһәрләрендә язган хатирә
ләре, нотыклары, хатлары, хикәяләре, парча-нәсерләре, фәлсәфи-иҗтимагый трак 
татлары һәм башка әсәрләреннән гыйбарәт 

Җыентыкның беренче томын Г БубыЙНЫН "Зиндан" исемле 140 бит тек 
ыемуаристик әсәре һәм Кадиннар' (Хатыннар) дигән 385 битлек iyp фәлсәфи трактаты 
тәшкил итә Әсәрләрнең азагында я!ып тәмамлау урыны һәм вакыты күрсәтелгән 
беренчесе—Голжа. 1914, 18 октябрь, икенчесе—Голжа, 1916, 18 май Икенче том 
авторнын 1913-1916 елларда Голжада язган башка әсәрләрен берләштер.» Өченче гомга 
1911-1913 елларда Сарапулда, Бубыйда һәм Троицкида язган материаллары кергән 

Г Бубыйнын мемуаристик характердагы "Зиндан" әсәрен БубыЙ мәдрәсәсе
нең кыска гарихьГнын дәвамы буларак кабул итәргә мөмкин Монда автор "Бубыи-
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лар эше" дәвамында үзенен Сарапул төрмәсендә күргәннәрен, кичерешләрен 
җентекләп тасвирлаган, тикшерү барышында һәм хөкем процессында аралашырга 
туры килгән җирле чиновникларга, жандармнарга, түрәләргә төрле характеристи
калар биргән Менә. мисал очен, гормә тормышыннан бер күренеш. 

"Бер көн иртә белән начальник белән могавин [ярдәмче) икесе дә кызуланып 
йөри, наздирательләр чабыша, әбрәкәйләр тазартылды, карбулка сибелде, өй аллары 
белән коридорларга нарат майлары сибелде Без: "Бу нидәй эш? Бу кайдан 
чыкты0"—диеп торабыз Вяткадан төрмәләр инспекторының могавине килгән икән 
Төрмәнен гадәте шулай: губернатор килсә дә, прокурор карай башласа да, электән 
алар күзенә ыспай кертерлек итеп әзерләп куялар. Ихтимал, алар, шуны сиэмәенчә, 
шуңар ышанып китә торганнардыр шул... 

Инспектор могавине начальник белән безнен бүлмәгә дә керде. Вакыт аш 
вакыты, безнең өстәл уртасында табак белән, табак төбендә, сигез кешегә китерелгән 
ярты кадак чамасы үпкә белән бавыр тормакта иде Курыкма, туган, песәйләрне 
сыйлай торган аш төрмәдә аристаннарга бирелә. Могавин шуны карап сорады. 

—Бу ничә кешегә 1 

Арабыздан берсе җавап бирде: 
—Барыбызга. Сигез кешегә. 
Могавин белән начальник тәгаҗҗеб {ис китү) вә истифһам {сораулы караш) 

белән берсенә берсе караштылар, ләкин бер сүз дә эндәшмәделәр. Могавин 
—Шикаятегез юкмы?—диеп сорады 
Без, юк диеп җавап бирдек. Шикаять әйтеп кара Аннан сон кирәгенне 

табарсын"'. 
Шушы ук беренче томда Г Бубыйнын өченче күләмле әсәре—"Хатыннар" 

дип аталган трактаты да урын алган. Бу әсәр, исеменнән үк күренгәнчә, XX гасыр 
башындагы ислам дөньясында, шул исәптән, татар тормышында да гаять мөһим 
иҗтимагый мәсьәләләрне эченә алган һәм бик күп бәхәсләр объектын тәшкил иткән 
проблемага—хатын-кызлар хәлен анализлауга багышланган. Бу әсәрне Г. Бубыйнын 
уй-фикерләренең нәтиҗәсе, Бубыйлар гаиләсенең барлык әһелләреннән күп коч. 
зур хезмәтләр таләп иткән эшләренең—кызлар мәдрәсәсен аякка бастыруның теоре
тик нигезләмәсе дип кабул итәргә кирәк Трактатта хатын-кызларнын хокуклары 
һәм бурычлары тикшерелә, аларнын гаиләдә һәм җәмгыятьтә тоткан урыннары 
билгеләнә. Көнбатыш (Европа һәм Америка) илләрендә һәм шәркый (нигездә, 
мөселман динендәге) халыкларда хатын-кызларга карата булган карашлар анализ
лана, хатын-кызларны укытуның җәмгыятьнең үсешенә тәэсире һәм хатын-кызлар 
хәле торышының җәмгыять тәрәкъкыятенә бәйлелеге тикшерелә. 

Әсәр хатын-кызларны укытуга каршы килүчеләр, аларнын ирләр белән 
бертигез хокуклы булуларын танымаучылар белән бәхәс формасында, кискен поле
мик рухта язылган Ислам тәгълиматын һәм фәлсәфәсен яхшы белгән автор бу 
әсәрендә дә шушы тәгълиматка таянып сүз йөртә. Ул, хатыннарны инсан {кеше) 
дәрәҗәсенә күтәргән ислам кебек тәгълимат, канун юк дигән фикерне алга сөрә 
Галим фикеренчә, кеше хокукларыннан тормыш өчен әһәмиятле булган барысында 
да ислам дине хатыннарны ирләр белән бертигез күргән Бу фикерләрне раслау 
өчен Г. Бубый ислам кануннарына ла. җәмгыять, кешелек тарихына да морәжәппъ 
итә, реаль тормыштан күп кенә мисаллар да китерә. Менә әсәрнең эчтәлеге: " Ислам 
хатыны Истибдал белән гыйлем. Иске заманда хатыннар ничек булганнар. Хатын
нарның коллыгы өммәтнең җәһаләтеннән килә. Хатыннарның үзләре өчен ваҗиб-
ләре Хатыннарның гаилә өчен ваҗибләре Хатыннарның җәмгыять өчен важибләре 
Хиҗаб Хатын белән милләт Гаилә. Тәгаддеде зәүжат. Нәтиҗә". 

Гомумән алганда, Г Бубыйнын әсәрләрендә хатын-кыз мәсьәләсенең куелуы, 
галимнең карашлары җитди тикшерүләрне таләп итә, һич югында аерым мәкаләгә 
лаек Мәгърифәтченең хатын-кызның кешелек дөньясында, шул исәптән, ислам 
дөньясында тоткан урыны хакындагы фикерләре бүген дә. идеологияләр, дөньяга 
карашлар алмашкан дәвердә дә, урынлы, кызык, үзенчәлекле булуын, һичшиксез, 
ассызыклап әйтергә кирәк. (Бу бәяләмәгә дәлил итеп, мәкалә азагында Г. Бубыйнын 
'"Хатыннар" трактатыннан "Хатыннарның коллыгы өммәтнең җәһаләтеннән килә" 
исемле бүлекчәсен тәкъдим итәбез.) 

Өчтомлыгының икенче томы Г Бубый Голжада яшәгәндә булган хәлләрне 
тасвирлаган хатирәләр, әдәби-публицистик парчалар, хатлар, нотыклар җыелмасыннан 
гыйбарәт '. Бу томга кергән берничә кулъязманың исемнәре "Голҗада кызлар мәктәбе 
ачылды", 'Голжада донос", татарларны өметсезлеккә бирелмәскә өнди торган язма 
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"Нигә бу кадәр куркырга", татар милләтенең ачы тарихи язмышына багыш имми 
нәсер "Кызганыч син. бичара милләтем' һәм 6ашк.пар Өченче томга исә I Бубый 
ньш 1911-1913 елларда Сарапул төрмәсендә күргәннәрен тасвирлаган нтсрвязмалары, 
хатлар, төрле әдәби парчалар, хикәяләр, тәрҗемәләр урын алган Монда суд 
материаллары һәм Салтыков-Щедрин хикәялоренен татарчага тәржечәсе дә бар 

Томга тсрказгәл әсәрләр арасында Г Бубыйнын 1913 елнын апрелендә Троицк 
шәһәрендә язганнары аеруча игътибарга лаек Бу язмаларда автор, бер яктан. Троицк 
татарлары мохитына кагылган кызык-кыэык күзәтүләр ясаса, икенчедән. Бубый 
мәдрәсәләре ябылу һәм агалы-энеле Бубыйлар төрмәдән азат ителүдән соң. алар 
тормышындагы үзгәрешләрне ачыкларга ярдәм итә Габдулла әфәнденең Троицкта 
килеп чыгуы ла шул үзгәрешләр белән бәйле. 1912 елнын августында Мөхлиса 
абыстай кызы Мөнҗия белән Троицкига китә һәм анда Габдрахман Әхмәровнын1 

башлангыч кызлар мәктәбен уз идарәсенә алып. аны Бубый кызлар мәдрәсәсе 
үрнәгендә үзгәртү эшенә керешә 

1913 елнын апрелендә тормышының яна баскычына басарга әзерләнүче 
Габдулла әфәнде бу шәһәргә апасы белән күрешергә килә. Әлбәттә инде. ул апасының 
кунагы булып кына калмый Шәһәрнең могтәбәр затлары, танышлары, фикердәш
ләре белән очраша, киңәш-табыш итә. киләчәккә планнар кора. Аерым алганда, ул 
атаклы Яушевларны күреп, аларны Мөхлиса абыстай җитәкләгән кызлар мәктәбенә 
ярдәмнәрен арттырырга, аның чыгымнарын уз кулларына алырга үгетли. Шулай ук 
ул берничә тапкыр Габделбарый Баттал1-. Габдрахман Әхмәревләр белән дә очраша 
Сәүдә эшләре белән еш кына Торкестан якларында була торган Г. Әхмәрев Г Бубыйга 
Голжа татарларының мәгърифәт эшләрен киңәйтергә теләүләре хакында сойли һәм 
голжалылар белән мөдәррис арасында үзенең арадашчылыгын да тәкъдим итә. 

Күренекле мәгърифәтченең Троицкига килүе бөтен татар халкын тетрәндергән 
вакыйга—бөек Тукайның вафаты белән бер вакытка туры килә 1913 елның 4 
апрелендә барлык татар газеталары, халыкка килгән зур кайгыны уртаклашып. 
кайгынамәләр бастыра Бу фажига хакында газеталардан укып белгән Г. Бубый да. 
үзенең адашы, фикердәше рухына багышлап, йөрәгеннән кайнап чыккан юлларны 
яза. Кыска гына кайгынамә безга ангорның шагыйрьгә булган мәхәббәтен, барлык 
хисләрен, жан әрнүләрен күрсәтә кебек Шагыйрьнең үлеме аны никадәр тетрән
дерүен кайгынамәдәге сүзләр генә түгел, хәтта төгәл, похтә галимнең язма азагында 
датаны куймавы да безгә жнткерә кебек. 

Апрель ае—җәдит мәктәпләрендә имтиханнар ае. Атаклы мөдәррис, һичшик
сез, бу имтиханнарда кадерле кунак та була. анда нотыклар да сөйли. шәкети гарие 
тырышып укырга, милләткә хезмәт итәргә өнди. Әлбәттә, апасы мәктәбендә дә 
имтиханда була Бу вакыйгалар аның язмаларында да урын таба Хосусан, аныи 

1913 елла 2(1 апрельдә Троицкила кызлар имтиханында сөйләнгән нотыкның 
Сурәте" исемле язмасында Мохлиса абыстай һәм Мөнҗия туташның бер ел эчендә 
мәктәптә башкарган эшләре дә урын тапкан Язмадан күренгәнчә. Мохлиса 
абыстайга Бубыйда кызлар мәдрәсәсе—дарелметаллиматны булдыруда үткән юлны 
Троицкида яңадан башларга туры килә. Эчтәлегеннән нотыкны сөйләүче Мөхлиса 
абыстай икәнлеге аңлашылса да, анын авторы—Габдулла әфәнде Нотыкта урып 
алган фикерләр апалы-энеле мәгърифәтчеләрнең уртак җимеше булуында шөбһә 
юк Бу фикерләр бүген дә игътибарны җәлеп итә. 

Гомумән алганда, Г Бубый язма мирасының байлыгы, актуальлеге һичшиксез 
Анын хезмәтләре, беренче чиратта, заманының яңарыш тарафдарлары—яшьләр— 
яна буын өчен язылган Үз укучыларының белем дәрәҗәсен чамалап, автор әсәрләрен 
анлаешлы итеп. далилләп. жинел. йөгерек тел белән язган. Ул үз чорынын яна 
идеяләрен мөмкин кадәр кинрәк массаларга таратырга, популярлаипырырм 
омтылган Г Бубыйнын әсәрләре, башка авторларның хезмәтләре белән бергә, татар 
халкының үсеше өчең көрәштә ялкынлы корал ролен үтәгән Шул ук вакытта анын 
барлык әсәрләре авторнын татар тормышындагы көн үзәгендә булган мәсьәләләргә 
карашын тасвирлый, анын туган милләтенең язмышы өчен әрнүен, борчылуын 
күрсәтә Әлбәттә, кулъязма һәм басма вариантларда яшьләр арасында кин таралыш 
тапкан бу әсәрләр, бер яктан, Г Бубыйны мөстәкыйль фикер йөртүче галим-
можтәһид буларак танытса, икенче яктан, җәдитчелек-мәгьрифәзче IUK идеология
сенең халык арасында таралуына юл ачкан 

Альта МӘХМУТОВА. 
филология фа : | и и 
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1913 елда 20 апрельдә Троицкида 

кызлар имтиханында сөйләнгән нотык 

Хөрмәтле ханым-әфәнделәр! 
Менә мин. бу сәнә килеп. Троицкилагы шушы кызлар мәктәбең дәвам 

кыйлдырдым. Мин Троицкига килгән вакытта эшебезнең баруыннан-бармавыннан. 
халыкның безгә ыспай карап-карамавыннан бик изтыйраб (дулкынлану) вә бик 
хафалы-кайгылы идем Ләкин килеп укыта башлавыбыз белән бу изтираб китте, 
хөрмәтле әгъзаларның, хосусан, хөрмәтле Әсма" ханымның мәдрәсәсгә юнәлдергән 
хөсне {матур) тәвәжжеһләре (караш, илтифат), мәдрәсәне алга җибәрү өчен кыйлган 
фидакарьлекләре минем хафаларымны тәмам таратты, бетерде Шуна күрә мин 
хәзер. Троицки халкынын. мулласы һәм мужигының, милләтебезнең яртысыннан 
гыйбарәт хатын-кызларыбызны да укыту-тәрбияләү исәбенә кергәнлекләрен күзем 
белән күреп-белеп. бик мәсгуд {бәхетле), бик бәхетлемен. 

Милләт баласы милләтнең атасы кулында түгел, бәлки анасы кулында тәрбия 
күрә, үсә. кеше була. Бала тәрбияләү дигән сүз болаи телдә әйтергә җиңел булса да, 
аны тәмамдай башласаң, бик уен эш түгел ул: баланы тәрбияләү бит баланың тамагын 
туйдырудан гына гыйбарәт түгел, бәлки иң әһәмиятлесе. аның сыйххәтен, нәзафәтен 
(пакьлек), әхлак һәм гадәтен караудан, вә иҗтиһадны шуларның ислах чарасына 
сарыф кыйлудан гыйбарәт Алай булгач, бала тәрбиясе өчен әхлак вә хифзыссый-
хәттән (сәламәтлекне саклау), рух вә тәрбиядән, дин вә диянәттән ни кадәр мәгълүмат 
тәхсил кыйлу. бала тәрбияләячәк хатыннарның зиммәләренә (йөкләмә, бер эш 
өчен җаваплылыкны үз өстеңә алу) фарыз булып төшәдер Моннан башка өйне 
идарә кыйлу. аш пешерү, өйдәгеләрнең кием-салымнарын карау—һәммәсе хатыннар 
эше Моның өчен дә бик аз түгел, бәлки шактый мәгълүмат кирәк.. 

Менә күрәсез, безгә—хатыннар өстенә ни кадәр авыр, вә авыр булуыннан да 
артык мөкаддәс эшләр дә йөкләнгән! Бәс, алай булгач, безгә ирләр кебек кенә 
түгел, бәлки алардан бик күп артык мәгълүмат тәхсил кыйлу—кызларыбызны укы
тырга ижтиһад итү—бик лязем вә бик фарыз булган бер нәрсә булып чыгадыр. 
Шуның өчен шәригать тә безгә уку һәм укытуны фарыз кыйлмыштыр. 

Әгәр без тормышыбызның адәм рәтле булуын теләсәк, балаларыбызнын 
тәрбияле кешеләр булып җитешүен күрәсебез килсә, моны бит барыбызның да 
күрәсебез килә, монын өчен уку-белүдән башка һич бер чара юк. 

Мин күрдем һәм хәзер дә күрәм: Троицкидагы, әтрафтагы бик күп ислам 
кардәшләребезнең мәркәзе булган бу ыспай каладагы бик күп милләт аналары бик 
күп мөгаллимәләр җитештерәчәк бу мәктәп Мадам ки (чөнки) халыкның каравы 
җитеш, мөгаен ул дәвам итәр, моннан бу надан-хәстә милләтебезгә бик күп ярдәмнәр 
итәр. истикъбалебездәге (киләчәк) сәгадәт мәйданына якты бер юл ачылыр, милләте
безнең яртысыннан гыйбарәт хатыннарыбыз анын гыйлем чишмәсеннән эчеп. 
тәрбиябездә һәм бар эшебездә алга барыр 

Әгәр безнең мәктәп әгъзалары бу елгысы кебек ижтиһад итсәләр, Мөхәммәт
гали абзый белән Әсма ханым да бу елгысы кебек иганә вә тәбәррегьларында (бүләк 
иту) дәвам кыйлсалар. мин ышанам, бу мәктәп мотлакан (шиксез) алга китәчәк, 
анда укып без эстәгән яхшы балалар җитешәчәк, милләт балаларыбызны яхшы 
тәрбия кыйлучы аналар һәм мөгаллимәләр шуннан чыгачак, вә бинаән галәйһи 
(шул сәбәпле, шуның өчен), бөтен милләт бу мәктәп хезмәтендә булган кешеләргә 
рәхмәтләр, ризалыклар яудырачак. Рәхмәт, Әсма ханым! Рәхмәт Мөхәммәтгали 
абзыйга! Рәхмәт бөтен әгъзаларга! 

Бу ел әле мәктәп тар, сыйныфлар барысы да бергә, бер бүлмәдә диярлек 
булганлыктан, мәктәпнең мәшәкате дә күп булды, балаларга тиешле вә үзебез эстәгән 
кадәр мәгълүмат вә тәрбияне дә бирүдән гаҗиз калдык. Әгәр киләчәк елга сыйныфла
ры аерым-аерым яхшы бер мәктәп әзерләнсә, ул вакытта бер сыйныфтагы тавыш 
икенче сыйныфка ишетелмәс, балалар дәрескә дикъкать итәр. саташмас, безнен 
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кыйлган кжшһадыбыз бушка катмас, 6j мәктәп хакы белен (чынлыкта) алга китәр, 
уку вә тәрбиябез теләгән мәйданга чыгар 

Ләкин чонын өстенә тагын бер нәрсә бар: 2-3 сыйныфка бер мөгаллимә 
булган тәкъдирдә балаларга тиешлесенчә гыйлем вә тәрбия дөхи биреп булмаЯ 
һәрбер сыйныфка үч алдына мөгаллимә кирәк Шлныночсн ^\ui б) ел, уэемаларны 
һәр кич укыту шарты белән, ике кызны бушлай хезмәт иттердем Көндез биш 
сәгать укытканнан сон аларны тагы ике-өч сәгать укыту мина бик авыр булды; 
анар ла мин бәлки түзәр идем, ләкин бу ике кыз киләчәк елга килмиячәкләр. 
Шунар күрә мин Әсма ханымнан һәм мәктәп әгъзаларыннан риҗа (утеяү) кыйлам: 
киләчәк ел очен һәрбер сыйныфка бер мөгаллимә әзерләсеннәр иле Дорес. молын 
өчен артыграк иәсариф (чыгымнар) кирәк булыр Ләкин агьзаларнын, хосусан 
Әсма ханычнын һиммәте (тырышлык) аркасында мәктәпнен зур-зур адымнар белән 
.Lira китүенә сәбәп булган бу мәсариф бер генә нәрсәләр дә түгел Мин бу ач мәсариф-
ка карап кына эш калмас диеп уйлвймын вә шуны өмид итәм. 

Йа Рабби, хатын-кызларыбыз тәрәкъкыятына (алга китү) хезмәт итәчәк бу 
гыйлем чишмәсенә без теләгәннән өстен сәбат {тотнаклылык, даимилек) нә дәвам 
бир1 Аны лошманнарнын мөшәррәфдән (кадерләү) үзеннең хафиз вә химаятеңдө 
(якла]. саклау) кыл! Аннан милләтебезгә хезмәт итәчәк аналар, мөгаллимәләр житеш-
гер! 1.\ мәктәпнен хезмәтендә булган кешеләрне дәүләт вә рәхмәтләрен эченә гаркъ 
кыл (батыру)' Мөхәммәтгали абзыйга. Әсма ханымга вә бөтен әгъзаларга мәсгул нә 
бәрәкәтле гомерләр бир' Яшәт милләтебезне! Яшәт хатын-кызларыбычнын тәрәкъ
кыятына хечмәт игә торган һәрбер кешебезне1 

Тукай рухына 

Сәвекле, бердәнбер шагыйребез Тукай! 
Сип улден Бөтен шималь төрекләрен (Казан татарлары) бу көнгә кадәр 

мисалы күренмәгән ин хәсрәтле вә ип аянычлы бер хәлдә куен улДСН Безне, ип 
котдекеме). ин t өйлегеме"), кальбеңнен ин тирән нокталарыннан кайнап түгелә 
торган бик күп зарларыннан, бик күп моңнарыңнан мәхрүм кыйлып үллен Юк. 
син түгел, син үлмәдең, без үлдек: без. б е т е н рухларыбыз, синең тарафыннан 
биреләчәк хәят азыкларыннан мәхрүм калдык, үлдек Әмма син, синей рухын 
миллиеме! .фасына тараттыгын вә һәрбер татар баласының күңеленә саллыгын 
туры сүзләрең, тәмле шигырьләрен, моннарын. зарларын белән Һаман тере, һаман 
хәятта син һәм мәңге хәятта калачак син 

Щадычан ул ызркадеңцз (шат бул кабереңдә), без онытмыйбыз сине: 
Белмәсәк ваклыңда кадрещк, инде котлыйбыз сине. 

Шал бул. Тукай' Жанын әгълаи-галииндә (югарыларның ин югарысы, боек-
ләрнен бөеге) булсын' Дөньяда күрә алмадыгың рәхәт вә сәгадәтләрне анда—кыямә
теңдә, ахирәтендә күр1 Бөтен МИЛЛӘТ—олысы-кечесе, хатыны-ире—һәммәсе синнән 
разый, Аллаһы ла синнән разый булсын, сәвекле мөхтәрәм Тукай! 

Габдулла БУБЫЙ 
Троицк 

"Хатыннар" әсәреннән өзек 

Хатыннарның коллыгы өммәтнең 
җәһаләтеннән килә 

Д өньяда иске хәлен үзгәртмәгән вә калимге бер хәлдә дәвам кылган бездән 
башка милләт, бәлки калмагандыр да инде Әтрафымы j;iar ы мәдәни м илләп 
ләрне карасак, без күрәбез: аларда хак белән батыйль (бозык, ялган), хата 

белән савап һәрвакыт сугышып торадыр—ал ардагы әфраден өммәтнен сөнаигь ВО 
голүм һәм мәгариф хосусларындагы сугышулары бер вакытта да киселеп торганы 
юк Фәкать бер безнең генә гыйлем вә мәгарифкә куәт биргөнемеэ юк Безнсн 
халыкларымыз, нәбат үстермәй торган коры чүл шикелле Корьән куша иҗгиһадка 
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без исә ялкаулыкка шул кадәр бирелгәнмез ки, хәтта без фикер йөртүдән дә иренәмез 
Фәкать яңа вә гайре мәэлүф {өйрәнелмәгән) булганлыктан, һәрбер изге фикерләргә 
каршы торамыз, ул ш ш е н сөннәи Салихәдән (изге Хадисләр) яхуд бу заман 
мәслихәтләре гелөгән бик кирәкле эшләрдән булуын уйлап та карамаЙмыз 

Безнең голяма вә ахуннарымыз, ниһаять ялкау вә гыйлем куәтеннән бөтенләй 
мәхрүм бутлыкларын нан, һәрбер заҺир (ачык) хаклыкка батыйль сүз белән каршы 
торалар, җидаль (кычкырышу, гауга чыгару) вә моназарәдә (бәхәсләшү) мәшәкатьтән 
яхул мәгълубияттан (жинелу) куркалар, анлау вә тикшерү бәласеннән котылуны 
һәдәф (максат) итеп тоталар, бәс, авыз тутырып, алар, бу исламда бидгать, лиләр, 
хәрам, диләр Болар игьтикад {инану) нә гыйбадәттә бидгать белән гадәт вә 
мөгамәләдәбәдьгат арасын аермайлар. Мәүледтө шәмнәр яндыруны, каберләргә 
корбан чалуны дорес вә саваплы диләр, әхлак вә гадәтемездә кәмаләт ил мөтлуб 
(кирәкле) нә иң мактаулы бер нәрсә иде, аны манигь кылалар, хәрам диләр. Аллаһ 
безнен бу җир мөселманнарын әллә үзләренә хас гайярь мәнбет (үрчүчән) бер 
туфрактан яратты микән ки, алар, Нух инсаныннан башлап, бөтен хайваннарга 
кадәр баш бөгә торган табигать кануннары әхкамыннан {хөкемнәр) хареж. калырга 
теләйләр Үзләренең осләренә явып яткан хурлыкларны күрергә дә күзләре юк. 
Донья гыйлемнәрен уку тәзъиг (файдасыз) вакыт, хәрам, лиләр. Оятсызлар! 
Мәсжедтәге Кәндилләр белән намазлыкларның, хәтта гыйбадәт киеме диеп санадык-
лары мокаддәс чапаннары белән мокаддәс чалмаларының да мөселман эше түгел, 
кяфер эше булуларын уйлаганнары, исәпләренә китергәннәре юк 

Гаҗәеп эш! Нигә мөселманнар болаи үзләренең гадәтләре һичбер үзгәрмәс, 
аларны иохафизә иязим лиен игтикад кылалар микән? Нигә алар бу игтикадка 
гамалләрен тәтбикъ кылырга тырышалар, хәлбуки аларнын үзләре дә, гадәтләре дә 
һәрбер минут саен үзгәреп килә торган галәмнән җәза иделәр? Әллә үзгәрүне хәят 
вә тагаддемнен шарты, бер жирдә катуны үлем вә тәәххернен сәбәбе кыла торып, 
гүя мөселманнар һәлакәттәге бу сөннәте илаһны үзгәртергә теләйләр. Алар, гадәт 
дигәнебезнен мәгънәсе бер өммәтнең мәгыйшәт вә мөгамәләсендә заман вә мәканга 
монасыиб бер юлга керергә истилахи, дигән сүз икәнлеген анламайлар микәнни'.' 
Гадәт, заман вә мәканның үзгәрүе белән һәрвакыт үзгәреп тора торган гакыл инсан
ның сәмәратыннан (файла) булсын да, үзе бер дә үзгәрмәсен, имеш. Момкпнмснп 
ул? Әгәр мөмкин булса, нигә сон әтрафе әрзлә (жир. территория) таралган мөселман
нарның барысының да гадәтләре һәм гаять вә мәгыйшәт тәрикълары (ысул, юл) 
бер төсле түгел? Судан гарәбе белән Казан татарының тормыш вә гадәтләре башка 
булуга инкяр кыла торган дөньяда кемнәр генә табылыр микән? Хәтта бер Голжадагы 
дөнгән белән таранчиларнын да гадәт вә ысуле мәгыйшәтләре бер төсле түгел бит. 
Бәдәви казакларының ысуле мәгыйшәтләре нугайларныкына дәһи башка Хәтта 
баш зоһурыннан (килү, күренү) бу көнгә кадәр иске гадәт вә иске мәгыйшәт юлларын 
саклап килгән дәньяда бер өммәт тә юк бит. Хәтта үзенең яшь вакытында гакылы 
истихсан (хуплау, мактау) кылган гадәтләрне картлыгында бер дә үзгәртмәгән бер 
кеше лә юк бит. 

һәрбер өммәтнең һәрбер заманда үзенең халәте гаклиясенә муафикъ гадәт 
вә әдәпләре һәркемгә мәгълүм булса кирәк. Бу әдәп вә гадәтләре әкълимнен (климат), 
вәрасәт вә катышуның, ихтирагате (уйлап табу) Гыйльмиянең гакайеденә (җитәкче
легенә) һәм мәзһәбе әдәбиянең, низамәте сәясиянен вә болардан башка бик күп 
нәрсәләрнең тәэсирләре астында, һәрвакыт сизелмәс бер сурәттә үзгәреп торадыр. 
Гакылы инсан бераз алга таба хәрәкәт иттеме, анар үзенә монасыиб әдәп вә гадәтләр, 
мотлака, ияреп киләдер Шунар күрә Судан гарәбе белән нугайлының гакыллары 
арасында ни кадәр ихтилаф булса, гадәтләре арасында да шул кадәр ихтилаф булырга 
тиеш. Гадәт дигәнемез адәмнең үзе, гаиләсе, ватандашы һәм әбнаи җенесе кереп 
яткан бер юлдан гыйбарәт, һәркем үзенең гыйлем вә тәрбия дәрәҗәсенә карап, 
бер юлны ихтияр итәдер Шунар күрә вәхши вә җаһил бер өммәт белән мәдәниятлы 
бер өммәтнең гадәт вә тормышлары бер төсле булырга мөмкин түгел. 

Димәк кгг, һәрбер өммәтнең мәгариф вә мәдәниятта урыны белән гадәтләре 
арасында бик нык бер иртәбат (бәйләнеш) бар. Шунар күрә. гыйлем вә мәгарифтә 
тәрәкъкыи табу нә кадәр кыен булса, иске гадәтләрне үзгәртү дә шул кадәр кыен. 
Адәм өстендә гадәт солтанаты кебек куәтле бер солтанат юк һәркем анар уйламаен-
ча, сизмәенчә итәгать кыладыр. Шунар күрә ул башка төрле һәрбер гамәл вә моәссәр-
ләргә (тәэсир итүче) галәбә (җиңү. өстенлек итү) кыла, канунны да жиңә, халыкны 
ислах өчен чыгарылган карарларны фәсадка (бозу) яна корал ясый, хәтта динне дә 
боза, аны әсасыннан чыгара, танылмас бер хәлгә китерәдер Фәкать аңар галәбә 
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кыла торган бер нәрс бар гыйлем вә мәгариф белән гакыянын күтәрелүе, нурлануы 
Бер милләттә гыйлем вә мәгариф алга киттеме, ул мил ютнен катымнар хакындагы 
иске нәзәр вә иске гадәтләре дә үзгәрә, аларны хәбес вә әсарәттән чыгаралар һәм 
гәрөкькый вә мәдәният юлында хәрәкәт иттерәләр Димәк ки. хатыннарның төрөкь-
кыясе милләтнен тәрәкъкыясенә вә тәдәннисе (түбәнәю) анын тәдәннисенә бәйлән-
гән икән Икенче бер гыйбарә белән әйтсәк, хатыннарның, ннһитаты (.зегрилаиия) 
белән өммәтнең инһитаты вәтәвәһһошы {кыргызлык) вә хатынплрньщтәрәкъкыясе 
белән оммәтнен мәдәният вә тәрәкъкыясе арасында бик нык иртибат вә телязем 
бар икән 

Югарыда сөйләнде, җәмгыяте бәшәрияләр яна ясалган вакытта хатыннарнын 
хәле колныкыннан бер лә аерырлык түгел иде Рум вә юнан кебек бәгъзе бер милләт
ләрдә хатын атасын ы н.соңра иренен, аннан сон үзенең зур баласының колы иде 
Рәисе гаилә хатынны сатарга, һәбә (бүләк) кылырга, үтерергә хаклы, вә бу хак 
анын вафатыннан сон варисларына күччәктә иде Исламнан элек гарәпләрдә дә 
атага кызын үтерү жаиз (рөхсәт ителгән), һәм ирләр хатыннар белән, бер канун 
белән дә тәгаййедсез (бәйләнгәнлек), вә һичбер чик белән тәһдидсез (чикләү) файда
ланырлар иде Бу яман гадәт Африка белән Америкадагы вәхши кабиләләр арасында 
бу көндә лә бар диләр. Азия халкыннан бәгъзеләре, хатынның мәңге кала торган 
җаны юк. иренең вафаты соңында хәяткә әһел түгел, диләр, иренен гәүдәсе белән 
бергә тере көенчә кабергә күмаюр Хәтта алардан бәгъзеләре. кунакны хормәт йөзен
нән, ин тәмле тәгамен әкрам (хөрмәтләү) кылган кебек, хатынын да анар тәкъдим 
итәдер 

Моңдай хаксыхлыкдар. гомуми низам белән идарә кылынмаенча, куәтне 
канун ганыган кабила1әрдә, фәкать гаилә рабитәсе (мөнәсәбәт) белән оешып торган 
җирләрдә Һәм истибдад белән идарә кылына торган мәмләкәтләрдә күренәдер. 

Әмма мәдәнияттә зур дәрәҗәгә ирешкән мәмләкәтләрдә алардагы хатыннар 
инде иске түбәнлекләреннән чыктылар, үзләрен ирләрдән аерган мәсафәтне (ара, 
дистанция) кайсысы үрмәләп, кайсысы адымлап, кайсысы йөгереп катгъ кыйлып 
(кичү. юл үтү) яталар Бу акрынлык вә шәплекләр, хатыннар мәнсүб булган җәм
гыятьнең хәленә вә ләрәжәи мәдәниятенә карап йөридер Бәс ин башта Америка 
хатыны тора. аннан сон тәртипләре белән инглиз, алман, француз, итальян хатын
нары күренәләр, иң соңдан өстерәлеп-сүрәлеп рус хатыны барадыр Иңде болар 
артыннан бу кон безнен Казан хатыннары да түшләре белән шуыша башладылар 
Болар барысы да истикъляль (бәйсезлек) вә хөрриятнең тиешлеген аңладылар да, 
шунар ирешер өчен вәсилатәр (чара, юл, әмәл) ээләй, иҗтиһадлар кыйлалар вә, 
үзләре инсан булгач, хокукы инсанияләрнен барысын да таләп итәләр. 

Аурупа халкы, һәрбер күркәм эшләрен диннәренә сөяүне яраттыкларыинан, 
алар хатыннарының тәрәкъкый табуларын ла христианлыктан күрәләр, христианлык 
хатыннарнын хөрриятенә мосагыйд (мөмкинлек бирүче) диләр Ләкин дорес бер 
итътнкад түгел, хыял бу Чөнки дине мәсихи (Гапсә пәйгамбәрнең кушаматы) 
хөррияте нисаны (хатын-кыз) кәфаләт (гарантия) астына алырлык һичбер низам 
куймады һәм хатыннар хокукын хосусан да, гомумән дә һичбер җирдә бәян итмәде 
и.» бу чосуста халык һидаять (туры юлга керү) табарлык бер нәрсә сөзеп күрсәтмәде 
һәм үзенә табигьларнын (иярүче, буйсынучы) әхлагында бу җәһәттән күренерлек 
һичбер әсәр берекмәде, бәлки үзе ул, аларнын әхлак вә гадәтләренең сурәте белән 
киенергә мәҗбүр булды. Әгәр бу диннен хатыннарнын хокук вә хөрриятләре хакында 
берәр ярдәме булса иде, Аурупа хатыннары уналты гасыр тоташ дәһшәтле коллык 
вә хаксыпыклар астында изелмәсләр иде. 

Затән лин булу җәһәтендә генә һичбер диннен гәвамда тәэсире юк. Әгәр 
булса иде. мөселман хатыны бу көндә бөтен дөнья хатыннарының башында булыр 
иле Канунның ла бит канун булу җәһәтеннән генә халык өстендә бер тәэсире дә 
юк Бәлки анын башында гадәләт белән тәтабыкъ (ярашкан) кыйлучы бер куәт 
торырга кирәк Шул вакытта гына аңын тәэсире, файдасы буладыр. Ибтидаи исламда 
шәригать кануннарын гыйффәт белән тәтабыкъ кыйлучы зур куәтләр бар иде Шуңар 
күрә ул заман хатыннары, әдәбе исламия даирәсендә бик нык т,.>р,жъкый тапмышлар 
иде Соңра бер заман килде, эш башына залим куәтләр утырды Шәригать җиренә 
кәеф вә сәфаһәт (бозыклык) хөкем сөрә башлады Фарсы гадәтләре бөтен әһле 
исламга сираять(йогу, таралу) итте, эштән чыгарды Ислам хатыны хәбес вә гыйлем-
мәгарифтән мәхрүм кыйлынды Ниһаять, төшә-төшә, бу көн кү) шшымызда булган 
бу аяныч хәлләргә төшеп җитте, колнын колы, әсирнен әсире булып китте. 

Шәригате исламия. хатыннарнын ирләргә Мөсавәтен (тигезлек) тәкърирдә 
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(урнаштыру) Һәм аларнын хөррият в,> истикъляльлөрен игъланда башка шәригать
ләрнең барысына да узмыш иде Хәлбуки, ул вакытта хатыннар бөтен дөнья 
милләтләре катында иң түбән бер дәрәҗәдә хисап кыилынырлар иде. Ислам, килде 
дә, аларга хокук вә ирләрнекениән и ш булмаган кәфаләт бирде, аталары вә ирләре 
рөхсәтеннән башка ул сатуга, алуга, һибә (бүләк, багышлау) вә васыятькә ихтиярлы 
чын . п и Хәлбуки бу мәзиятьләргә (өстенчек. привилегия) рус хатыннары бу көн 
дә ирешкәннәре юк Күрәсен, ислам хатыннарны шул кадәр хөрмәтли, аларны 
ирләр белән шул кадәр мөсави кындадыр Хәтта ислам, аларга рәфигь (югары, 
бөек) вә мәрхәмәттә мөбаләга (арттыру) юлына кереп, аларны мәгыйшәтъ юлларын
нан вә йорт белән бала тәрбияләү нәфәка.тарын нан (яшәү очен кирәк булган мал; 
алимент) могаф итте (бушатты). Хәлбуки бәгъзы бер Аурупа кануннары бу көндә 
белә, ир белән хатынны ваҗнбатта мөсави кыилып. ирне хокук белән мөмтаз 
(өстенрәк) эшләмәктәдер. 

Шәригате исламиянен ир белән хатынны хокукта мосави кыйлырга мәйле 
бик ачык. хәтта талак мәсьәләсендә дә күренеп торадыр Бәгъзы бер җаһил мөселман
нар белән христианнардан бер таифә. эшне бөтенләй киресенчә анлап, талак фәкать 
ир хакы гына дисәләр дә. хакыйкатьтә алай түгел, бәлки ислам никах вакытында 
талакның хатын ихтиярында булуын шарт итүне дөрес күрмеш һәм, монысы 
булмаганда да, хөкем юлы белән аерылырга да мөсагадә (мөмкинлек) әйелмештер. 

Шәһадәт мәсьәләсенен хатыннарда булган табигый бер косур (җитешсезлек) 
сәбәпле икәнлеге, әгәр ул косур бу заманда бетмеш исә, аларнын бу мәсьәләдә дә 
ирләр белән мөсави булып китүләрен югарыда сүләмеш идек. 

Варис мәсьәләсендә Аурупа хатыннарының бу көнгә кадәр ислам хатыннары 
дәрәҗәсенә ирешкәннәре юк Ислам хатыннары яртыны аллыгы хәлдә, мәсәлән, 
рус хатыннары ундүрттән берне генә алалар. Ислам, әсарәт вә коллык астында 
изелгән вә үзләре мирас малы булып йөргән хатыннарга хөррият вә хокук биреп 
кенә кифаяләнмәде, бәлки аларга мирас малыннан да ирләргә тия торган кадәрнен 
яртысын алып бирде, вә бу кимлекне дә һәм буш кыйлмады, бәлки хатыннарның 
бар нәфәкасын, йорт вә бала тәрбияләү мәсрафларын ирләр өстенә йөкләтү белән 
тутырды. Әгәр сез. дөньяда ун гаиләдән ин киме тугызы биш йөз сумнан артык 
мирас куймаганлыгын, вә шул вакыйгада бер хатын вә бер ир бала белән бер кыз 
бала варис калган фарызда, ир балага тәкърибән өч йөз сум итеп. анын порт вә 
җәмәгать мәсарифына тотылуын, әмма кияүдә булган кыз бала насыйбының һичбер 
җиргә бер тиенлек бирелмәвенең, ихтимал, хәтта сату итепме яки банкага салыпмы, 
үсүен исәпләп карасаныз. бу мәсьәләдә дә эшнең ирләрнекениән артык хатыннар 
файдасына хәл кыилынганын күрерсез. 

Әгәр тәгалдеде зәүжәт (күп хатын алу) мәсьәләсенә килсәк, бу мәсьәлә, бер 
тарафтан, нәсел калдыру, мөселман күбәйтү, вә ислам фәтех кыйлган җирләрдә 
гадәтчә мөселманнарны өстен кыйлу әсасларына мәбни (нигезләнгән) булса, икенче 
тарафтан, җаһилиять (мәҗүсилек) заманында гарәпләр һәрвакыт бер кабилә белән 
икенче кабилә сугышып торырлар, ирләр күп вакытта катил-гамь кыилынырлар. 
фәкать хатыннар белән кызларның каннарына кермәсләр иде. Шунар күрә, ул 
вакытта Гарәбстанда хатыннар саны ирләрнекениән өч-дүрт өлеш артык иде. Әгәр 
ислам бер иргә бер генә хатын алуны хәлял күрсә, ул вакытта бик куп хатыннар, 
ирсез калып, сәфаләт эчендә йөзәргә мәҗбүр булачаклар иде. Шунар күрә, шәригате 
исламия, фәкать хатыннар файдасын күзәтәрәк, бердән өстен хатын алуны хәлял 
кыйлды. Әгәр бу галлә бу заманда бетмеш исә, ягъни хатыннар саны ирләр саныннан 
артык түгел исә, галләнең интиһасы белән хөкемнен интиһасы кәвагыиде шәргыядан 
ниһаять табылмаклыгы. ягъни, бердән артык өстен хатын алунын галәм (булмау) 
жәвазы (дөреслек) зарур вә лөзүм булып чыгадыр. Монын өстенә ислам бердән 
артык хатын алуны шундаен авыр шартларга багламыштыр ки, ул шартларны ригая 
(саклау, хөрмәт итү) кыйлган адәм ихтиярсыз бер хатын белән кифаяләнергә мәҗбүр 
буладыр. Димәк ки. ислам, хатыннарның фәкать үз мәнфәгатьләре өчен тәгаддеде 
зәүжәтне дөрес күрсә дә, аны бетерү юлларын да үзе күрсәтеп, билгеләп куймыштыр. 

Вә әлхасыйль (озын сүзнең кыскасы), диянәте исламия вазгы (кую, чыгару) 
кыйлган хөкемнәрдә вә анын һәдәф (максат, мишень) итеп тоткан Мәкъсудларында 
хатыннарның түбән калуларын сорый торган һичбер нәрсә юк. Билгакес (киресенчә), 
ислам аларны коллыктан чыгарды, аларга һәиәте ижтимагыя эчендә зур дәрәҗәләр 
бирде, хәтта аларны хәлифә сайлау эшләренә кадәр катыштырды. Шуңар күрә хәзрәте 
Әбүбәкер хәзрәте Фатыймадан да бәйгать (берәүнең хакимиятен тану, присяга) 
сорады, хәзрәте Гайшә, хәзрәте Галигә бәйгать бирмәенчә, гәвам гаскәрләренең 
1 1 . .к у-N.. п 
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башында горды, хәлифәлек булмаса ла. түрәлек итте. 
Ләкин н ә кадар тәәссоф ки. бу ыспай дингә без иөселыанбы (лисп кушылган 

өмыәтлөрнен явыз холыклары галиб булды (җиңде), һәртөрле мил iei 6j садөдинге 
кергән вакытта, үзләренең вәһем вә гадәтләрен йөкләп керделәр Чөнки болар 
мәгърифәт вә мәдәнияттә хөрриятне сөяр. аны. канла булса ла. ихтирам кыйдыр, 
һәм хатыннарны шәригать лаек күргән урыннарга күтәрер дәрәжәгә җитмәгәннәр 
иде Куәтленен зәгыйфьне изүе өстенә корылган хөкүмәт истибдады да бездә бу 
яман әхлакның истимрары (ләгишлычык) хосусында зур хезмәтләр күрсәтте. 

Төрле заманнарда вә төрле мәкамнарда ясалган нә кадәр ислам дәүләтләре 
бар юуларның һичберсендә хаким белән мәхкүмнен хакын чикләгән, мәхкүмнәры 
хакимнәрдән шәригать вә низам тәкърир кыйлган чиктә туктауларын сорарга хак 
биргән һичбер сәяси низамнар юк иде Шунар күрә ислам хөкүмәтләре һәрвакыт 
истиблад шәкелен алдылар Солтан белән игьваны солтани мөжәррәдә белән эш 
йөрттеләр, кәефләренә теләсә, шуны кыйлдылар, тәнкыйд вә мошавәрәт 
[киңәшләшү) ысуллары Корьән вә Сөннәте Рәсүл белән сабит булса да. ал арны 
тәнкыйд кыилучы да. тәхте моракабӨГӨ алучы да булмады Бәлки алар ригаяне 
халык тарафыннан бер тавышсыз вә бер сүзсез идарә кыйлдылар 

Дөрес. Корьән Кәрим булсын вә Рәсүл әкрам үзе булсын, зур вә кечек һәрбер 
нөэмурга гадәләт белән вә золымнан саклану белән әмер кыйлмышлар иде Ләкин 
ул Рәсүл әкрамнан сон интихаб вә мөшавәрә ысулы ярты гасырда дәвам кыйлмалы. 
чикләнмәгән солтә сахиблары мөрквэ хәлифәтне гасыйб (талап, көчләп гартын 
алу) иттеләр, аларнын алдында туктала торган берхәдд (чик) вә нөнакашө ( гаргапп 
бәхәс) яхул мөракыя (күзәтү, саклау) кыйла торган бер һәйят түгел, хәтта бер исе дә 
юк иде Шуңар күрә, ничә гасырлардан бирле, кая гына булсын, мөселманнарның 
эше суй истигьмальга (урынсыз, явыз ният белән куллану) очрады, алар истиблад 
хөкеме астында изелделәр Хакимнәр явызлыкта, кәефләренә иярүдә вә халык эше 
белән уйнауда чиктән уздылар, хәтта әгәр без бик азын истисна (чыгарма) кыйлсак. 
күн вакытта атар диннең үзе белән уйнадылар. 

Падишаһ мөстәбид (деспот) булдымы, аның әсәре үз тирәсенә генә туктамай. 
балки аннан Нәзирләргә, вәзирләрдән хакимнәргә вә хакимнәрдән бөгеп әтрафка 
сираять (йогу. таралу) итәдер Падишаһ үзе разый булсын-булмасын, һәрбер куәтле. 
КӨЧС киткән зәгыйфькә жәбер кыйлырга тотынадыр Бәс. золым белән әхлак бозыла, 
вә куәтле булган ир дә зәгыйфь хатынны хәкарәт кыйлырга вә аны коллык астына 
алырга керешәдер. 

Болан уйлаганда, золым астында изелгән кеше гадәләтне сәвәр. вә узе күп 
носыйбә! [Өр I кайгы бахетсеаяек) тартканлыктан, рәхим вә шәфкатькә майл кыйдыр 
төсле тоеладыр Ләкин вакыйгада эш бөтенләй тискәрегә. Чоңки мәзлүм өммәтнеи 
һавасы-жирс һичбер фазыйләт сыйфатларын үстерергә салих түгел, бәлки анда 
явызлык ва яманлык нәбатлары гына үсәдер. Шуңар күрә, барымызнын да күз 
алдымы ш . юнги халыктан йөз сум алса, акалакчы аннан мен сум аладыр, әгәр 
акалакчыны Йөз камчы суксалар, ул, кайтып, йөз кешедән үч аладыр Шунар һичкем 
карышмай, бәлки һәркем анын куәтен ихтирам итә, анын камчысына, куркьгтуына 
баш бөгә. итагать кындадыр. 

Инде игутындай юлым вә истиблад табигать булып киткән жирләрдә 
халикәтеннән зәгыйфь булган хатын да һәрбер төрле золымнарга очрады, хокуклары 
ир тарафыннан йотылды, һәр торле хәкарәтне күрде, шәхсияте аяклар астында 
тапталды, гаилә эчендә, ана булсын, кыз булсын, камил түбәнчелектә калды, анын 
дәрәжәсе дә, игътибары да, кабул кыйлына торган райы да юк иде. Ир—ир, бу 
үзе—хатын булганлыктан, анын Вазыйфасы иргә сукыр итагать иде, хәтта христиан
лыкта анын шәхесе ир шәхесендә фани саналып, иргә бардымы, фамилиясен дә 
алышты рмакта—ир фамилиясен койрык итмәктә мәжбүр кыйлынды Бу гадәт рус
лардан безнен татарларга ла күчте Безнен хөрринт-хөррият дигән яшьләрсмез дә 
фәнафиулла дәрәҗәсендә фәнафи әл-рус булдыкларыинан, бу яман гадәтне гүя 
мокаддәс бер шәй кебек итеп кабул иттеләр. Үзләре хатыннарга хөррият диләр. 
акыралар, дөнья селкетәләр, үзләре хатыннарына үз фамилияләрен, килешлеме-
түгелме. үз койрыкларын тагалар, аларны, бер дә хаксыз буларак, атадары-каннары 
нәселеннән аермакчы булалар. 

Мондаен истиблад мәмләкәтләрендә хатыннар сыя торган жир дүрт дивар 
арасында гына калды Аларны жәһаләт (наданлык) пәрдәсе каплады Ирләр аларны 
фәкать үзләренә ләззәт товарлары итеп истикмаль кыйлдылар. теләын вакытларына 
алар белән кәефләнәләр, теләгән вакытларында юл уртасына чыгарып ыр] 11 п [рлар 
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иде Ирләргә гыйлем вә хөррият, аларга коллык вә җәһадәт. Ирләргә гакыл, зыя 
һәм киңлек, аларга юрмә. караңгылык һәм ахмаклык, ирләргә әмер вә нәһи {тыю), 
аяарга сукыр итагать Ирләргә вөжүлтәге һәрбер шәй. алар исә ирләр истила (яулап 
аду) кыйлган шәй юрДӨН берсе, иң сөеклесе һәм ин кадерсезе. 

Әгәр без Төрксстан халкына килсәк, алар арасында хатыннар күргән хурлыкны 
сулөп бетерергә дә мөмкин түгел. Ир үзенең йортын күп хатыннар белән тутыра, 
кайсын теләсә, шунысына мәхәббәт итә. шәһвәзен каза кыйла, ләззәттән башка 
бер максаты юк. ислам фарыз кыйлган гадәләт — рәфыг (югары мендерү) вә мөляемәт 
анын әсасына кереп тә чыкмай. Талак белән куркыта һәм бер сәбәпсез талак та 
кыила Хәтта байлары, кайда бер фәкыйрь чибәр кыз күрдеме, хәзер аны атасыннан 
сатып аза. никахлана, бер-ике һәфто кәефләнә дә талак кыйла Шулай итеп, гоме
рендә икешәр йөз кыз алып аерган байлар бар. 

Төркестан халкы тәгамны үзләре генә ашайлар. Аналары, Һәмширәләре, 
хатыннары хезмәтчеләр белән ашханәдә тәгам кыйлалар Болар хатыннарының 
гыйффәтләренә ышанмайлар, аларны хәбес итәләр вә өстләреннән бер сакчы куялар. 
Әмма үзләре әүлия Аларга моракабә (күзәтү)-фәлән юк. Алар һәм мәсьүл (җаваплы) 
дә түгел. Әдәп—инсаф дисәк, аларда бөтенләй юк Безнен кызлар мәктәбе 
Мусабаевларнын" каршысында ук. Зур-зур кызлар безгә сабакка йөреп яталар. 
Ьәр көн ун-унбиш кашгарлы, Мусабаевларнын кибете алдында, Мусабаевлар үзләре 
дә шунда арада булган хәлдә, чүгәләп утыралар, ыштан баулары асылынган, сабактан 
чыккан шул кызларны саклайлар, аларны, йотардай булып, күзләйләр. сонра өч-
дүрт сәгать, аларнын кайсы төше калку, кайсы тоше селкенә, тулардан, авызларын
нан селәгәйләрен агыза-агыза, бәхәс кыйлалар. Үзләре әкабирдән (дәрәҗәле кешеләр, 
олылар), имеш Ай, алашалыкка мөстәхикъ хайван азгыннары! 

Алар хатыннарын хәбес белән мактаналар Хатыннын кочаклаган нәрсәсе— 
йә мендәре, йә ире, йә женаза агачы. Аларга хәят гаме юлына керү түгел, хәтта 
үзләренә тиешле эшләрне дә эшләргә мөсагадә юк Аларнын әгьмалда раиләр дә, 
мәшрәбләрдә (гадәт, холык) фикерләре дә. фәннәрдә зәвыклары да, монафәга 
(файда) гаммәдә керешләредә, могтәкыйдат (инанучы) линиядә насыйблары да, 
милли Шөгурлары (ан) да вә тәннәренә чын мәхәббәтләре дә, кыскасы, аларнын 
хайваннан артык бер фазыиләтләре дә юк. 

Моннан унбиш-егерме ел мокаддәм безнең Казан хатыннары да шушылай, 
яхуд шунар якын иде. Ләкин соң елларда Русиядә инкыйлаб булып, нугайларның 
(татартарның) фикерләре күтәрелде, шунын аркасында ирләрнең хатыннар өстендә 
солтәсе дә бераз йомшарды. Кызлар мәктәбе күбәйде. Бер булса да. Троицкида 
ларелмөгаллимәт тә ачылды. Нугай хатыннары хәзерендә, тышка чыгып, кирәк 
нәрсәләрен дә алалар, гомуми Мәсирәләргә (күңел ача торган урын) дә баралар, 
саф һавада тын алалар вә Аллаһынын һәркем нәзаренә куйган каимәнатын (бар 
булып торучы) карап рәхәтләнәләр. 

Дөрес, аларнын бәгъзылары булыр, ихтимал, чит ирләргә карап та ләззәтләнер. 
Ирләрнең бик күбесе бит, чит хатыннарга карап, ләззәтләнәдер. Аларнын гөнаһасы 
үзләренә. Алар гонаһасы өчен мәгъсум вә мәгъсумаларны (гөнаһсыз) хәбес кыйлырга 
мөмкин түгел. 

Нугай хатыннарының кайсылары инде хәзерендә ире белән бергә чит мәмлә
кәтләргә лә сәяхәт кындадыр Хәтта ике-өч хатын бер үзләре генә дә сәяхәт кыйлган-
нары бар Аларга һич кем бер ифтира (яла ягу) вә бер сүн зан (начар уй) кыйлганы 
юк. Хәзерендә нугай хатыннарыннан күбесе гаилә хәятында үзләренә тиеш вә лаек 
урыннарны аллылар инде Ирләр аларга хөрмәт кыйлалар вә аларнын гыйффәт вә 
истикамәтләренә (ныклык) кисеп ышаналар. 

Дөрес, нугай хатыннарының бу үзгәрешләрендә тәнкыйть кыилачак җирләр 
юк түгел, бәлки бик күп. Ирләр хөрриятендә дә тәнкыйть кыилачак җирләр шулай 
ук бик күп бит. Ләкин тәнкыйтьнең сәбәбе бу хөррият вә бу үзгәрешнең үзендә 
түгел, бәлки аны чолгап алган әхвальдә, хөррияттә ифрадка китүдә, хатыннардагы 
тәрбиянең косурында (җитешсезлек) күренәдер. Әгәр аларнын тәрбиясе дин вә 
кавагыйде әдәб моктәзасы (кирәксенелгән) белән камилләнсә, хөррият тә хәдде 
мәгъруфында (билгеле бер чигендә) туктаса, ягъни хайван кебек бер хөррият эченә 
керелмәсә. ул вакытта бу тәнкыйтьләр барысы да җимерелер, өстемездә әдәб вә хәя 
нурлары сибелер, безгә дә, башка өммәтләрдән артык, ир булсын, хатын булсын, 
әфрад милләтемезнен барысы белән дә файдаланырга юл ачылыр 

И * 
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Сәнгать 

ХОР СӘНГАТЕНДӘ ӨЛЕШЕ ЗУР 

Рәсәй кысаларында булуына карамастан, үзгәртеп кору чорына кадәрле дә татар 
халкы үз сәнгатен, мәдәниятен үстерә алды Бу нәүбәттән 50-80 елларның музыкаль 
дөньясын алтын чор дип атап була торгандыр, мөгаен Шул заман куйган таләпләргә 

җавап итеп бик күп төрле яктылыктагы музыка мәдәният маяклары калкып чыкты һәм 
бөтен татар рухи дөньясына нур сипте Алар арасында М Мозаффаров. А Ключарев. 
3 Хәбибуллин. Җ Фәйзи. Р. Яхин. Ә. Абдуллин. Ш. Котдусова. М Булатова. Ф 
Насретдинов. И Шакиров. Ә Афзалова һәм тагын жанга якын бихисап исемнәр бар 
Шул дисбедә тагын бер исемне әйтмәү гөнаһ булыр Ул-профессиональ хор сәнгатенә 
нигез ташлары салучылардан берсе профессор Котдусов Шушы көннәрдә ул үзенең 
75 яшен түгәрәкли -Өзелгән өмет- дигән документаль повестьның авторы, сәнгать 
фәннәре кандидаты Халит Кумысников болай дип яза Шэфыйка ханым зур диапазонлы, 
кабатланмас тембрлы, үлемсез җырчы һәм актриса булып хәтеремдә калды Аны 
репрессия чорларында ясалма рәвештә -кирәкмәс1' ясадылар һәм анын вакытсыз үлеме 
бөтен татар сәнгатенә зур югалту булды Җырчының улы Җәвил Котдусов әнисенең 
музыкаль сәләтен, сәнгатькә мәхәббәтен дәвам итеп. хормейстер-дирижер буларак аның 
ижатын баетып тулыландырды Андый якты йолдызлар дөньяга бик сирәк туалар, агымга 
каршы барганда, күбесенең нечкә сиземле сазлары иртәрәк өзелүчән була...» 

Җәвид Котдусовның гаҗәеп зур изгелеге-ерак тарихтан 
килгән Кырым монын борынгы Казан моны белән бәйләп, ата-
аналарынын. бабаларының традициясен дәвам иттереп яна 
баскычка күтәрүендә Белүебезчә. Котдусовлар гаиләсен Казан 
бик коры. хәтта әйтер идем. үтә дә салкын кабул итсә (Шэфыйка 
Котдусова сугыш башланып бер ай узгач балаларын әбиләре 
белән үзе янына алып килә), икенче яктан, монысы бәхет 
елмаюыдыр-аларны алда булачак, бөтен Кырым татарларына 
киләчәк коточкыч геноцидтан саклап кала. 
Ундүрт яшеннән Җәвид Кара диңгез. Балтыйк флотларыңда 

диңгезче булып хезмәт итеп. сугыш ветераны буларак үз 
характерын авырлыкларга каршы торырлык итеп чыныктыра. 
Ауропанын ин матур шәһәрләреннән берсе Ригада көнбатыш 
мәдәнияте белән таныша, шушы як халыкларының гореф-гадәте 

-жыр бәйрәменең ни икәнен күрә Консерваториянең Ш курсында укыганда, ул татарның 
сәнгать тарихында беренче жыр бәйрәмен башта нефть районнарында, сонрак Казанда 
үткәрә Беренче тапкыр үзен чын талантлы башкаручы дирижер һәм оста оештыручы 
итеп таныта Консерваторияне тәмамлыйсы елны сәләтле бу яшь кешене Татар жыр һәм 
бию ансамбленең хормейстеры итеп чакыралар. Берничә ел анын сәнгать җитәкчесе 
Вазыйфасын башкарырга туры килә ана Ансамбльгә гадәттә авылдан килгән, музыкаль 
яктан әзерлексез жырчылар кабул ителә Котдусов тиз арада бу үзешчәннәргә (атнага ике 
кабат) теория-сольфеджио (ягъни вокаль күнекмә) дәресләрен үткәреп, аларнын 
профессиональ дәрәҗәсен күтәрүгә ирешә Шулардай Таһир Якупов. Нәфисә Васыйлова. 
Шамил Әхмәтжанов. Миннегөл Әхмәтжанова. Альбина Абзалова. Флера Әгълэмова кебек 
бик күпләр сәнгать юлыннан китүләре белән рәхмәтледер әлеге остазларына. 

Гастрольләр вакытындагы ул илебезнен ин зур педагогларыннан дәресләр алып 
вокалны тирәнтен анлап эш итәргә өйрәнә Мондый белемне бернинди консерватория 
дә бирә алмаганын, бары тик җентекләп өйрәнү һәм гамәли эш кенә нәтиҗә китерәчәген 
аңлап хезмәт дәрьясына чума. 
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Ансамбль белән илебезнен татарлар яшәгән барлык төбәкләрендә булып. Җэвил 
Котдусов җитәкчелегендәге ансамбль аларга татар халык көйләрен һәм 
композиторларыбыз әсәрләрен ишеттерә Кабатланмас интерпретацияле озын i 
әйтик. -Бөдрә тал-. -Зиләйлүк-. "Зөлхиҗә-. «Гөлжамал-. -Сакмар- көйләре, үзенә генә 
хас ялкынлы темперамент белән эшләнгән бик күп кыска көйләр радио фондына хәзинә 
булып кереп калдылар 

Ул вакытлардагы кайбер иҗат шәхесләре вазыйфа хакимлегеннән файдаланып, 
сәнгатебезгә байтак кына зыян кылдылар Шул чордагы министрлык җыр һәм бию 
ансамблен таратып анын урынына хор капелласы ачарга уйлый Җ Котдусовнын югары 
профессиональ ижаты нәтиҗәсендә генә ансамбль таркалмыйча сакланып кала 

Ансамбльнең рухи атмосферасы. А Ключарев, 3 Хәбибуллин. Ф Гаскәров кебек 

Татар җыр һам бию ансамбт 1967 ея 

бөек шәхесләр белән иҗади дуслык Ж Котдусовка талантлы дирижер башкаручы булып 
җитлегергә көч өсти 

1970 елны Казан дәүләт мәдәният институтының хор-дирижерлык кафедрасына 
ачылу көненнән мөдир итеп чакырыла Профессиональ коллектив белән эшләү тәҗрибәсе. 
максатка омтылышы хезмәт яратуы кыска вакыт эчендә үзешчән хор коллективларына 
җитәкче-дирижерлар әзерләү кафедра тупларга мөмкинлек ача 

Беркөнне иртән ана СССРнын халык артисты Натан Рахлин шылтырата «Җәвид. 
бу эшне син генә булдыра аласын, бары тик сина гына ышанам»-дип. чех композиторы 
И Паленечекнын хор өчен -Кеше турында поэма-сын тәкъдим итә Шулай итеп. мәдәният 
институты хоры белән берлектә Советлар илендә беренче буларак, ике якты тәлант-
Натан Рахлин һәм Җәвид Котдусов дуслыгы, фикерләшлеге нәтиҗәсендә моңарчы 
булмаган заман рухына тантал килгән, сәнгать эстетикасына аваздаш программа туды 
рыла Бу дуэтнын ижаты тарихи вакыйга булып кына калмады Җ Котдусов профессио 
наль оптимизмын-үз эшендә башкару осталыгын оратория, кантата, хор цикллары, поэма, 
концерт ритмнарын һам аһәннэрен-зур формалы хор жанрларында тамашачы хозурына 
тапшырып исбат итте 

Җ Котдусовнын концерт программалары барокко классицизм, романтизм, 
көнбатыш һам хәзерге чор музыкасы белән бергә үрелде, ул чорларнын бөек талантлары 
Бах. Бетховен. Гайдн. Моиарт Шуберт Вольф Вагнер Верди Равель, Пуленк. Гершвин. 
Шостакович Фалик Шнитке әсәрләрен яңгыратты Ә татар халык һәм композиторлар 
җырларын хор белән башкару осталыгын ин югары биеклеккә күтәрде Алар форманы 
тоеп эш итү. югары зәвыклылык үзенчәлекле интерпретация, киң фикерләү, синтетик 
жанрлар-оркестр фортепьяно хореография режиссураны аңлап эш итү белән аерылып 
торалар 70-80 елларда анын программалары Казан рухи тормышының үзәгендә торды 
һәм татар күмәк җырлау сәнгатен дөнья профессиональ музыкасы хәзинәсе белән баетты 

Җ Котлусов яшь педагоглар әзерләүгә, уку проиессынын методикасына, укыту 
һәм үзешчән коллективлар өчен репертуар әзерләүгә, укучыларда музыкаль фикерләү 
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дәрәҗәсен киңәйтүгә зур әһәмият бирә Анын җитәкчелегендәге хорнын Идел-Урал 
шәһәрләре музыка фестивальләрендә, 80 елларда Мәскәүдә үткәрелгән әдәбият Һәм 
сәнгать көннәрендә "Россия" концертлар залында. Рэсәи һәм Татарстан композиторлар 
берлекләре пленумнарында узган иҗат концертлары матбугатта югары бәя казанды 

Үзгәртеп кору еллары башланып. Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать академия
сендә татар музыкасы кафедрасы ачылганда беренче кирпечне Җ Котдусов салды 
Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре. «Ялкын- вокаль ансамбле. Болгар 
кызлары- триосы җитәкчесе Заһида Зэинуллина болай ди: -Утыз ел күмәк җыр сәнгате 
өлкәсендә эшләү дәверемдә, бик күпләрнең иҗатына адашырга юл куймыйча анализлап 
бәя һәм кинәш биреп дөрес юл күрсәтеп килгән укытучым Җәвид ага Котдусов булуы 
белән бәхетлемен Россия һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе. профессор 
Җэвид Котдусов бик күп татар хормейстерлары өчен кумир булып калды һәм калачак 

Әйе. ул-кемгэлер ярарга тырышып йомшаклык, ялагайлык, икейөзлелек күрсәтү 
белмәгән, таләпчән педагог, җәмәгать эшлеклесе. дирижер-хормейстер Аның иҗат көче 
тирән мәгънәле репертуар сайлавында гына түгел, ә ижат атмосферасы, энергиясе уты 
белән башкаларны да кабындыра алуындадыр Шуңа күрәдер дә анын һәр дәресе безнең 
өчен яңалык, олуг бәйрәм кебек була иле . 

Хөрмәтле Җәвид әфәнде гомеренең көзендә бөтен талантын, тазалыгын, яшьлеген 
биргән илен калдырып туган ягына-Кырымга кайтып китте Кырым дәүләт индустриаль 
педагогия институтында музыка факультетын ачып җибәрде 

Жәвид Абдраһим улы. без-Казан татарлары-Сезне хәтерлибез, иҗатыгыз алдында 
баш иябез Тарих барысын да үз урынына куяр. Килер вакыт, музыка белгечләре Сезнен 
тормышның һәр адымын өйрәнерләр әле Бу кысан сәясәт куенында рухи дөньяны баетып 
яшәргә тырышуыгыз һәм шунда үзегез югалмыйча, башкаларны да югалтмыйча 
көрәшүегезне без чын мәгънәсендә батырлык итеп кабул итәбез һәм татар музыка 
тарихына сез милли күмәк җырлау сәнгатенә нигез салучыларның беренчеләреннән булып 
кереп калырсыз! 

Филүсә АРСЛАНОВА. 
Казан дәүләт мәдәният һәм 

сәнгать университеты доценты 

Хөрмәтле укучыларыбыз һәм авторларыбыз! 

Журналыбыз белән даими танышып баручылар белә булыр: бездә «Казан 
утлары» архивыннан» дигән рубрика бар. Бу сәхифә байтак еллар гамәлдә булса да. 
элегрәк елларда материаллар сирәгрәк чыга иде. Соңгы вакытта «архив» активлашты. 
журналның һәр санында диярлек татар тарихыннан иҗтимагый әһәмияткә ия булган 
фотосурәтләр басылып килә. Теләгебез—алга таба да рубриканы кызыклырак һәм 
мәгънәлерәк итү. Бу эшне уңышлы дәвам итү өчен сезнен дә булышлык кирәк. 
Сезгә мөрәҗәгать-гозеребез шул; үзегезнең шәхси, гаилә альбомнарында яки оешма-
учрежденис архивларында сакланган кызыклы, тарихи-ижтимагыи кыйммәте булган 
(әдәбият һәм сәнгатебезнең мәшһүр шәхесләре, истәлекле мәдәни вакыйгаларга 
караган күренешләр. Казан һәм Татарстан тарихын яктырткан сурәтләр һ. б.) 
фоторәсемнәрне безгә юлласагыз икән! Шул рәсем турында анлатма-комментарий-
ларнын булуы да шарт. әлбәттә. Без аларны журналда файдаланганнан соң. кире 
ияләренә кайтара алыр идек. 

Әйдәгез, кадерле укучылар, мөхтәрәм милләттәшләр, кайдадыр киштә-
шкафларда. альбом-папкаларда ябылып яткан истәлекле ядкярләрне яктыга 
чыгарыйк, халкыбызның рухи елъязмасы сәхифәләре булып киләчәк буыннарга 
хезмәт итсен алар! Сездән кызыклы фотоматериаллар көтәбез. 
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54—КАМӘР (АЙ) СҮРӘСЕ 

(Камәр сүрәсе 55 аятьтән тора. Һамәр-Ан диген суз Айның ярылуы турында 

сөйләгәнгә һ)рә. сүрәнен исече шуннан килә. Мәккәле иңгән.) 

Бисмиллвһнр-рахмөнир-рахнм 

1. Кыямэт көне якынлашты һәм Ай ярылды 

(чМяккә кяферләре кәзрәти Мөхәммәдиең могҗиза күрсәтүен таләп иттл 
Пәйгамбәребез бармагы белән Айга төртеп күрсәтте һәм Ай уртадай ярылып китте дә 
ян.' уз хәленә кайтты Ләкин мвшрикяөр моны б\ бер сихер генә, диделәр». 

Хәсән Чантай гафсиреннвн I 

( Мәүлане А.ш аңлатмасында берничә н>ра\ бар Кыямәт көнендәге гарасат вакы
тында ярылачак Ай тотылганда бер яртысы күренеп икенче яртысы күренми тор ан 
чак сурәтләнгән нки. чыннан да ул юмамда Ай тирәсендә ниндидер Галөми үзгәрешләр 
күренгәндер дип фараз/юна) 

(Күпчелек китапларда Айның ярылу ы турында сөйләнә, әмма Мәүлане Али аңлат
масында берничә юрау бар Кыямәт көнендәге гарасат вакытында ярылачак Ай турында 
яки Ай ташыганда бер яртысы күренеп, икенче ярты* ы күренми торган чак* урөпыөн өн 
яки, чыннан да 11 юманда Ай тирәсендә ниндидер Галөми ) i эрешләр курен өндер дип 
фаразлана ) 

2. Алар могжи и күрсә да һаман йөз чәере 

-Б> борынгыдан килгән бер күз буу,—диләр (3) (Аятьләрне) ялганга (ыгар 
дылар һәм \ s нәфесләренә буйсындылар Гәрчә һәр эшнең ахыры (нәтиҗәсе) була 
(4) Хактыр ки. ал арга яманлыкларны кисәтер өчен моһим хәбәрләр килде. (5) Бу-
беек хикмәттер Ләкин Вез чөергәнгә ул кисәтүләр файда бирмәде (6. 7) Шулай 
булгач. (Рәсүлем) син дә ал ардан йөз чөер 

(Исрафилның) моңа чаклы күрелмәгән ишетелмәгән нәрсәгә (хәтәр хөкемгә) 
чакыручы тавышы ишетелгәч, алар. мескен карашлары аска төбәлгән килеш, саранча 
өере кебек, күпләп каберләреннән чыгар. (8) Чакыручыга таба йөгерә башларлар 
Кяфер булганнар: 

-Б) бик тә хәтәр көн,—дип әйтер. 

9. Аларга чаклы, башта Нух кавеме инкарьчы булды. Алар илчебезне 
ялганчыга чыгарды. 

—Ул женләнгән -диделәр һәм алар аны куып җибәрделәр (10) Ниһаять, ул 
да Раббыга 

-Мин. чыннан да. жинелдем Син мина ярдәм ит инде.-дип дога кылып 
ялварды (11) Шуннан сон Без Күк капусын ачып. коточкыч каты янгыр яудырдык 
(12) Аллаһ тәкдиренчә жирләге сулар Күк сулары белән кушылып, тоташ агымга 
әверелде (13) Нухны такталарны чөйләп ясаган көймәгә утырттык (14) Бу көймә 

Журнал өчен Р>6ит БАТУЛЛА юерлйПВ 
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Нухка (кяфер гор тарафыннан; инкарь ителгәненә күрә бирелде һәм ул Безнен күзәтүе
без, сагыбыз астында йөзеп йөрде (15) Хактыр ки. Без моны (көймәвакыйгасын) бер 
аять (сабак) буларак, (халыкларга) тараттык. Шул турыда уйлап, сабак алган кеше 
бармы '(!*») Юкса АлдаҺ бирәчәк газап белән алар ничәмә-ничә тапкыр куркытылды-
кнсәтелде. 

17. Хактыр ки. Без Коръәнне уйланып, (үгет алыр) аңлар өчен кулайлаш
тырдык Б> турыда уйлап бакканыгыз, гыйбадәт алганыгыз бармы? 

18 Гал кавеме Суз пәйгамбәр ще Һ\<)ның хакыйкатен) ялгаша чыгарды. Аларга 
нинди генә кисәтүдер булмады да. аларга җибәргән җәзам нинди булды! (19) Без бу 
каһәрле озын кәндә алар өстенә дәһшәтле гөрелтеле өермә җибәрдек (20) Бу хәтәр 
өермә тамырларыннан куптарып алынган хөрмә агачының ботакларын сындырган 
кебек, кешеләрне очыртып, һәлак итте. (21) Мин җибәргән җәзаның нинди икәнен 
күрдегезме, кисәтүләремнең нинди икәнен аңладыгызмы? (22) Хактыр ки. Без Коръ-
әнне (үгет алыр) өчен аңлаешлы иттек. Шул хакта уйлап, сабак алган кеше бармы? 

23. Сәмуд кавеме дә (Хакыйкатьне) ялганга чыгарды. (24,25) 
-Без үзебезнең арадан чыккан (гап-гади) бер бәндә артыннан ияреп йөрикме'' 

Ул чагында без. һичшиксез, юллан язган булырбыз, тилегә саналырбыз,—диделәр.— 
Безнен беребезгә дә инмәстөн. (Аяяаһ) вәхийны аңа гына иңдердемени? Хәер. ул 
мактанчык, шыр чыккан ялганчы бит, (26) Кем мактанчык, кем шыр чыккан 
ялганчы икәнен атар иртәгә белер. 

27. (Әй. пәйгамбәрем Оии.\). чыннан да. Без. сынап карау нияте белән, аларга 
теге ана дөяне җибәрербез. Алар артыннан күзәт һәм сабыр бул. (28) (Дөя белән) 
кешеләр арасында су тигез итеп бүленгәнлеге турында әйт. (Бер көнне коедан дөя 
эчәчәк икенче көнне кешеләр эчәр, диген.) һәр ике як та үз чиратында суга хуҗа булыр. 

29. (Сәм) д ха.1кы дия белән бер коедан су эчәргә теләмәде.) Алар үз араларыннан 
бер кешене чакырып китерделәр. Әлеге (бәдбәхет) кеше (хәнҗәре белән дөяне} суйды. 

(«Дөяне суючының исеме Кудар бине Сшиф булыр Яман кеше турында сөйләгәндә 
гарәпләрдә Кудардан да бәдбәхет, Кудардан кабөхәт кеше. дип сөйләү калган». 

Хәсән Чантай тәфсиреннән.) 

30. Мин җибәргән җәзаларның нинди икәнен күрдегезме, кисәтүләремнең 
нинди икәнен аңладыгызмы? (31) Без алар өстенә куркыныч гөрелте җибәрдек вә 
алар хайван абзарындагы аяк астында тапталган коры салам-тирес кебек тетелеп 
бетте. (32) Хактыр ки. Без Коръәнне аңлар өчен кулайлаштырдык. Шул турыда 
уйлап, сабак алган кеше бармы? 

33. Лут кавеме дә кисәтүче вәгазътәрне ялганга чыгарды. (34) Без алар өстенә 
таш яудырдык. ХЬтның үз гаиләсеннән башкалары (барысы да һәлак булды) (35) 
Тарафыбыздан әҗер буларак, аларны (Лут гаиләсен) Без сәхәр вакытында коткарып 
калдык Мена шөкер иткәннәрне Без шулай бүләклибез. (36) Хактыр ки. (Лут) алар 
өстенә киләчәк газап турында әйтте. Ләкин алар бу кисәтү-куркытуларны шиккә тотып, 
ялганга чыгардылар һәм бәхәс куптардылар. (37) Хактыр ки. алар хәтта (Лут өендәге) 
кунак егетләрен аулакка чакырдылар. Без аларның күзләрен сукырайттык. 

-Менә. җәзабызны татыгыз, кисәтүләремнең нәтиҗәсен күрегез—дидек. 

38. Хактыр ки. иргә таңда аларга һичкайчан төкәнмәячәк газап килде. (39) 

- М е н а газабымны татыгыз, кисәтүләремнең нәтиҗәсен к үрегез.-ди дек. 

40. Хактыр ки, уйланып, аңлар өчен. Без Коръәнне кулайлаштырдык. Шул 
хакта уйлап бакканыгыз, гыйбрәт алганыгыз бармы? 

41. Хактыр ки. Фиргавен токымына да кисәтүләр килде, (42) Алар Безнең 
аятьләребезнең барысын да ялганга чыгарды. Без дә аларны чиксез кодрәтебез белән 
газапка тоттык. (43) (Әй, Кураеш) сезнең кяферләрегез борынгы кяферләрдән яхшы
ракмы 7 Әллә изге китапларда сезне җәзалардан коткара торган әмер бармы? 
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44. Юкса. алар: 

-Без пәйгамбәрләрдән \ч алырдай көчле кавем'-лпп уйлыйлармы? 

45. Озакламый >.i өер таркалачак вә алар табаннарын ялтыратып качачак 

(Бәдер сугышында кяферлвртщ нөседманнардан җиңелеп кач\ юрына ишарә.) 

46. Хактыр ки. аларга вәгъдә ителгән газапның вакыты-сегате килер Ул 
Сәгатьтәге (Хыяматтдее1 газап гаять өче, чиксез кайгылы булачак (47) Шик юк ки 
гөнаһкярларның барысы да юлдан язган тилеләр кебек (48) Ул Көнне алар йөзтүбән 
килеш >тка атылачак Аларга: 

-Җәһәннәмнең орынышын татып карагыз.—дип әйтелер. 

49. Щик-шеЯвдө булмагыз, Бел һәрнәрсәне уз тәкъдире белән (үз калыбында) 
яралттык (50) Бечнен әмерләребез күз ачып йомган мизгелдә угала 

51. Хактыр ки. Без сезнең кебек (кнфер)ләрие һәлак иттек. Шул хакта уйлап 
бакканыгы) бармы'1 (52) Шулар өстенә аларның барча (ярамас) гамачләре дәфтәр
ләрдә (53) Кечкенәме ул. зурмы-барысы ла i амәл дәфтәрендә Лө\ хея Мөхф] \дв) 
язылган 

54. Шик юк ки, (тәкъва) мөэминнәр җәннәтләрдә, чишмәләр янында. (55) 
Хак мәҗлесен да кодрәт иясе. мәлкәте чиксез булган Аллаһның янында булыр. 

55—РАХМӘН (РАХМАН) СҮРӘСЕ 

(Ра\чән сүрәсе 78 аятьтән тора. Мәккәдә иңгән.) 

Бнсмнллөһир-рахмөнир-рахнм. 

1. Мәрхәмәт иясе Аллаһ (2) Корынне өйрәтте (3) Инсанны Ул яралтты (4) 
( mi [өшергәөйрөл ю (5) Кояш белән Ай төгәл үлчәп, хисапланганча (Аллаһ тарафын
нан билгеләнгән вакыткача, билгеләнгән юлдан) хәрәкәт итә {6}(Күктәге)йолдызлар 
да (Җирдәге \ юннәр) агачлар ла Апа СбКДб Ите 

7. Төтәт үлчәү белән Аллаһ Күкне биек итеп ясады. 

(жАллаһ Күкне кунтр/Һ- IUIM Һәрнәрсәгә <иһ:ш'к белән | /чә) куйды» 

Шәп Ногмани гафсиреннеи ) 

(шКүкме дв Уя югары күтәрде Бер ишан куНдш 

Хәсән Чантай тәфсиреннән ) 

(еВоздви Он небо и Весы установил Дая измерения добра и зла» 

Валерия (Горохова тафсирмнян I 

(*Күкн1 ю ары күтврд\ ее мизанны (ти езяекне балансны) i i куйды» 

Хәйретдин Караман гөфсиреннен ) 

(Тәфсирләрдә ике төрле мәгънә ята Беренче мәгънә Аллаһ Кукне биек итеп ясаган
нан соң. Күкнең үлчәмен КУН Ягъни к;к төгәл баланста тигезлектә төгәл вазифа үти 
К\ ктәге җисемнәр дә, фәрештәләр дә Аллаһ әмеренә б\ йсынып, төгәл вакыт, төгәл 
билгеләнгән киңяек.шрдә тугымнарда хәрәкәт итә Икенче мәгънә тәф< ирләрдә ешрак 
очрый Аллаһ К\к йөзе астында гаделлек булсын өчен үлчәү, бизмән, мизан кун Гаделлек 
тв яманлык та шул бизмәнгә сагынып үлчәнә Өченче мәгънә дв бар икән әле алыш 
биреш сәүдә эшләрендә к) ионым торган үлчә] Дөрес үлчәгез, киметеп үлчәмәгез, арты
гында үлчәүгә салмагыз дигән кебек өндәмәләр Коръәндә аз түгел ilh i сәбәпле, бу очракта 
беренче мәгънә ачынды Б\ мәгънәнең Кук йөзе. галәмнең төзелешенә ныграк кагылышлы 
икәнен чиратта ы аятьләр дә раслый кебек ) 
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8. Сак булыгыз, (юнемдәге) иплекне ft мимне) базмагыз 

9. Үлчәүне гаделлек белән тогыгыз һәм киметеп үлчәмәгез. 

10. Алл аһ Җ и р н е багнык жанлылар өчен яралтты. (11) Анда җимешләр. 
1,111,щ| гәлгөш көрме агачлары, (12) саламлы (иген) орлыклар вә хуш исле үсемлекләр 
бар (13) Шулай булгач, Раббының кайсы нигъмәтләрен сез ялганга чыгарыр идегез9 

14. Алл аһ адәмне яндырылган чүлмәк кеби зыңгылдап торган (саф) балчык
тан я салы 

15. Җеннәрне Ул уттан барлыкка китерде. 

16- Шллаи булгач. Раббының нигъмәтләреннән кайсысын ялганга чыгарыр 
илегез'1 

17. Алл аһ ике көнчыгышның да. ике көнбатышның да Раббысы 

(*Җәй. кыш фасьшарында Кояшның чыгыш һәм батыш тарафлары \ згөреп тора 
Ш\ңа курв, ике чыгыш, ике батыш диеп язылган, ягъни Аллаһ бөтен Җир шарының 
хуҗасы» 

Али Тургут тәфсиреннән.) 

18. Шулай булгач. Раббыгызның кайсы нигъмәтләрен ялганга чыгарыр идегез? 

19. Ул (берсе төче. икенчесе тозлы сулы) ике диңгезне кушылмаслык итте. 
(20) Аларның арасына (куренмөс) пәрдә корып куйды. Алар кушылмыйча, янәшә 
ага бирә). 

(Океанда бер-берләренә кушигмыйча ага торган, берсе төче. икенчесе тоны 
агымнар барлыгы океанография фәне тарафыннан i оңгы вакытларда гына исбат ителде.) 

21. Шулай булгач. Раббыгызның кайсы нигъмәтләрен ялганга чыгармакчы 
буласыз9 

22. (Диңгезләрнең) икесеннән дә энҗе. мәрҗәннәр чыга. 

23. Хәзер инде Раббыгызның кайсы нигъмәтләрен ялганга чыгармакчы була
сыз9 (24) Диңгезләр буйлап йөзеп йөрүче биек тау хәтле көймәләр дә Аллаһның 
кодрәтеннән кила (25) Шулай булгач. Раббыгызның нигъмәтләреннән кайсысын 
ялганга чыгармакчы буласыз? 

26. Җ и р йөзендәге җанлыларның барысы ла юкка чыгачак. (27) Бары тик 
җиңелү белмәс кодрәт иясе. олуг Аллаһ кына мәңге калачак. (28) Шулай булгач. 
Раббыгызның кайсы нигъмәтләрен ялган дип әйтә аласыз9 (29) Күкләрда Җирдә 
булганнарның барысы да Аңа ялвара. Аллаһ һәркөн фәгалияттә (бер мизгелгә дә 
туктамыйча. Ул яңа гамәлләр белән мәшгуль). (30) Шулай булгач. Раббыгызның кайсы 
нигъмәтләрен ялганга чыгармакчы буласыз? (31) Әй. адәм. һәй. җен! Озакламый 
Мин сезне җавапка тартачакмын. (32) Шушы хәлдә дә сез Раббыгызның нигъмәт
ләренә шик белдерергә җөрьәт итәсезме? (33) һ ә й . җеннәр вә инсаннар! Күкләр вә 
Җирнең читләреннән чыгып китәргә кодрәтегез җитсә, китегез. Ләкин сез (Аллаһның 
чиксез) кодрәтем белән генә (Җирнең тарту көченнән ычкынып) китә алырсыз. (34) 
Шулай булгач. Раббыгызның кайсы нигъмәтләрен ялганга чыгарырсыз икән? (35) 
Өстегезгә дөрләп торган ут ялкыны һәм тончыктыргыч төтен җибәрербез. Сез бер
берегезне коткара алмассыз, ярдәм дә итә алмассыз (36) Шулай булгач. Раббыгызның 
кайсы нигъмәтләрен ялганга чыгарырсыз икән? 

37. Күк ярылып, кызган тире төсенә керер. (38) шул чагында Раббыгызның 
кайсы нигъмәтләрен ялганга чыгарырсыз икән 9 (39) Менә шул чакта инде җеннәр
дән ла кешеләрдән дә гөнаһлары турында сорау алынмас. (40) Раббыгызның кайсы 
нигъмәтләрен ялганга чыгарырсыз икән? 

41. Гөнаһкярларны тамгаларыннан танырлар, чәчләреннән һәм аякларыннан 
тотып алырлар. (42) Шулай булгач. Раббыгызның кайсы нигъмәтләрен ялганга чыга-
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рырсыэ икән'1 (43) Менә бу (таму. ) гөнаһкярларнын а [ганга чыгарган җәһәннәме 
булыр (44) Алар җәһәннәм белән кайнар с\ арасында болганып йөрер (45) Хәзер 
инде Раббыгызнын кайсы нигъмәтләрен ялганга чыгарырсыз иквн? (46) Раббының 
хозурында торырга (гөнаһтай) курыкканнар өчен икежәннәгбар (47) Шу пай бутгач 
Раббыгызнын кайсы нигъмәтләрен ялганга чыгармакчы буласыз? (48) Ике жәннәт 
тә төрле-төрле агачлар белән тулган (49) Lib гай б) [гач Раббыгызнын кайсы нигъмет 
ләрен ялганга чыгарырсыз? (50) Икесендә дә ике чишмәагып ята (51) Шулай булгач, 
Раббыгызнын кайсы нигъмәтләрен ялганга чыгара алырсы ! икән'' (52) Икесендә дә 
һәртөрле җимешләр пар-пар булып уса (53) Шулай 6J 1гач Раббыгызнын кайсы 
нигъмәтләрен ялганга чыгара алырсыз икән 0 (54) Мөэшшнөрнен барысы ла ат тастан 
тегелгән ястыкларга таянып, истирахәт кылыр Ике җәннәттә дә җимешләре якын 
гына үсеп утырыр (55) Шулай булгач, Раббыгызнын кайсы нигъмәтләрен иман 
дип атарсыз и к ә н ' (56) Анда үз иреннән башка ир затка күтәрелеп карарга шла 
торган гүзәл хатыннар бар аларга җен затыннан да. кеше затыннан да бегм ъ» 
кагылмаган (57) Шулай булгач, раббыгызнын кайсы нигъмәтләрен ялганга 
чыгарырга җөрьәт итәсез? (58) Әйтерсең лә, ул хатыннар якут яки мәрҗән ннде 

(59) Шулай булгач. Раббыгызнын кайсы нигъмәтләрен ялганга чыгарырсыз иквн? 
(60) Игелек кызганның әҗере—игелек (61) Шулай булгач. Раббыгызнын кайсы 
нигъмәтләрен ялганга чыгарырсыз'(62) Бу ике җәннәттән башка тагын икеҗөннө] 
бар (63) Шулай булгач. Раббыгызнын кайсы нигъмәтләрен ялганга чыгарырсыз 
ИКӘН? (64) Б\ ЖӨННӘТЛӨр куп-куе яшеллектән генә тора (65) Шулап булгач Раббы 
гызнын кайсы нигъмеп пәрен ялганга чыгарырсыз икән'' (66) Икесендә лә мәңгелек 
ике чиш мә агып ята (67) Шулай булгач. Раббыгызнын кайсы нигъмәтләрен ялганга 
чыгарырсыз икән ' (68) Икесендә дә һәртөрле җиләкҗпмеш. хөрмә вә нар агачлары 
бар (69) Шулай булгач. Раббыгызнын кайсы нигъмәтләрен ялганга чыгарырсыз 
икән ' (70) Ул җәннәтнең эчендә холкы матур, йөзе гүзәл хатыннар бар (71) Шулай 
булгач Раббыгы !нын кайсы нигъмәтләрен ялганга чыгарырсыз икән? (72) Чатырлар 
ленда кара к1, ше нур кызлары бар (73) Шулай булгач. Раббыгы т ы н кайсы нигъ-
МӘ1 [Әрен я паша чыгарырсы | икән? (74) Ул кызларга бер генә кеше дә бер генә 
җен щв ка! ылып карамаган (75) Шулай булгач. Раббыгызнын кайсы нигъмәтләрен 
ялгаша чыгарырсыз икән'' (76) (Мөзминнөр) яшел ястыклар Һәм чиктән тыш матур 
гушөклөргв ятып истирахәт кылырлар. (77) Шулай булгач. Раббыгызнын кайсы 
нигъмәтләрен япанга чыгарырсыз и к ә н ' (78) Бөеклек һәм абруй иясе Раббының 
исеме onyi [ардан—оп) р 
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Игътибар 

ДИСКУССИЯ: «БЕЗНЕҢ ЗАМАН ГЕРОЕ» 

XX гасыр азагында һәм XXI гасыр башында кешелек дөньясының һәм 
икътисади, һәм рухи тормышында гаять тирән үзгәрешләр барлыкка килде. Элеккеге 
СССР тирлегендә—без яшәгән жәмгыятьтә—алар аеруча кискен һәм үзенчәлекле 
чагылыш тапты Күп дистә еллар буе яшәешебезнең асылын тәшкил иткән икътисади 
тотрыклылык бетү белән бергә, әхлак критерийлары да сизелерлек какшады, сәяси 
ориентирлар үзгәрде Моңарчы халыкның «уртак малы» саналган мөлкәт таланды, 
таратылды, бүленде, ясалма интернационализм кысаларына куып кертелгән, әмма 
асылда канәгатьләндерелмәгән милли ихтыяҗлар милләтара мөнәсәбәтләрнең 
киеренкеләнүенә китерде, хәтта гражданнар сугышы учаклары хасил булды, яңа 
буыннарны тәрбияләүдә иҗтимагый идеаллар алышынды... Шул ук вакытта. 
жәмгыятьтә демократия чалымнары да үсеш ала башлады: сүз һәм вөҗдан иреге, 
ил-дәүләтләр арасындагы «тимер чаршау»нын алып ташлануы шәхси инициативага 
өстенлек бирелү әнә шундый уңай күренешләрдән саналырга хаклы. 

Менә шушындый катлаулы, байтак язмышларны ботарлап ташлаган, хәтта 
катаклизмнарга кадәр барып җиткән жәмгыятьтә әдәбиятның, аныграк әйткәндә, 
матур әдәбиятның роле кимеде түгелме? -Әдәбият—тормыш көзгесе- дигән шигарьне 
өлге итеп алган күбебез өчен табигый борчылудыр бу Мона кадәр без әдәбиятны 
кеше аңын формалаштыруда ин төп факторларның берсе дип инанып килдек. 
Хәзерге вәзгыятьтә бу чыннан да шулаймы9 Гомумән, әдәбиятның үзендә нинди 
процесслар бара9 Сораулар күп. Без. бу очракта, әдәбият, тәрбия чарасы буларак. 
үз миссиясен югалтмаган дигән фикердә торып, мәсьәләнең бер ягына игътибарны 
юнәлтмәкче булабыз. 

—Бүгенге татар әдәбиятының (соңгы 20 еллар) каһарманнары кемнәр? 

—Аларда яшьләр күңелен яуларлык нинди сыйфатлар бар? 

—Язучыларның бу каһарманнар образын ачып салуда уңышлы һәм кимчелекле 
яклары нидән гайбарәт? Гомумән, ихтирамга лаек олы язмышлы шәхесләр тиешле 
дәрәҗәдә чагылыш табамы? 

Әлбәттә, сорауларның формулировкаларын теге яки бу төсмердә үзгәртебрәк 
тә куярга мөмкиндер. әмма сөйләшү-әнгәмәгә чакыруның мәгънәсе бер: бүгенге 
татар әдәбиятында «безнең заман герое». 

Әдәбиятыбызның бөтен жанрларын да иңләргә тиешле бу сөйләшүдә 
язучылар, тәнкыйтьчеләр һәм. гомумән, әдәбият белән кызыксынган кин катлам 
укучылар актив катнашырлар дип өметләнәбез. Сөйләшүне 2004 елнын гыйнварында 
башлап жибәрү күздә тотыла. 
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КАЛЬБЕҢДӘ НИ СЕР БАР... 

Ә дәбият галиме һәм тәнкыйтьче 
Фәрит Бәшнрнен «Сөйлә, каләм!» 
(Казан. 2001) китабына тупланган 

фәнни-публицистик мәкаләләре һәм 
рецензияләре Заман һәм Кеше турында 
уйланулардан тора. Автор үз хезмәтендә 
XX йоз әдәби процессын, анын тарихы
ның байтак чалымнарын күз алдына 
китереп бастыра Китапка кергән «Исә 
жилләр» мәкаләсендә үк ул: 
•Бу язмаңда миң фике
ремне Заман һәм Кеше 
мөнәсәбәтенә юнәлтергә 
ниятләдем»,—дип. пози
циясен билгеләүне кулай 
күрә һәрхәлдә, китапнын 
композициясе шуны ачуга 
нигезләнгән М ә с ә л ә н . 
автор «Исә җилләр». «Моң
нары кала икән .», «Тургай
сыз яшәп буламы7» мәкалә
сендә кешелекне борчыган 
мәңгелек проблемалар 
яшәү Һәм үлем. чын һәм 
ялган, тормыш —кеше — 
галәм, табигать—кеше—әх
лак мәсьәләләрен күтәрә, 
кайнар йөрәктән язылган 
шигъри телле публицистик 
фикерләрен укучы белән 
уртаклаша 

Ф Бәширне татар шигъриятенең 
үткәне һәм киләчәк язмышы уйландыра 
-Шигърият язмышы—халык Я)мышы». 
•Хушлашырга ашыкма!-, «Бер шигырь», 
«Бул яхшы. рәнҗетмә ». «Халык җаны
на мәңге береккән» мәкаләләрендә XX 
йөз башыннан башлап туксанынчы 
елларга кадәрге татар поэзиясенең торы
шы, шагыйрь—укучы—шигырь пробле-
чазарын бар яктан яктыртырга омтыла 
Чыннан да, монда уйланырлык нәрсәләр 
бар Күп кенә очракларда шигырьдә бар, 
укучысы гына юк Шагыйрьмен китабы 
кибет киштәләрендә тузан җыеп ятарга 
мәҗбүр Сан артыннан куа-куа, татар 

шигъриятендә урта кул шагыйрьләр 
шактый артып китүе күренә Сиксәненче-
гуксанынчы елларда тәнкыйтьнең 
кыюланып китүе нәтиҗәсендә, бу соры 
массаның галим язганча, «принципиаль 
рәвештә аларны камчылый башлагач 
шактый ук зур булуы ачылды» Шундый 
ук чәл не XX йоз башы шигъриятендә дә. 
20—30 еллар һәм аннан соңгы унъеллык

ларда да күзәтергә мөм
кин Бик сирәкләр генә 
\.!. и.1к күңелен яулап чын 
халык шагыйре дәрәҗә
сенә лаек булды. Шагыйрь 
булу очен иң беренче чм 
p,i i и шигърияттә үз 
стиленне, үз тавышыңны 
булдыру кирәк Ә андый-
лар сирәк шул Ләкин 
тәнкыйтьчемен гадел фи
керенә алар да мохтаҗ бит 
Халык—халык, ә әдәби 
процессны тирәннән ак
лаган, шигъриятнең нәрсә 
икәнен белгән тәнкыйть 
че-галим сүзе дә кирәк 
Алар якларга тиеш чын 
шигъриятне 

Галимне татар кита
бының таралыш геогра

фиясе, милли мәктәпләр мәсьәләсе дә 
борчый Әлеге мәкалә 1988 елда, ягъни 
үзгәртеп коруның кызган чорында язылса 
да. бу проблема бүген дә актуальлеген 
югалтмады Татар китабы Казаннан ары 
чыгып китә алмый, татар әдәбияты күген
дә якты йолдыз булып калыккан, бөтен 
тамырлары белән Казан шәһәренә берек
кән Ф Әмирхан, Г Камал, Ж. Тәр-
жеманов, Ә Исхак, М Садриларны бүген 
инде шәһәр тудыра алмый Авторның 
«бүгең шәһәр—шагыйрьләрне жыючы 
үзәк кенә» дигән фикере белән килешергә 
кирәктер. Хәзер татар әдәбиятының 
киләчәге, бар өмете—авылда Авыл татар 
халкының милли гореф-гадәтләре, рухи 

Фәрит Бәшир Сөйлә, каләм! Әдәби уйланулар, тәнкыйть мәкаләләре, рецензияләр Казан 
Татар кит нәшр . 2001 —143 6 
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ш> 
берлеген, мил ш моңнарын, милли төслә
рен саклап калучы мәдәни үэвк ге ул 
Һәрхәлдә, б\ мәкаләдә галим күгәргән 
проблемалар е.ч.'ир учли саен. буыннар 
•шашынган саен кабатланып тора. 

Ф Бәшир тәнкыйть мәкаләләрендә 
булсын, яисә фәнни публицистик изыа-
парында, рецензияләрендә булсын, үз 
оппонентларына һәрвакыт объектив бәя 
бирергә тырыша Сүз шигърият турында 
барганга, яшьлән гомере өзелгән шагыйрь 
ФәннурСафннньш "Чәчәк гомере* < 1*588) 
китабына язган рецензиясе игътибарны 
җәлеп итте. Ф Сафин лирик шагыйрь, 
мәхәббәт шагыйре иде Халык тарафын
нан шигырьләре яратып укылды, күңелгә 
кереп урнашырлык җырлар авторы ла иде 
ул. Дөрес, тәнкыйтьче аларны инкяр 
итми Әмма шулай да шагыйрьнең 
кимчелекләрен күрсәтүне кирәк таба. 
Каты бәрелми, бары кайбер тапталган 
гыйбарәләрдән, фикерләрдән качарга 
гына өнди 

Автор, каршылыклы заман булуга 
карамастан, татар поэзиясендә үз биек
леген сактап кала алган Мөдәррис Әгьлә-
мовнын шигъриятенә аеруча игътибарлы. 
анын яна табышларына соенә, шуны күрә 
һәм күрсәтә белә «Бер шигырь» мәкалә
сендә шагыйрьнең * Бердәнбер» баллада
сында «Кыз язмышы—Хатын язмышы— 
Ана язмышы»н шигъри бөеклеккә җитке
реп тасвирлый алуының сәбәпләрен 
аңлата. Тәнкыйтьче шагыйрьнең таланты
на югары бәя бирә «Әгәр ул,—дип яза 
галим,—«Бердәнбер»дән башка бер генә 
нәрсә язмаса да, мин аны барыбер татар 
шагыйрьләренең иң көчлеләреннән санар 
идем» 

Татар поэзиясе турында сүз бара икән, 
автор кайбер шагыйрьләрнең шигърият 
мәйданыннан төшә баруларына да ачына 
Бу халәтне бер тәнкыйтьче дә. шагыйрь 
үзе дә анлата алмас, мөгаен. Монда 
тормышның бер туктаусыз һәм тиз ритм
да үсеп. үзгәреп торуы, вакыйгаларның, 
кем әйтмешли, күз ачып йомганчы 
алмашынып торуы да әдәбиятка, гому
мән, шигърияткә тәэсир итә. Әдип һәм 
шагыйрь заман белән бергә үсә һәм үзгә
решләрне, алмашынуларны кабул итә 
алмаса—юкка да чыга 

Чор тудырган шәһәр, производство, 
экология, әхлак э к о л о г и я с е , этно-
экология проблемалары әдәбиятта киң 
чагылыш тапты Әлеге мәсьәләләр бар 
тирәнлеге белән прозада яктыртылды. 
үтемле яңгыраш алды Ф Бәшир «Тур
гайсыз яшәп буламы7» дигән мәкаләсен 
югарыда атап үткән проблемаларның 
татар әдәбиятында гәүдәләнешенә багыш
лый. Үткен һәм шул ук вакытта мавык
тыргыч шигъри тел белән язылган әдәби-
публипистик мәкаләдә автор XX йөзнең 

30—40 елларыңнан башланган процесс 
табигатьне пычрату хисабына корылган 
зур-зур промышленность ү!әкләре, авыл 
кешесен туган туфрагыннан аерып ясалма 
рәвештә шәһәрләштерү, авылларны 
үзәкләштерү сәясәте, гомумән, М. Горь
кий сүзләре белән әйткәндә, экспери
ментка корылган совет җәмгыяте, кеше
лекне фаҗигагә тарткан экология, этно-
экология проблемалары турында уйлана. 
Галим бу хакта нык борчыла, ярсый, 
куйган сорауларга җавап эзли. Дөрес, 
тәнкыйтьче әдәбиятка яна темалар килү 
белән горурлана, химия, нефть промыш-
ленностының үсүенә теләктәш кала, 
җәмгыятьнең югары темплар белән үсүен 
(туплый Ләкин Табигатьне пычратуга, 
бетерүгә юнәлтелгән промышленность
ның кешелеккә коточкыч зарар салуын 
истә тотып, галим чаң кага. 

XX иознең 60—70 елларында ук 
шагыйрьләр экология проблемасын тиз 
тотып аллы һәм шигъри әсәрләрендә 
читләтеп кенә булса әйтергә тырышты 
Әмма нефтьчеләр тормышына багышлап 
язылган Г. Ахуновнын «Хәзинә» һәм 
«Хуҗалар» дилогиясендә. Ш Бикчурин-
нын «Каты токым» романында табигатьне 
яклап бер фикер лә әйтелмәде. Бу хәл 
аларлан соң нәшер ителгән Ш. Бикчу-
риннын «Тирән катлам» (1987), Ж. Рәхи-
мовның «Кыядагы чәчәкләр» (1988) 
романнарында да дәвам итте Инде зама
налар үзгәреп тә бу проблеманың әсәр
ләрдә урын табылмавына бимазаланган 
автор: «Шул чорнын атмосферасы да, 
яшәү һәм иҗат итү алымнары да бүген
гедән үзгәрәк булды дип таныйк, ди. Ә 
менә аннан сондөньяга килгән әсәрләрдә 
бар кискенлеге белән куркынычлы 
ноктасына якынлашып килүче табигать 
һәлакәтен «күрми калырга» нәрсә кома
чаулык итте?»—дигән сорау бирә. 

Мәкаләдә икенче юнәлеш—авыл һәм 
табигать проблемасы. Үзе дә авыл баласы 
булган тәнкыйтьче аеруча әһәмиятле бу 
мәсьәләне читтән генә күзәтеп тора 
алмый, әлбәттә. Ул мәкаләдә авылның 
табигатьтән аерылгысыз бер өлеш булуын 
ассызыклыи Анын: «Авыл—ул табигать 
һәм кешенең аерылгысыз бергәлеген 
гәүдәләндерүче бердәнбер һәм абсолют 
күрсәткеч булып тора Башка альтернатив 
төшенчәләрне мин атый алмыйм»,— 
дигән афоризмга тиң фикере белән 
килешмичә мөмкин түгел. 

Әйе, авыл баласын җирдән, нигездән, 
буыннардан-буыннарга тапшырыла 
килгән әхлагыннан аердылар. Табыну 
ноктасы—Ислам диненә таш аттылар 
аны гаделсезгә рәнҗеттеләр. Бүген дә аңа 
төрле яла ягулар һәм кизәнү дәвам итә. 
Галим язганча, «кизәнергә генә маһир 
осталар булып чыктык бугай без...» Кеше-
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гә генә түгел, кешелеккә олы бәхетләр 
вәгъдә итеп тә. төбе комга терәлгән ко-
рабны чәтер тәткән җәмгыять миллион
лаган корбаннар нигезләрен чуп үзәне 
каплаган авыллар, имансыз буын гына 
калдырды Шут рәвешле, җәмгыятьтә, 
әдәбиятта әхлак экологиясе проблемасы 
өскә катыклы Ф Бәшир б\ терминны 
беренчеләрдән булып 1989 елда ук 
файдаланса. 90 еллар ахырында инде 
тирәнрәк һәм кинрәк мәгънәдә йөргән 
этно-экология мәсьәләсе дә кешелекне 
6орч\ га салды Гуманистик принциплар
ны бер читкә алып ташлаган жәмгыятьтә 
кешелек сыйфатлары һәм милләтләр 
юкка чыгу ләрәжәсенә җитте 

1996—1997 елларда «Идел» жур
налында милли-мәләни цивилизация 
проблемаларын яктырткан материаллар 
басылган иле Һәм ниһаять. 1999 елда 
Татарстан Фәннәр академиясе катна
шында эгно-экологиягә карата зур кон
ференция чздырыдды Чыннан да. безнен 
хәлләр чиктән тыш аяныч шу i Себер 
тайгаларында УТСЫЗ ҺӘМ сусыз, донья 
цивилизациясеннән аерылган татар авы-
лы да бар икән Ә андыилар жир 
шарында күпме'1 Телләре бетеп баручы. 
мәдәниятләре җимерелгән милләтләр 
күнме' Тәнкыйтьче беренчеләрдән кул
ланган әхлак экологиясе бүген хәл 
ителдеме''.. Кызганыч ки. юк дип әйтергә 
туры килә !±һ пай да алар әдәби әсәрләр
дә тасвир ителде Бар иде андыи әдипләр 
Мәсәлән Әмирхан Еники Галим анын 
сонгы оч томлы *Әсәрләр»е дөнья күргәч 
язган бик сагчы. күләмле "Моңнары ката 
икән " дигән мәкатәсендә әдип иҗатына 
югары бәһасен бирә Мәкаләдән аңла
шылганча, матурлык җырчысы Әмирхан 
ага Еники әсәрләрендә авыл табигать 
буыннар бәйләнешен укучыга вәгазь 
рәвешендә түгел, аны олы таланты белән 
тасвирлап һәм ышандырып сеңдерә 
атган Кеше матурлыгын сурәтләгәндә дә 
шундый \к ютны сайлый әдип Кешенен 
эчке матурлыгын тышкы гүзәллегенә 
караганда югарырак куя Матурлык ди
гәч, ин элек хатын-кызнын гүзәллеге. 
анын эчке кичерешләре күз алдына 
килеп баса Еники иҗатыңда ул аеруча 
калку бирелә. «Әйтелмәгән васыятьтәге 
Акъәби. «Рәшә» повестендагы Рәшидә. 
«Гөләндәм туташ хатирәсе»ндә Гөләндәм. 
«Матурлык» исемле хикәядәге Ана обра
зы үзләре генә ни тора! 

Тәнкыйтьче үз каләмдәшләренең 
иҗатларын да читтә калдырмый Күре
некле тәнкыйтьче Фәрваз Миннуллин-
нын «Затлылык» дигән китабына карата 
язылган «Жанда борчу барда - мәкатә
сендә һәм Н Вәлиевнен Ф Әмирхан 
иҗатындагы эстетик карашларны чагыл

дырган -В мире нравственных исканий» 
китабына язган «Әхлакый «эленүләр 
дөньясында- н тасында Ф Бәшир әдәби 
гөнкыйтыса аеруча s төпчәнлек күрсәтә 
Килешмәгән фикерләрен кистереп әйтә 
үзенең объектив бәясен бир\ белән 
киңәшләрен дә тәкъдим итә. 

Ә менә \ \ гасыр башы әдәбияты 
кайсы яклары белән әһәмият re әдип һем 
шагыйрьләрне нинди проблемалар 
борчыган, ачармын бүгенге кон мәсьә
ләләреннән аермалары бармы? Заман һәм 
кеше мөнәсәбәте ни рәвешле ачылган! 
Галим XX йөз башы әдәбиятын әйдәп 
баручылар I Гукай Ф Әмирхан, Г 
Ибраһимов. К Тинчуринга багьшианган 
мәкаләләрендә шул сорауларга җавап 
эзли, Г Тукай иҗатына карата язылган 
«Бул яхшы, рәнҗетмә - «Халык җанына 
мәңге береккән» һәм Ф Әмирхан шәхесе 
турында язган «Аяклары бәйле Про 
метей» мәкач&тәрендә Ф Бәшир бу ике 
боек шәхеснең язмыш фаҗигасенә 
буйсынмыйча гасыр башы әдәбиятында 
якты эз калдыруларына, шул чорнын төп 
проблемалары булган «урталыкта* һәм 
«артык кеше- мәсьәләләрен, заман ким
челекләрен әдәби әсәр кпарылъпында 
гасвирлауларына, һәм революцион 
күтәрелеш, реакция елларында да әдәби 
процессны билгеле бер биеклектә саклап 
бара алуларына, иҗат дәртләре сүнмәвенә 
соклануын белдерә. Үз шигъриятендә 
дөньядан ваз кичү мотивлары көчәя 
барган реакция чорында Тукан балалар 
поэзиясендә эшчәнлеген активлаштьфа. 
дәреслекләр төзи Ф Әмирхан исә, 1907 
елның августында үзен паралич сугуга 
карамастан. «Әльислах». -Кояш». «Ялт-
йолт» «Аң» газета-журналларында 
эшләвен дәвам иттерә, бер үк пакытта 
әдәби эшчәнлеген дә җәелдереп җибәрә 
Галим билгеләп үткәнчә, әдип шәхси 
бәхетсезлеген. авыру халәтен һичкайчаи 
әдәби әсәрләрендә сиздерми Моны 
фәкать кочле һәм зыялы зат кына эшли 
ала торгандыр Автор язучы батырлыгы 
хакында менә ничек яза "Анын әсәр
ләрендә матурлыкка соклану, гүзәллеккә 
мәдхия бар («Хәят». «Кадерле минут
лар...»), патриархаль тормышка протест, 
иске типлардан ачы көлү бар («Фәтхулла 
хәзрәт»),буш хыяллар, вак-төяк мәшә
катьләр белән иза килгән кешеләрне 
ирония белән тәнкыйтьләү бар («Габдел
басыйр гыйшкы». «Сәмигулла абзый»). 
Әмма язмыштан зарлану юк, каргыш юк. 
«ачы хәсрәт коен» көйләү юк» Г Тукай 
һәм Ф Әмирхан иҗат гомерләрендә үз 
язмышларына караганда бөегрәк булып 
кала алганнар Мәкаләләрдән шул 
аңлашыла 

XX йөзбашы прозасын Г Ибраһимов 
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иҗатыннан башка ц i ал шна ia китерү 
мөмкин гутел Ул гатар прозасына яңа 
сулыш өрде, яңа аһөн өстәде Сәнгатьче 
эшләнешләре ягыннан обра шы сурәтләү 
чараларын мулдан файдалануы белән 
Европа пам рус әдәбиятының классик 
әсәрләренә гин торырлык әсәрләр иҗат 
итәәлип Ләкин бөтен Идел т о н д а 1921-
22 елларда булып узган ачтык афәтенен 
дәһшәтле картиналарын тасвирлаган, 
кеше акылына барып җитмәслек куркы
ныч вакыйгаларны кырыс чынбарлык 
итеп с\ рәтләгән «Адәмнәр» повесте 
революциягә кадәр язылган романтик 
рухтагы прозаларыннан нык аерыла (Ф 
Бәшир -Адәмнәр» повестен 1990 елда 
«Идел» журналында кириллицага күчереп 
бастырды) һәрхәлдә. 1923 елгы басмасы 
шундый Б\ әсәр егерменче еллар әдәби 
тәнкыйтендә каршылыкларга очрауга 
карамастан 1931 елда кабат дөнья күрә 
Галим б\ ике басманы чл! ыштырып 
өйрәнеп, повестьның шактый үзгәртелеп, 
кайбер өстәмәләр белән басылуына 
игътибар итә Ш\л үзгәртүләр һәм 
өстәмәләрдә дә. Г Ибраһимов. автор 
язганча, «.талантлы каләме белән шул 
кисәктә дә а ч л ы к н ы ң тетрәндергеч 
картиналарын тагын да калкурак итеп 
сурәтли алган». 

Татар әдәбиятында драматург буларак 
танылган К Т и н ч у р и н н ы н хәзергә 
мәгьл\м 30 хикәясе һәм новеллалар 
тезмәсеннән торган «Мәржәннәр» исемле 
күләмле әсәре бар Галим билгеләп 
узганча, әдипнен хикәя жанрында актив 
эшчәнлеге 1914—1918 елларга туры килә. 
һәркемгә билгеле. Беренче Бөтендөнья 
сугышы һәм Россия тарихында «яңа 
этап» башлашын хәбәр иткән революция 
д у л к ы н н а р ы н ы ң к а р ш ы л ы к л ы һәм 
кискен вакыйгалары Тинчурин иҗатында 
гәүдәләнеш алмый калмады Алай гына 
түгел, бер үк вакытта а н ы н хикәя
ләреннән трагик тоннар белән янәшәдә 
комик, сатирик мотивлар үрелеп баруын 
һәм аларда заманнын төп проблемалары 
сурәтләнешен дә күрми мөмкин түгел. 
Автор фикерен әдипнен хикәяләренә 
анализ бирү аркылы ныгытып куеп. 
кыска гына вакыт арасында язылган иҗат 
җимешләрендә, тәнкыйтьче-галим күрсә
теп үткәнчә, ул үзен «оста сюжетчы, 
телнен чиксез байлыгыннан файда
ланып, кабатланмас образлар тудырган 
үзенчәлекле художник итеп танытты». Ф. 
Бәширнен «Контрастлар художнигы» 
мәкаләсендә язучы тудырган хикәяләргә 
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шул чор таләпләре ничек чагылыш 
табуыннан чыгып объектив бәһа бирелә 

Г а л и м - т ә н к ы й т ь ч е н е ң «Сөйлә, 
каләм!» китабын күңелем аша үткәргәндә 
бүгенге гатар әдәбиятында тәнкыип.нен 
торышы, анын үткән юлы һәм киләчәге 
турында да уйламыича булдыра алмадым 
А.'М[ыятьнең үсешен, прогрессив юнә
лешең тәэмин итү өчен, аны торгынлык
тан тартып алу өчен ниндидер катализа
тор кирәк булган кебек, әдәбиятта халык
ка барып ирешерлек әсәрләр тууга этәр
геч ясауда юл күрсәтүче фәнни нигездә 
язылган тәнкыйть сүзе булырга тиештер 
Әләбиятнын камилләшүен, алга китешен 
тәнкыйтьтән башка күз алдына китереп 
тә булмый. Әмма ул һәрвакыт гадел һәм 
гәпле, нигехте языламы сон'' Әдип һәм 
шагыйрь иҗатларына карата ф и к е р 
әйткәндә күбрәк шәхси мөнәсәбәтләр 
өстенлек итмиме? 

XX иознең җитмешенче—сиксәненче 
елларында тәнкыйтьчеләр Г. Халит, 
И Нуруллин, Ф. Миннуллин, Р Моста-
фин, Т. Галиуллин, А Әхмәдуллин, 
Ф Галимуллин, Н Юзиев, Ф Мусин, 
Ф Хатипов, М. Вәлиев, Ф. Золкарнәев-
ләр актив иҗат иттеләр... Гали Халит 
турында сүз чыккан икән. галим «Остаз» 
мәкаләсендә аны аеруча тирән ихтирам 
белән искә ала Гомумән, XX йөз әдәби 
процессын Г. Халитнын фәнни-теоретик 
хезмәтләреннән, тәнкыйть мәкаләләрен
нән башка күз алдына китереп булмый. 

Туксанынчы елларда әдәби т ә н 
кыйтьтә пассивлык башланды. Бу, күрә
сен, тәнкыйтьчеләр сафының сирәгәеп 
калуына да бәйледер Монда икенче 
сәбәп тә бар: җәмгыятькә кыргый капи
тализм элементларының көнләп түгел 
сәгатьләп үтеп керүе нәтиҗәсендә әдәби
ятка, гомумән тәнкыйтькә мөнәсәбәт 
үзгәрү. Өченчесе дә күренә: монысы ин 
куркынычы—туган-тумачалык, әшнәлек 
белән бер-берсен макташу, күккә чөю 
Хәтта татар әдәбиятын пропагандалауда 
төп урынны алып торган «Казан утлары» 
журналында басылган тәнкыйть мәка
ләләре дә әдәби әсәрләргә уңай фикер 
әйтеп, аларга мактау яудыру белән генә 
чикләнә кебек тоела. 

Ф. Бәширнен «Сөйлә, каләм1» китабы 
күнелгә килгән күп кенә шикле уйларны 
алып ташлады. Әдәби тәнкыйтькә үзгәр
теп кору җилләре белән килеп кергән бу 
галим-тәнкыйтьченең 1986—1996 еллар 
эчендә иҗат ителгән язмаларында бүгенге 
заман сулышы чагылыш таба. 

Зөфәр МӨХӘММӘТШИН. 

с 



Гадел Кутуйныц пп уына 100 ея 

ЯКТЫ ШӘХЕС 

Үткән гасырда Гадел Кутуй исеме татар әдәбиятында иң мәшһүр 
исемнәр рәтендә яңгырады Иҗаты һ Такташ, Ф Кәрим, соңрак М Җәлилләр 
белән беррәттән мәктәп дәреслекләре буенча өйрәнелде, пропагандаланды Аның 
яз\ чы итеп таныткан төп әсәре әлбәттә, "Тапшырылмаган tamnap noeet me 
К) i.MI ягыннан җыйнак кына in .к,'/) яз) чыга дөньяк] чөм таныл) китерде 50 
елларда 6} повесть дистәләгән телләргә (инглиз француз гарәп корея монгол 
чех һ и ) тәрҗ1 йә ителде ) i телебездә дә даими басылып тара 

Гадел Кутуй (Гаделша Нурмөхәммәт) /ы Кутуев) тумышы б* юн Пенза 
якларыннан У i 1903 е шың 28 ноябрендә К\ тецк районының Татар Кынадысы 
авылында туа Кутуевлар д\ якларда хәлле нәселдән саналганнар typ булма a 
da, ) тәренең к\ ч( и< ез мөлкәтләре—Һуп заводлары булган Гаделнең ү\ мер Һай 
егет чаклары i 'амара шәһәрендә үтә Ь\ чачак ял чының белем алуы һәм әдәби 
сәләтенең ачылып китүе ШУШЫ шәһәр белән доте \ i биредә үзенең беренче 
шигырьләрен яза ш) i чордагы яңа рус поэзиясенең үрнәкләре белән таныша 
аларны } пил үрнәк итә 

Г Кутуйның егерменче е пардан 
башлап сугышка кадәрле гомере Кант 
белән дан Һ >н. •• щ Ул i шу дент, укыту
чы журналист язучы Әдәби талант 
белән оерга 1ЫЯЛЫ Һәм >р\()ит д\ ңы 
җәмәгатьчелек арасында аны популяр 
шәхес итә Ул актив иҗат белән 
шогы 1ЬЛӘНӘ Шигырьләр Я Ш драма 
н өр шрен сәхнәләрдә күрсәтә театр 

тәнкыйтьче* е буларак таныла Әгәр 
Ватан сугышы әфөте килеп чыкмаса 
Гадел Кутуй шашар әдәбияты һәм 
мәдәнияте тарихында, ихтимал бик 
typpo ibуйнаган булыр иде Аяныч офи 
цер дәрәҗәсе дә алмыйча, талантлы 
язучы журналист 1945 елда Польша 
чсирендә сугыш корданы булып вафат 
б) ш 

Гадел Кутуй халык күңеленә керер
лек әсәрләр белән бергә дәвамчысы 
итеп утын талантлы ЯЗуЧЫ Һәм 
шагыйрь Рөстәм Кутуйны да мира* 
итеп калдырды Рус телендә иҗат 
итсә дә у/ кун кенә татар язучыла 
рының һәм шагыйрьләренең әсәрләрен 

рус теленә тәрҗемә итеп әтисенең пиен гаеклы дәвам итте Күренекле язучы 
философ Диа* Ношен тә Гаде/ Кутуйлар нәселеннән Кутуйларның татар 
дөньясында үзләренең иик урыны бар. 

иа /' Минский Һ Так» 

Г Кутуй 



Gadel Qutuy 

SAGINU 

Naser 

Min cit ilda matur дө11әг. xus isle gagaklar isnim. Lakin kupme 
депә isnamim, banber hawa citmi, suhs qisila. Giiya uz ilemnan 
ence дәдәк1әге tugel, апщ әгете da bugen т щ а sifa buhr ide. 

Sagindim, bik sagmdim sine, tugan il! 

Min sawlap aqqan yilgalardan, tiran koelardan alip sap-salkin su 
едэт. Э т т а kupme egsam da. susavimm basa almam. Mm uz llemnen 
bonngi tdelen. tin Donm, iikti Aragvasin, sign Dim buylarm sagmam. 
Guu bu meqatdas yil galarnin sularm tugel, xatfa bohnliktagi 
gismalarebeznen ber yotim sum da bugen min $irbat itep едәг idem. 

Sagindim, bik sagindim sine, tugan il! 

Min Karpat tawlanna mendem, Finlandia кйПәге yaninda yal ittem. 
Lakin El'brus sikelle mahabat, Kazbek sikelle guzal tawlarni, uz Uemdage 
Aqqos kiileday sixri kullame ogratmadim. 

Sindageday ilahi maturliq, sindageday sagirana mahabatlek ber 
cirda da yuq, tugan il! 

Min git awillar ham git saharlar asa uzam. Cinu mine Berlinga alip 
bara. Cit il balalan т щ а baylam-baylam gagaklar suzalar, git il qartlan 
тща xamer taqdim italar, git il qizlan т щ а cimeslar suzip yilmayalar 
ham yalwaralar: 

— Sin bezne ulemnan qotqardm,, inde kil, gibar yeget, qunaq bul, 
bezda qal! —dilar. 

Э т т а min yilmaya almiym, genki xamerlare isertmi, yilmayulan 
cihtmiy Min yuhmda dawam itam. Min gaziz ilemne, апщ yamle 
Ьәүгәтпәгеп, апщ talgan ayaqlarni da bieta torgan xamerlaren, үөгәккә 
cih өгдәп negka billaren saginam, genahsiz balalarin kiirganday bulam. 

Sagindim, bik sagmdim sine, tugan il1 

Min gorur atliym. Cenki min git ilda asir bulip tugel, cinuge buhp 
yerim. Мща har yortmn qapqasi, har өүпеп isege agiq. Lakin bersena da 
kerase kilmi minem. Min ata-baba qorgan ilemdage izge yort turmda 

12* 
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иүһүта ham sunda tizrak qaytip kerei жсп Berhnqa asiqam Berlinga 
min ilem belan ayinlu qaygisin monnan son, h i с q<i\ can tatimas әдеп 
ciksez acu belan baram. Acuim sulqadar kecle. sagmumi suiKiiy tatll ki 
min tuzmim. cirlap cibaram. 

tie уәтзег. sui fomsez 
Өүдә qaytasim кПә!— 

dip cirliym mm 

Bez maydanga kerabez. Polyak үә$1әге. bezne qotlap, uzlarenen, 1Д 
matur cirlann arhylar. Э т т а minem kunel yiraqta. Min iizebeznen. Oizil 
m.tyddmbizni saginam һ ә т tugan ildan kilgan xatlarm uqiym. Duslanm. 
qardaslarem minnan: "Saginasinrm?" — dip sonylar. Minem bugazima teyen 
tigila Min teyenne yota-yota cawap yazam: 

Telegram baganasi — 
Oh )u/ga mayaq ul, 
'Sagmasnxmi? '—dip sonysiz — 

Sagimnagan qd\,i u/' 

Sagmdim. bik sagindim sine, tugan yaq! 

Sine sagingan sayin. minde көс-dart arta, ruxim ganatlana. QH ilda 
үөгер, mm aciq anladim: sovet kegese өсеп uz llennan da izgerak. iiz 
llennan da q,iderlcrak. uz llennan da giizalrak il denyada yuq ul 

Sagingan sayin saginasi kila. Saginuim sundiy kogle bulgdnga. 
qaytuim da isamcli. Oaytir bulmasam, bu qadar sagmmas idem. 

S,ic|indnn bik sagmdim sine, izqe tugan il! 

* 

Алдагы санда укыгыз 

2003 елнын сонгы санында да журнал укучыларга күпсанлы чачмә 
һам шигъри әсәрләр, кин җәмәгатьчелекне борчыган темаларга кайнар 
публицистик язмалар, әдәбият һәм сәнгатьнең байтак тармакларын 
колачлаган тәнкыйть мәкаләләре, халык авыз иҗаты үрнәкләре тәкъдим 
итәргә жыена 

Чәчмә әсәрләр арасында Кави Латыйпның мәшһүр композитор Салих 
Сәиләшев истәлегенә багышланган "Әдрәи диңгез" исемле документаль 
повесте. Халисә Мөдәррисованың "Яр" повесте. Язучылар берлегенә күптән 
түгел генә кабул ителгән Зөфәр Дәүләтнең "Тәре баганасы" дигән хикәясе 
һәм күренекле әдип Газиз Мөхәммәтшинның әдәбиятыбызның алтын фон
дына кереп калган "Ике әби бәрәңге ала" хикәясе бар. 

Шигърият сөючеләрне Марат Закир, Сафуан Мулла Гали, Дифгать 
Сирай әсәрләре белән очрашулар көтә. 

Киләсе санда шулай ук Йолдыз Хәлиуллинның "Дипломат язма-
ларьГнын ахыры, әдәбият галиме Марсель Бакировнык "Иң борынгы шигырь 
нинди булган" дигән күләмле тикшеренүе белән дә танышырга мөмкин 
булачак 
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КИЛӘСЕ ЕЛДА ЧӘЧМӘ ӘСӘРЛӘР 

Кинәт кенә, китмәгәндә төшкән козге, ниндидер юеш-ябышкак энгер-
менгер горләп торган вокзал мәйданындагы жанлылыкның бар тосен-
\Lir\p 1ыгын юкка чыгарды. Гүя бер минут элек кенә трамвай юлы янында 
янып торган өрәңгеләр, ал ардан чак кына читтәге мәһабәт платаннар, колач 
җитмәс имәннәр сары яфракларын күз явын алырдай жир-паласка йомшак 
кына коеп утырдылар да, күз ачып йомганчы, барысы да төсләрен, кыяфәт -
рәвешләрен югалттылар, әйтерсен лә тирә-якны тотен басты. Хан-атлас 
дигән затлы тукымадан тегелгән күлмәкләрнең күз чагылдыргыч матурлыгы 
юкка чыкты, салават күперенең барлык тосләрендә балкыган спорт сумка
лары, төрекмән хурҗиннары шулай ук төссезләнделәр, юлга әзерләнгән 
балатарнын чуар киеме үзенен гүзәллеген җуйды, хәтта вокзалның иркә-
яшел фирүзә түбәле бинасы да ниндидер көрән төскә керде, әллә нинди 
жайсыз-ямьсез кыяфәт алды. 

Эңгер-меңгер төсләрне генә түгел, төрле тавышларны да йотты. Әле 
генә мәйданда трамвайлар гөрелдәве ничек күңелле ишетелә, балаларның 
яңгыравык авазлары жанны иркәли, әле анда, әле монда шат көлү 
тавышлары яңгырый иде. һәм менә мә. әйтерсен лә кинәт кенә барысы 
ла—трамвай-троллейбуслар да, кешеләр һәм машиналар да сүз берләшкәндәй 
пышылдауга күчтеләр. Ни нәрсә соң әле бу? Көнне басып килгән төн 
тылсымымы? Әллә зәңгәрсу азиат эңгер-менгеренең сихереме? Көнчыгыш
ның тагы бер сереме?.. Берәүләрнең икенчеләргә эше, кызыксынуы киме
гәндәй тоелган менә шушы мизгелдә, тәүлекнең беразга вакытын югалтып 
торган чагында, төнге тормыш якты көнгә көч җыйганда, вокзал 
мәйданыңда машина күренде. Карасу төтендәй җәелгән эңгер-менгердә 
аның тосе акмы, сарымы, көрәнме икәнен анык кына танырлык түгел иде 
инде Кипкән-корышкан розалар утырган чәчәк түтәлләре янында борылып, 
машина түләүле тукталышка килеп керде. Мона беркемнең дә игътибар 
итмәвенә ант эчәргә мөмкин булса да. рульдәге кеше нигәдер бик сак 
кылана, хәтта машинасы ясаган шушы маневрга да ниндидер зур факт 
итеп карый, үзенчә борчылу-кайгырту күрсәтә иде. 

Яна ''Жигули" хуҗасы кабинасыннан тиз генә чыкмады, машинаны 
куяргамы-юкмы дип уйлангандай, күпмедер вакыт эчтә утырды әле. Күзләре 
кереп килүче машиналарны капшады. Шикләнерлек берни дә тапмады 
булса кирәк, ниһаять, ул ишеген ачып җибәрде. 

Бу шикләнүчән адәм ни эшләргә җыена, анын кылган гамәлләре 
нидән гыйбарәт һәм алар аның дусларына һәм дошманнарына нинди 
сөенечләр вә көенечләр алып килер? Бу сорауларга җавапны Рауль Мирхәй-
ләровнын "Пики короле" исемле гаять мавыктыргыч детектив сюжетка 
корылган романыннан табарсыз. Ул киләсе елның беренче санында басыла 
башлаячак. 

Редакция папкасында бик күп яна романнар, повестьлар, хикәяләр 
бар. Ал арны н кайберләре басу өчен инде әзерләнеп бетте диярлек, 
кайберләре өйрәнү һәм редакцияләү стадиясендә. Аяз Гыйләжев, Фоат 
Садриев романнарының дөнья күрәсен хәбәр иткән идек инде. Хәзер 
редакция хезмәткәрләре Хисам Камаловнын "Үксезләр", Мөсәгыйт 
Хәбибуллиннын "Айбиби" романнары белән дә танышып бетеп киләләр. 
Папкабызда шулай ук Марат Әмирхановньщ "Мөкәррәмә", Галимҗан 
Гыйльмановнын "Албастылар" кебек күләмле әсәрләре дә чират көтеп ята. 
Кыскасы, күләмле чәчмә әсәрләр укырга яратучылар киләсе елда да 
әдипләребезнен иң яхшы әсәрләре белән безнен журнал битләрендә 
танышачак. 
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Котлыйбыз! 

Люция Гыйззәтуллинага—50 яшь 

Люция Әнвәр кызы Гыйззәтуллина (Нәҗмиева) 
утыз елга якын гомерен китап чыгару эшенә—редак
торлык хезмәтенә багышлаган шәхесләрнең берсе. Ул 
1951 елнын 3 ноябрендә Әгерҗе районы Кадыбаш 
авылында туган 1971 елда Кадыбаш авылы мәктәбендә 
ун сыйныфны тәмамлаганнан соң, шул ук елда kaj.ni 
дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты 
бүлегенә укырга керә 1976 нчы елла университетны 
тәмамлагач, Татарстан китап нәшриятында лили башлый 

Люция ханым редакцияләгән балалар китапларын 
кулга аласы гына килеп тора. Алар эчтәлеге белән дә, 
тышкы кыяфәте белән дә баланы җәлеп итә. аның 

күнелен. зиһенен баета Язучылар берлеге белән берлектә Милли китапханә 
тарафыннан ел саен уздырыла торган «Ел китабы» конкурсында аның мөхәррир
легендә чыккан китаплар югары бәяләнә, балалар китабы номинациясендә 
алдынгы урынны алып килә. 

Люция Гыйззәтуллина, нигездә, балалар әдәбиятын тәрҗемә итә Мәсәлән, 
Бөек Ватан сугышы темасына багышланган «Рәхмәтсина, солдат!» (1984)җыенты-
гынла Борис Полевой. Валентин Овечкин, Николай Паустовский, Константин 
Симоновның һ б хикәяләре, төрле милләт язучыларының әсәрләреннән төзелгән 
«Дуслык аланы» (1987) китабында Олесь Гончар хикәясе; казакъ язучыларының 
повестьларын туплаган «Дала гөлләре» (1991) басмасында бер повесть, «Сыбызгы 
сере» (1996) җыентыгында ка>акъ халык әкиятләре апың тәрҗемәсендә дөнья 
күрә Люциянең беренче тәрҗемә китабы—танылган балалар язучысы Софья 
Радзиевскаяның табигать турындагы хикәяләрен туплаган "Урман әкияте» 
җыентыгы 1988 елда нәшер ителә Шулай ук аның тәрҗемәсендә Николай 
Сладковнын кече яшьтәге мәктәп балалары өчен җәнлекләр, кош-кортлар, 
хайваннар дөньясына багышланган «Баллы яңгыр» (1992) китабы, балалар өчен 
рус халык әкия1 ләреннән тупланган «Куян күчтәнәче» (1998) китабы. Лев 
Толстойнын «Хаҗи Морат» (2000) повесте басылып чыга. 

Язучылар берлеге әгъзасы (1999). «Мәгариф» нәшриятының өлкән 
редакторы Люция Гыйззәтуллина алга таба да укучыны матур китаплары белән 
сөендерсен, үзе лә шул ижатган тәм табып, сөенеп яшәсен дигән теләктә калып, 
аны күркәм бәйрәме белән чын күңелдән тәбрик итәбез 
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"Казан утлары" архивыннан 

Муса Җәлилнең туу 
\ңга Рафаэль Мостафх 
Туфан Миңнмлин Шә)һ 

•1 туIVуңае белән ^ткарелгон кичы),>н күренеш Сулдан 
i Леон Небенцапъ (Алмания) Флүн My, ип Нил Юзиев 
т Галиен. Мәскәу Колонналы зал 1986ея 

Г. Камал исемендәге академия театрының яңа бинага күч] тантана» ыннан бер 
күренеш Рәсемдә театр артистлары—Рузилө Мотыйгуллина, Шәүкәт Пикта иеров 
Алсу Гайнуллина Дания Нуруляит Казан 1986 ел. 
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Юмор-сатира 

М а р с е л ь Г а л и е в 

АЗНАКАЙ ЧАЛЫМНАРЫ 

Х у җ а булса, Насретдин табыла 

Азнакайның атаклы шәхесе Миргали Әхмәдиевне әле дә сагынып искә 
алалар. Ирләр җыелышкан җирдә аның хакындагы мәзәкләр һич тынып тормас. 

Әхмәдиев ага гәүдәгә шәп, эре кыяфәтле, саллы тавышлы иде Белем 
ягы сай, әмма табигый сәләте гәүдәсеннән ашкан. Шуңа күрә ул гомере буе 
җитәкчелек эшендә булды. 

Сталин чорында аны Ярославль өлкәсенә горф чыгаручылар бригадиры 
итеп җибәрәләр. Ярдәмчесе Моталлап белән алар ярлы гына рус авылында 
Марфа Петровна исемле хатынга фатир төшәләр Иртән дә, кич тә сыек чәй, 
көндез—бәрәңге. Бер атналап үткәннән сон табын янында Моталлап сыкрана 
башлаган: 

—Их, итле шулпа күрер көннәр булыр микән? Чәй дә чәй, юылып бетәбез 
бит инде... 

Әхмәдиев бер сүз эндәшмәгән, төшлеккә кайтып, бәрәңге бүсеп 
утырганда, сорап куйган: 

—Ит ашыйсын бик тә киләмени соң? 
Моталлап, гамагына бәрәңге төелеп, ютәлли башлаган. 
—Бүген кичкә булыр...—дигән Әхмәдиев Пинжәк кесәсеннән чөлли 

шешәне суырып алган да, Марфа Петровна күрмәгәндә, аракыга чылатып, 
ипи кисәген ачык тәрәзәдән ишегалдына ыргыткан. Якында гына кыртлап 
йөргән чуар тавык, ипи кисәген умыргалап, талымсыз тамагына озаткан Тагын 
шулай хәмергә манылган ипи кисәкләрен йоткалаганнан соң, чуар тавык, түшен 
киереп, җырлап җибәргән, янәшәсенә килеп баскан әтәчкә сикергән 

Көн эссе икән. Бераздан чуар тавыкның йөреше үзгәргән, чалыклап китә, 
аяклары аерыла башлаган. 

—Марфа Петровна!—дип кычкырган Әхмәдиев. —Күр әле. бер тавыгына 
нидер булган, суеп калырга кирәк моны! 

Марфа Петровна ах-ух килгән, сугым пычагын ирләргә тоттырган. Болар 
ишегалдына чыкканда инде чуар тавык, кырын төшеп, рәхәт изрәп ята икән. 

Кичен, чәркәгә хәмер бүлә-бүлә, тавык боты кимергәндә Әхмәдиев 
ярдәмчесе Моталлапка карап, вәкарь белән генә: 

—Ит ашыйсын килгәндә шулай алдан әйтә торган бул...—дигән. 

А т ы ң н ы да... 

"Утызмеңчеләр" чорында Әхмәдиевне колхоз рәисе итеп куялар. Анда 
берничә ел эшләгәннән соң, район үзәгенә, төзелеш-ремонт оешмасы җитәкчесе 
итеп алалар. Ниһаять, ул колхоз атыннан төшеп, машинага утырып йөри баш
лый. Иркен кабинет, алгы бүлмәдә секретарь кыз... 

Кышның бер көнендә монын кабинетына авылда үз урынында калган 
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колхоз рәисе килеп керә Өстәл артында ак күлмәк, галстук. ШӘЛ костюмнан 
утырган Әхмәдиев, ишек катында авыр иске толыптан, силос исе аңкытып 
торган рәискә карап: 

—Атыңны ла алып кермисенме?!—дигән. 

Йә—ул, йә—без... 

Беренче эш көнендә үк ул бригадирларны, мастерларны чакыртып 
кинәшмә үткәрә Гел татарлар гына шикелле, югыйсә, торып басалар ла русча 
сөйлиләр икән болар Русчасы такы-токы булган Эхмәдиевнең кашы җыерыла 

— Нишләп үзебезчә генә сөйләшмисез'7—дип сорарга мәжбүр була ул 
Баксаң, арала бердәнбер р\с хатыны—экономист Нина Петровна бар икән 

Киңәшмә беткәч. Әхмәлиевкадрлар бүлеге мөдирен кабинетына чакырта 
—Экономист Нина Петровнаны уволить1 дигән приказ яз Бер маржа 

аркасында тел бозып утырмабыз,—дигән. 

Кәрәзен ваткан 

Төш турында өе тарафына кайтып бара икән Әхмәдиев Күргән-
белгәннәре аптырап сорыйлар ди моннан 

— Нишләп жәяү йөрисең. Әхмәдиев абый? 
—Әй. шофер малай машинаның кәрәзен ваттырып кайткан ла! 
Шоферы радиаторны бәрдергән икән. 

Кадак 

Шоферы —Ясәви исемле яшь егет, тәгәрмәчкә кадак керле. ЯМЫЙСЫ бар. 
дип машинасы белән еш кына югалгалый башлагач. Әхмәлиев бу хәлгә бик 
аптыраган Юлда бәгерәеп утырган кадакны күрмисеңмени син!"—дип шофе
рым сүген ташлаган. 

Ясәви күңеленә салып куйган моны. 
Баралар икән болар юлдан Әхмәдиев ияк- белән түшенә кадал: кадала 

йокымсырый башлагач. Ясәви кинәт кенә тормозга басып, машинаны юри 
туктата Маңгае белән алгы пыялага килеп бәрелгән Әхмәдиев сүгенеп опер 
гәнче 

—Кадак. Әхмәдиев абый!—дип кабина ишеген ача Алгы тәгәрмәч янына 
барып иелә лә кесәсеннән алагаем зур калакны сиздермичә генә алып. Әхмәди-
евкә күрсәтә. 

Малаҗис! Бу юлы күрдең!—дип, Әхмәдиев күбеп чыккан маңгаен канә
гатьләнеп ышкып куйган 

Киттек! 

Илленче елларда жинел машиналар сирәк иде Күп кенә оешма җитәк
челәре йөк ташый торган әрҗәле машина кабинасына утырып Йөриләр иле 
Әхмәдиевнен дә баштагы елларда машинасы '"полуторка" була. 

Беркөнне ул конторасының ишегалдына ашыгып килеп чыга да шофе
рына: 

— Кабыз машинаңны, киттек!—дип каударлый башлый 
— Моторны сүттем бит әле. Әхмәдиев абый,—ли Ясәви. 

Ти I кирәк' Моторыңны әрҗәгә ыргыт та. киттек!—дип кычкыра Әхмә
диев 

Энекәш, бел әле 

Казанга эш белән килгәч. Әхмәдиев ниндидер йомыш белән партия өлкә 
комитетына кермәкче була. Бу хәтәр йортка ул Казанда яшәүче энекәш хәрби 
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подполковникны ияртеп бара Катлы-катлы, саллы ишекләрне ачып керүгә, 
дежур капитан, аркылы төшә, Әхмәдиев чандыр гәүдәле капитанны кул аркасы 
белан кырыйга игеп кун да, җилкә аша гына: 

—Энекәш, бел әле, бу малай ни тели''!—дип эчкә кереп китә. 

Җондыз 

Лаеклы ялга аны бик зурлап, орден, кыйммәтле бүләкләр биреп озата
лар. Әхмәлиев тантаналы кичә беткәч, бик үк канәгать булмыйча, үзалдына 
сөйләнеп чыгып бара икән: 

—Уч төбенә сыярлык бер жондызларын жәлләделәр шунда... 
Алтын йолдыз хакында әйтүе икән... 

Урам исеме 

Әхмәдиев Азнакай шәһәренең Карл Маркс урамында үз йорты белән 
яшәде Пенсиядә Иртә-таннан торып эшкә чабасы юк. Вакыты күп, китап 
укырга, уйланырга була... 

Беркөнне ул күршесе белән бакчада, агач күләгәсендә чәй уртлап, 
гәпләшеп утыра икән. 

—Карл Марксны әйтәм, башлы малай булган булуын.. Анын хакында 
җазганнарны укып жатам әле. Беркайда эшләмичә, Лондонда жазып кына 
жаткан икән. 

—Нинди хисапка яшәгән соң ул? 
—Энгельс ашатып жаткан. Фабрика тоткан анысы. Эшчеләрне 

икыспылатацияләп жыйган акчасына Марксны асраган. Вакытында акча 
килмөсә, Энгельсне битәрләп, хәбәр бирә торган булган әле, җитмәсә. 

—Җилкәңә менеп утырса, нахаллата ул кеше дигәнең. 
—Менә шул... Маркс дигән малай, Энгельсне икыспылатацияләп 

алган акчасына яшәп. кешене кеше икыспылатацияләүнең бик начар икән
леге турында адәм укып чыга алмаслык хезмәтләр җазган бит инде.. Беркем
нән дә издермим, дип күккә карап ятып булмый шул! Әнә, Сталин чорыңда 
бер тиенсезгә бил бөктек. Көчеңне җә кешегә, җә хөкүмәткә сатасын. 

—Шулай шул... 
—Жөпләп кенә утырма син, уйлан әзерәк! Бу Марксны әйтәм: башлы 

малай булган, әмма юк белән шөгыльләнеп гомерен әрәм иткән. Шунда 
Азнакайга бер-ике генә айга килеп, көрәк тотып эшләп киткән булса бер 
хәл иде. Без ярты гасыр буе шушында тир түктек. Ә аңа—Лондонда кәеф-
сафа кылып, кызлар карап яткан малайга—урам исеме. Лондонда түгел 
бит—Аз-на-кай-да! Шушымы гаделлек!—дип Әхмәдиев йонлач йодрыгы 
белән өстәлгә сугып куя. 

—Хатаны төзәтергә кирәк. Кайбер урам исемнәрен алыштыра башла
дылар бит хәзер,—ди күршесе. 

—Тере кеше исемен кушып булмый ич инде. Уйлап эш итәргә, ашык
маска кирәк... 

Еллар узды. Хәзер инде Миргалим Әхмәдиев каберендә гөлләр үсә. 
Ул яшәгән урам йортларындагы Карл Маркс дигән язулар кубарып алынды. 
Алар урынында "Миргали Әхмәдиев урамы" дигән язулар көлеп тора. 

сф 



ЖУРНАЛГА ЯЗЫЛУ БАШЛАНДЫ 

Хөрмәтле укучыларыбыз! 
2004 елнын беренче яртыеллыгы өчен вакытлы матбугатка язылу 

башланды «Казан утлары»ның индексы—73210. ярты елга язылу бәясе 90 
сум 60 тиен. 

Журналга т ы л \ н ы җиңеләйтү максатыннан быел ла абонемент 
үрнәген тәкъдим итәбез. Ш у ш ы квитанцияне кисеп алып, анда үзегезнең 
тулы адресыгыз, нсем-фамилиягез һәм язылырга теләгән айларны күрсәтеп. 
үзегез яшәгән җирдәге элемтә бүлегенә тапшырырга кирәк. 

Казандылар журналга -Горпечать» киоскларында языла алалар. Бу 
очракта журналны да шуннан барып аласы була. Фатирыгызда почта әрҗәсе 
бик үк ышанычлы булмаса. сезгә моннан да кулай ысул юк. 

«Казан утлары«на язылырга онытмагыз! 
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ЮБИЛЕЙ ЯКЫНЛАША 

Сентябрь аенда Казаига РФ Хөкүмәте 
Pence урынбасары, финанс министры Алек
сей Кудрин килеп китте Ул башкалабыз 
белән танышты «Суконная Бистәсе» метро 
станциясенең җир асты тоннелен А. Кудрин 
үзенен урынбасарлары белән бергә карап 
чыкты Аннары кунаклар Баскет-холлда, 
фитнес клубта, М Жәлил исемендәге Татар 
дәүләт опера һәм балет академия театрында, 
Казансу аша салынган йөзмә күпердә булды 

Шулай ук Казаннын 1000 еллыгын бәй
рәм итү комиссиясенең чираттагы утырышы 
булды Анын эшендә Татарстан Президенты 
Минтимер Шаймиев катнашты. Алексей 
Кудрин билгеләп узганча, бүген өстенлек 
бирелә торган объектларны, ничек кенә бул
масын, 2005 елгы бәйрәмгә тапшырырга 
кирәк Випе-премьер Дәүләт комиссиясе 
җитәкчесе Россия Президенты Владимир Пу
тинный сүзләрен искә төшерде Президент 
олуг бәйрәмнең максаты юбилейны матур 
игеп билгеләп узу гына түгел, барыннан да 
элек, шәһәр халкына социаль проблемаларны 
хәл итү мөмкинлеге бирү, аларнын яшәү 
шартларын уңайлырак итү дә дип әйткән иде 
Тантана исә татарстанлылар өчен дә, россия-
леләр өчен дә, дөнья жәмәгатьчелеге өчен дә 
лаеклы булырга тиеш Шәһәрне төзекләндерү 
программасын ы н финанс күләме чама белән 
53 миллиард сум тәшкил итә. 

Бәйрәмгә һичшиксез тапшырылырга 
тиешле өстенлекле объектлар арасында 
А.Кудрин ин әувәл Казан метрополитенын 
атады. Казан дәүләт университетына—халык
ара фәнни үзәккә реконструкция ясау да 
өстенлекле объектлар исәбендә. 

Татарстан Президенты М Шаймиев 
шушы көннән башлап олуг юбилейга әзер
лекнең финиш юлына чыкканлыгын әйтте 

УКРАИНАДА ТАТАРСТАН КӨННӘРЕ 

Киев шәһәрендә 24-26 сентябрьләрдә 
«Татарстан Республикасы көннәре» узды. 
Әлеге чараларда Премьер-министр Рөстәм 
Миннеханов җитәкчелегендә хөкүмәт делега
циясе катнашты Делегация составында 
Премьер-министрнын беренче урынбасары 
Равил Моратов, сәүдә һәм тышкы икътисади 
хезмәттәшлек министры Хафиз Салихов. 
мәдәният министры Илдус Тарханов, Татар
стан Президенты каршында халыкара мәсьә
ләләрдә дәүләт киңәшчесе—Татарстан Прези-
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дентынын тышкы элемтәләр департаменты 
директоры Тимур Акулов, Татарстан Прези
денты каршында социаль-икътисади мәсьәлә
ләрдә дәүләт киңәшчесе Марат Сафиуллин, 
предприятиеләр, ведомстволар җитәкчеләре, 
эшкуарлар, сәнгать осталары бар иде 

Киевта «Украинаның күргәзмәләр 
үзәге*ндә Татарстаннын икътисади куәтләрен 
чагылдырган зур күргәзмә оештырылды, 
«түгәрәк өстәл»ләр үткәрү, Киевның Сәудә-
сәнәгать палатасында эшкуарлар белән 
очрашулар булды 

Шулай ук Премьер-министр Рөстәм Миң-
нехановнын Украина Премьер-министры 
Анатолий Кинах белән очрашты. 

Украина—Татарстаннын төп тышкы сәүдә 
хезмәттәшләреннән берсе Ике республика 
арасында сәүдә әйләнеше 2001 елда 321,0 млн. 
доллар тәшкил иткән булса, 2002 елла әлеге 
сан 546,3 млн долларга җитте 

Татарстан Украинага КамАЗ, «Вакуум-
маш», «Казанкомпрессормаш», «КМИЗ». 
«Алнас», «Татэлектромаш» акционерчык 
җәмгыятьләре продукциясен сатуны тагын да 
үстерүне, Украинада Татарстан нефтен 
ликәргү күләмнәрен арттыруны күздә тота. 
Республикалар җитәкчеләрен авыл хуҗалыгы 
продукцияләрен эшкәртү буенча уртак 
предприятиеләр төзү дә кызыксындыра 

НЕФТЬ ТӨБӘГЕНДӘ ТАНТАНАЛАР 

Бәйрәм тантанасы 5 сентябрьдә Бөгелмә 
шәһәрендә «Тат нефте геофизика» берләш
мәсенең 50 еллыгын бәйрәм итү һәм Спорт 
сараен ачу белән башланып китте Аларда ТР 
Президенты Минтимер Шәймиев, Дәүләт Со
веты Рәисе Фәрит Мохәммәтшин, җырчы 
Алсу, Россия Дәүләт спорт комитеты рәисе 
Вячеслав Фетисов, Россия теннис федера
циясе рәисе Шамил Тарпищев катнаштылар 

Аннары тантаналар Әлмәт шәһәрендә 
дәвам итте Кунаклар биредә берничә социаль 
объектны, аерым алганда Яшьләр үзәген, 
фитнес-үзәкне, шәһәрнең ял һәм мәдәният 
паркын, музейны, «Елховнефть» идарәсенең 
шифаханәсен, күлләр комплексын ачуда кат
наштылар 

«Әлмәтне бүген танырлык түгел,—диде 
Татарстан Республикасы Президенты,—хәзер 
ул чын мәгънәсендә нефтьчеләр башкаласы 
Дөресен генә әйткәндә, ул республикабызда 
заманча төзелеш стандартлары буенча үсүче 
беренче шәһәр» 

Татарстан нефтенең 60 еллыгы уңаеннан 
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нефтьчеләргә Россия Президенты Владимир 
Путин л,1 котта* телеграммасы шиберле Анда 
аерым алганда -Татарстан нефтьчеләре халык 
нужалыгын үстерүгә үзләреннән зур өлеш 
керттеләр Миллиардларча тонна нефть 
артында—кешеләрнең фидакарь хезмәте, 
гүзәл һөнәри традицияләр, дәүләтнең икъти
сади куәте-,—диелә. 

ӘСӘДУЛЛАЕВ ЙОРТЫ КАЙТАРЫЛДЫ 

19 сентябрьдә Мәскәүнен Кече Татар 
тыкрыгында зур бәйрәм татарларның милли-
тарихи ядкарен—сәү л әгәр Шәмси Әсәдуллаев 
йортын башкаланың татар җәмгыятенә 
тантаналы төстә тапшыру булды Бу чарада 
ТР Президенты Минтимер Шаймиев. Мәскәү 
мэры Юрий Лужков. ТРнын РФдәге Вәка
ләтле вәкиле Н.ннф Мириханов. Бөтендөнья 
татар конгрессы башкарма комитеты рәисе 
Ринат Закиров катнашты Алар бинаны кара
ганнан сон анын мәһабәт залында Мәскәүнен 
татар жәмгыяге вәкилләре белән очрашты 

Мәскәүнен татар җәмгыяте Әсәдуллаев 
йортын үзенә тапшыруны анын халыкка кире 
кайтуы дип бәяли Көнчыгыш стилендә— 
rai.ip Орнамент, гарәп язулары белән бизәл
гән дүрт катлы алегв искиткеч матур бина 
инде 1914 елла ук танылган мультимил
лионер—нефть промышленнигы. Мәскәүнен 
бик зур күчемсез милек хуҗасы Шәмси Әсә
дуллам акчасына төзелгән Башкалада яшәүче 
мөселманнар гаиләләренең мәгърифәттә. 
балаларга белем бирүдәге, мәдәни үсештәге 
ихтыяҗларын канәгатьләндерү очен мәдәни 
үзәкләрен булдыруга сәүдәгәр 500 мен сум 
акчасын җилләмәгән 

Бөек Наган СУГЫШЫ чорыңда бина СССР-
нын гышкы эшләр Наркоматы карамагына 
тапшырыл! ач һәм моиа кадәр биредә Тышкы 
лиләр министрлыгы колледжы эшләп килгән 

Мәскәү җәмәгатьчелеге дистәләрчә еллар 
яманындаӘсящ пам йортын татар җәмгыя
тенә кире кайтар\ һәм анда мәктәп, мәдәни-
агарту үзәге ачу турындагы мәсьәләне күтәреп 
ки 11С һвы Мәскәүнен татар милл и -мәдәни 
автономиясе президенты Рәсим Акчурин 
әйтүенчә Минтимер Шәймиев һәм Юрий 
Лужков тырышлыгы белән Мәскәу татар
ларының кыялы тормышка ашты. 

Россия Мөфтиләр советы рәисе Равил 
хәзрәт Гайнетдин барлык татарлар исеменнән 
изге эштә ярдәм итүләре очен Татарстан һәм 
Мәскәү хөкүмәтләренә рәхмәт белдерде 

Очрашуда күп кенә күренекле татар 
МШККЖЛВрс чыгыш ясады Ул чыгышларда 
гатар капкынын рухи үсеше өчен әһәмиятле 
булган мәсьәлатәр (Мәскәүдә татар театрын 
якадан булдыру, татар мәктәпләрен ачу 
чыгып килә торган татар басмаларына ярдәм 
игү һ б i күтәрелде 

М Шаймиев «Мәскәүлә милли мәдәни
ятнең яндрышы өчен яхшы шартлар тудыру 
мине бик сөендерә Башкала халыкларны бер-
берсенә якынайту, алар белән үзара аңлашу 
табу үрнәген күрсәтә»,—диде 

БЕРЛИНДА ТАТАР МӘДӘНИЯТЕ 
КӨННӘРЕ 

30 августта Берлинның Европ i наввнн 
ятләре музеенда Татар мәдәни и ю көннәре 
ачылды Ачылу тантанасына Берлин Веямар 
Гамбчрг. Бранденбург һ б шәһәрләрдән 
MI арлар ки 1гән иде шулап u *.ые и.ш 
халык арасында алманнар (ненецлар} ла күп 
иде 

Тантана -Туган тел- жыры белән баш 
ланды Аннан котлау сүзләре яңгырады 
Музей директоры Конрад Вани. Берлин төрек 
ИНСТИТУТЫ лекторы Барбара Келнер-
һайнкеле, Берлиндагы Татар-башкорт 
мәдәнияте үзәге вәкиле Венера Вәгыйзова 
чыгышлары зур игътибар белән тыңланды 
Россия Федерациясе илчелеге атташесы 
Дмитрий Баландин чыгышы да тыңлаучы
ларның күиеленә ятышлы булды Ул татар 
халкы мәдәниятенең Россия мәдәниятеннән 
аерылмаслыгын һәм Россия мәдәниятенең. 
әгәр дә ул гасырлар буена татар халкы белән 
бәйләнмәгән булса, болай ук зур тарихы 
булмаслыгын ассызыклады. 

Пианист Сөембикә Әлибая башкаруында 
Рөстәм Яхин әсәрләре яңгыраганнан сон, 
алкышлар озак тынмады Филологлар Эльми
ра Мифтахова һәм Әлиф Дилмач Татарстан
ның атаклы хатын-кызларына багышланган 
• 1001 йөз» дигән чыгыш ясадылар Рафаэль 
Абдразакон башкаруында флейтада татар 
кччпп шторларының әсәрләре, башкорт бию
ләрен биегән алманлы Ева-Мария Фласхар 
һ б чыгышлары тамашачылар тарафыннан 
югары бәяләнде 

Музейның кино залында Казанда төше
релгән фильм күрсәтелде Германиядә яшәүче 
үзебезнең рәссамнар Нури Надиев. Ренат 
Тумаров. Жөмил Хергсндср рәсемнәре тама
шачыда зур кызыксыну уятты (Татарлар-
Берлинда- дип аталган күргәзмәнең башка 
экспонатлары да күз явын алырлык иде 
Чиккән сөлгеләр, түбәтәй һәм калфаклар, 
хатын-кыз камзулы, болгар чорынын пычак 
тоткасы, кулъязма жыр дәфтәре—бу кыйм
мәтле әйберләрнең барысы да гаиләләрдә 
кадерләп саклана 

31 августта Татар мәдәнияте көннәре 
•Оазис- милләтара мәдәният үзәгендә дәвам 
итте Анда филолог Алия Тайсина «Алман 
беллетристикасында гнтарлар Һәм башкортлар 
образы- темасына нотык укыды Баксан. 
татарлар һәм башкортлар урта гасырлардан 
бирле алман телендәге әсәрләрнең каһар
маннары булган икән Миллаттэшләребез һәм 
ватанда шла рыб ы зла и башка, бирегә алмаинар 
үзләре дә кызыклы чыгышларны тыңларга 
күпләп килде 

Берлинда үткәрелә торган Татар мәдәнияте 
көннәре 14 сентябрьгә кадәр дәвам итте 

КАЗАННЫҢ ДАНЫ АРТА 

Грепиянен Родос шәһәрендә Бөтендөнья 
мирасы шәһәрләре оешмасының (БМШО) 
VII нче халыкара симпожумы бутлы Анда 
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шшышын 93 шәһәреннән, 81 дәүләтеннән 
1Һ00 вәкил катнашты Симпозиум бары
шында Каэш каласын гөкъдим итү булды һәм 
«Казанга—1000 ел» дип исемләнгән күргәшә 
оештырылды Бөтендөнья мирасы шәһәрләре 
оешмасын» 10 ел гулу уңаеннан ,шын үсешенә 
•рдвм и i кәне һәм бөтендөнья мирасын саклау 
зшенә зур олеш керткәне очен Казан шәһә-
ptin uaxcyt дип КШ тапшырылды. 

Әлеге симпозиумда Казан шәһәре хаки
мияте башлыгы Камил Исхаков БМШО 
директорларының Генераль советына әгъза 
итеп алынлы һәм шушы оешманың пине 
президенты итеп сайланды Ул шулай ук 
БМШОның Европа-Азия төбәк бүлеге 
Президенты итен расланды Бу бүлек Генераль 
советнын Толедо каласында (Испания) быел-
нын апрелендә үткәрелгән утырышында кабул 
ителгән карары нигезендә оештырылган иде. 
Европа-Азия төбәк бүлегенен штаб-фагиры 
Казанда булачак. 

Симпозиум кысаларында Европа-Азия 
төбәк бүлегенең беренче утырышы узды
рылды 2004 елнын июнендә Казанда БМО 
бүлегенен тобәк конференциясе үткәреләчәк. 

ЯЗУЧЫЛАР БЕРЛЕГЕНДӘ 

Рәис Ф Галимуллин җитәкчелегендә 
Татарстан Язучылар берлеге идарәсенең 
чираттагы утырышы булды Анда иҗат оста-
ханатәренең яна сезонга эш планнары тикше
релде 3 Мансуров М Вәлиев, Ж. Дәрзаман, 
К Миңлебаен, В Корчагин үзләре җитәк
ләгән остаханәләрнен алдагы айларда нинди 
чаралар үткәрәчәге, утырышларда әдәби 
тормышның кайсы мәсьәләләрен үзәккә алып 
тикшерергә җыенулары хакында сөйләде. 

Утырышта Чаллыда чыгып килүче «Мәй
дан» журналының зшчәнлеге турында баш 
мөхәррир Факил Сафиннык доклады тынлан-
ды Журналның ике ел эчендә үз укучыларын 
табуы, аның әдәби тормышыбызга зур өлеш 
кертүе канәгатьлек белән билгеләп үтелде 
Шул ук вакытта басманың матди яктан кыен
лыклар кичерүе турында да сүз булды. 

Идарә утырышында Әлмәт төбәгендә 
яшәп ижат итүче Вәсимә Хәйруллина. Зәфәр 
Дәүләтов Татарстан Язучылар берлегенә әгъза 
итеп алынды. 

Танылган мөгаллимә Илсөяр Сөнкишева. 
шагыйрь һәм драматург Рафис Корбанов 
идарә карары белән Татарстан Язучылар 
берлегенең А. Алиш исемендәге бүләгенә лаек 
булдылар 

Утырышта рус әдәбияты остаханәсенен 
яна җитәкчесе дә расланды. Олеге җаваплы 
вазифа идарә әгъзасы—танылган шагыйрә 
Лилия Газизовага йөкләнде 

ХАЛЫК ШАГЫЙРЕ БӘЙРӘМЕ 

Дагыстаңның халык шагыйре. СССРнын 
дәүләт бүләге лауреаты. Дагыстан Язучылар 
берлеге рәисе Рәсүл Гамзатовка 80 яшь тулды. 

Шул унаидан Мәскәүнен «Россия» дәүләт 
концерт залында юбилей кичәсе уздырылды 
Аны Россиянең Федерация Советы Рәисе 

Сергей Миронов ачып җибәрде Шагыйрьне 
котлаучылар арасында yi республикасы 
җитәкчеләреннән шш, Тажикстан, Торек-
мәнсган һәм Белоруссиядән килгән дәрәҗәле 
кунаклар да бар иле Безмен республикадан 
влеге тантанада Татарстан Дәүләт Советы 
Рәисе урынбасары күренекле шагыйрь Ро
берт Миңнуллин, Язучылар берлете рәисе, 
филология фәннәре докторы Фоат Галимул
лин катнашты Алар Татарстан Президенты 
Минпшер Шаймиевнең котлавын укыдылар, 
истәлеккә бүләк тапшырдылар Соңыннан 
шагыйрь әсәрләреннән төзелгән зур концерт 
булды. Анда Татарстанның һәм Россиянең 
калык артисты Ринат Ибраһимов та чыгыш 
ясады. 

БӨЕК ЯКТАШЫБЫЗ ХӨРМӘТЕНӘ 

18 сентябрьдә ТРнын Милли музеенда. 
Гавриил Державинның 260 еллыгына багыш
лап, «Мин үземә гаҗәеп, мәнгелек һәйкәл 
ачтым» дигән күргәзмә зшли башлады 

Күренекле шагыйрь һәм XVIII— XIX 
гасырларның танылган дәүләт эшлеклесе, 
якташыбыз Державинның тормыш һәм ижат 
юлын яктыручы әлеге күргәзмәгә Татарстан
ның Милли музее, архивы. КДУныц Н Лоба
чевский исемендәге фәнни китапханәсеннән 
алынган документларның төп нөсхәләре 
тәкъдим ителә. 

Бу күренекле шәхеснең башкалабызда 
үткән елларына караган ядкарьләре казанлы-
ларда аеруча кызыксыну уятты Аның Казан 
ирләр гимназиясендә укуы, Емельян Пугачев 
җитәкчелегендәге крестьян бунты вакый
галарына катнашуы мәгълүм 

Күргәзмәгә килүчеләр анын шәхси әйбер
ләре белән дә таныштылар Язу өстәле, кәнә
фие, алтын сәгате, автографлы китаплары, 
хатыны Дарья Алексеевнанын арфасы—әнә 
шундыйлардан. Мәшһүр якташыбызның 
истәлеген мәңгеләштерүгә бәйле бүтән экспо
натлар да кызыксыну уятырлык. 

МИЛЛӘТТӘШЛӘРЕБЕЗ ХӘРӘКӘТТӘ 

17 сентябрьдә Санкт-Петербургта җәйге 
яллардан сон Татар мнлли-чәдәни автоно
миясе үзенең эшчәнлегсн яңартып җибәрде 
Быел сезон башлану, Татар автономиясенең 
башка чаралары кебек үк, күренекле юбилей
лар—Санкт-Петербургка 300 ел һәм шәһәрнең 
татар җәмгыяте юбилеена бәйле рәвештә 
аеруча тантаналы төстә билгеләп үтелде. 

Татар милли-мәдәни автономиясе сезо
нын ачуга Санкт-Петербург губернаторына 
кандидат (октябрь аенда ул губернатор булып 
сайланды) Валентина Матвиенко да килгән 
иде Очрашуда шулай ук Санкт-Петербург
ның вице-губернаторы А Вахмистров һәм 
Ботендонья татар конгрессы башкарма коми
теты рәисе Р Закиров катнашты. 

Тантананың рәсми өлешеннән сон Татар
станның сәнгать осталары концерты булды 
Анда «Казан- бию ансамбле. «Казан нуры» 
халык кораллары оркестры. Россиянен халык 
артисты Әлфия Авзалова һ б. катнашты. 



СӘНГАТЬ МӘКТӘБЕНӘ 100 ЕЛ 

Татарстан Ржсашор беряегенен күргәз
мәләр залында «Казан сәнгать мәктәбенә 100 
ел» дигән экспозиция оештырылды. Ул сән
гать мәктәбе бинасынын юбилеена багыш
лана 

Биредә ка шнлылар игътибарына алвге уку 
йортында белен аяган танылган рөссамнар-
нын сын. нәкыш, графика, театраль-декора
тив сәнгать әсәрләре куелган Үз вакытында 
Казан сәнгать мәктәбендә Н Фешин. Б Ур-
манче. X ЯКҮПОВ. Л Фәттахов, А. Абзгиль-
дин. И Заринов кебек күренекле рәссамнар 
>Ki.ir.sH Бүген дә Казан сәнгать училищесын 
тәмамлаган яшьләр Мәскәү һәм Санкт-
Петербургнын югары сәнгать уку йортла
рында белем ала. 

ФОЛЬКЛОР АНСАМБЛЕ УҢЫШЫ 

Әстерхан шәһәрендә Идел буенда яшәүче 
калыкларнын «Голоса золотой степи—2003» 
дигән фольклор фестивале узды Анда жюри 
төркемендә торле шәһәрләрнен музыка 
белгечләре җыелды Фестиваль ике турда үтте 
Татарстан фольклор дәүләт коллективы башка 
халыкларда зур кызыксыну уятты Алар 
үзләренен милли киемнәренең матурлыгы, 
сәхнәдә югары профессиональ ләрәжәлә 
булулары белән аерылып торды Коллектив 
анда «Сабантуй* бәйрәменнән күренеш, торле 
уем коралларында уйнал күрсәтте 

Шунысы куанычлы, ала ач t г тек кена 
оешкан Айлар Фәйзрахманов җитәкчеле
гендәге ансамбль дәрәжәле фестивальдә бе-
реичс урым пам науреи исемен ачып кайтты 
Без лә аларны уңышлары белән котлыйбыз 

ФӘЛСӘФӘЧЕЛӘР КҮРГӘЗМӘСЕ 

17 сентябрьдә Каюм Насыйри музеенда 
• Шиһабетдин Мәржани һәм Каюм Насыйри» 
шт..и күргәзмә ачылды 

Күргәзмәдә атаклы татар фәлсәфәчесе, 
дин галиме, тарихчысы һәм мәгърифәтчесе 
Шиһабетдин Мәржани хезывтлөренен чын 
нөсхәләре, шулай ук дини һәм тикшеренүләр 
өлкәсендә анын зшчәнлеге белән таныш
тыручы покунснтлар гәкьпнм ителгән Биредә 
танылган каллиграф Нажип Нәккаш эшләгән 
шаманлларне, Татарстан рәссамнары Равил 
Заһидуллин һәм Фиринат Халиковларнын 
телче галим, язучы, тарихчы этнограф Каюм 
Наеыйрига багышланган эшләрен күрергә 
мөмкин 

МӘШҺҮР ЖЫРЧЫ. ОЛУГ РЕЖИССЕР 

25 сентябрьдә Салих Сәйдәшев музеенда 
Россиянен ЮЛЫК артисты. Г Тукай исемен
дәге Дәүләт премиясе лауреаты, режиссер, 
педагог Нияз Даутовнын тууына 90 ел тулуга 
Гапдпиинтан музыкаль кичә булды 

кичәдә анын туганы Әлфия Даутова. 
Екатеринбург киностудиясе режиссеры Ири
на Михайлова, артистның шәкертләре— 
М Жалил исемеңдәге Татар дәүләт академия 
опера һәм балет театры солистлары, шулай 
ук театрның дирижеры Тәлгать Әхматов кат
наша Да\тов турындагы истәлекләре белән 
медицин* фәннәре докторы Үзбәк Әхмәров, 
Россия Федерациясенең халык артисты Айрат 
Арсланов уртаклашты 

МӨХӘММӘТ САДРИНЫ ИСКӘ АЛЫП... 

2S сентябрьдә Шәриф Камалнын муэей-
фатирыңда «Бәхет турында жыр» ди1эн әдәби -
музыкаль кичә булды Ул шагыйрь, РСФСР 
нын атказанган мәдәният хезмәткәре Мөхәм
мәт Садриның тууына 90 ел тулу уңаеннан 
оештырылды. 

Әлеге әдәби-музыкаль кичәдә шагыйрь
нең замандашлары, бер төркем язучылар, 
сәнгать әһелләре катнашты Шагыйрьнең 
әсәрләренә күренекле композиторларыбыз 
тарафыннан язылган җырлар Казан музыка 
училищесы шәкертләре башкаруында яңгы
рады 

Музейда М Садриның тормыш юлы һәм 
иҗаты турында сөйләүче күргәзмә эшли 
Бирелә анын кулъязмалары, фотолары, 
китаплары куелган иде. 

МИЛЛӘТТӘШЛӘРЕБЕЗГӘ БҮЛӘККӘ 

Казан шәһәре Аксакаллар шурасы чит 
Өлкәләрле яшәүче милләттәшләребезнен 
татар басмаларына булган ихтыяҗларын 
канәгатьләндерү йөзеннән халыктан китаплар 
һәм дәреслекләр җыюны оештырды 

Китапларны һәр атнанын пәнжешәм-
бесендә иртәнге сәгать Ю нан көндезге 12 гә 
кадәр түбәндәге адрес буенча китерергә 
момкин Казан. Чистай урамы, 5 нче Йорт, 2 
нче подъезд, 9 нчы бүлмә 

Татарстан Республикасында милли сәхнә 
сәнгатен үстерүгә зур өлеш керткән өчен 
нәфис сүз остасы Арсланов Айрат Гәрәй улы 
Татарстан Республикасы Президентының 
Рәхмәт хаты белән бүләкләнде. 

Ка и шһәрендә мәшһүр немец галиме Карл 
Тышлыктагы сурәтләр 

Тышлыкның беренче битендә: 
Фукска куелган һәйкәл 

Г Заину.ыин ф<тоеурате 

Тышлыкның дүртенче битендә: шагыйрь һәм пу&шцист Рәфикь Юныс 
1'к сам Эрот Зарипов иие (Арча &к>бият Һам м.нЬният муке фондыннан) 

http://Ki.ir.sH
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Рухия! нвшр 2003 608 бил 
Гиражы 2000 даае 

Айдар Хәлим—күпкырлы талан i ка ия 
көрәшче әдип Прозадамы, публицистикада яки 
шигырьдәме, ул hopnjKi.ii йөрәген ПрометеЯ уты 
кебек яндырырга сәләтле фидаи шәхес булып кала. 
Укучыларга тәкъдим ителә торган бу китаггга аның 
кырык еллап дәверле язылган шигъри әеәрләре 
тупланган Унбиш бүлектән торган шшъри исемле 
цикл гарда ("Яшьлек хатирәсе"". "Ирәйдек 
күчтәнәче**, "Бир, табигать, мина нечкәлек Ли 
астында донья шундый як i ы Тилер! .ш сирень 
"Гарасат мәйданы". "Кырымның ак корымы" һ б ) 
авторның гомер юлы. уй-кичерешләр эволюциясе 

Китап композицион яктан отышлы төзелеп. 
полиграфик яктан фотодокументлар белән бизәлеп 
нәшер ителгән Китап "Сабыйчак болдырындагы 
сагыш" дигән кереш сүз белән ачылса. Равил 
Рахманинын "Иңнәрендә—милләт вазифасы" дигән 
әтрафлы мәкаләсе белән тәмамлана. Китапның 
мөхәррире— Равил Рахмани 

Кадыйр СИЬГЛТ (СибгачҮЛЛИН) 
Әйтте ИҺИ ыирь шигырьләр. — 
Казан Идсл-Прссс" нәшр . 2002. 
— 240 б Тиражы—1000 данә 

СИБГАТ 

Иакытсыз араоыздан киткән күренекле 
шагыйрь Кадыйр Сибгатуллинның (1942-1994) бу 
китабына гомеренең соңгы елларында язылып. 

кадер бер басмада да урын алмаган шигырь
ләре тупланган. "Көннәр буш килмиләр". "Бер 
күкләргә карап...". "Тетрәгән җир". "Ишетелә агач
ларның шавы" дигән бүлекләргә урнаштырыл! ан 
шигырьләр турында, гомумән шагыйрь иҗаты 
хакында Факил Сафинның кереш мәкаләсе урнаш
тырылган. Анда мондый юллар бар: "К. Сибгатул-
тин иҗаты халыкчан фәлсәфәгә нигезләнгән. Алар 
беренче карашка гади. аңлаешлы. Шушы гадилек 
күңелләрне жәлеп итә. аның шигырен илаһи 
биеклеккә күтәрә. Тик. ассызыклап әйтергә кирәк. 
Гади генә шигырь юллары артына зур мәгънә 
яшерелгән. Аларны күрү бәхете зәвыклы укучы 
өлешенә генә тия". 

Китапны төзүче— Фәния Хамматова. техник 
редакторы—Илшат Фәррахов 
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