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، »تىتهي«كهينىدە قهشقهردە -نىڭ ئالدى» شىنخهي ئىنقىالۋى«       

. دەپ ئاتىلىدىغان ھهربى ۋە مهمۇرى ئهمهلدارالر ئۆتكهن ئىدى» نېتهي«

» نېتهي«دەرىجىلىك، ) شىجاڭ(ۇماندانىدىگىنى دىۋېزىيه ق» تىتهي«

. دەرىجىلىك ئهمهلدار ئىدى) لۈيجاڭ(دىگىنى بىرىگادا قۇماندانى 

ئۇالرنىڭ ئىچىدە قهشقهردە ئون نهچچه يىل ھۈكۈمرانلىق قىلغان مافۇشىڭ 

. دەپ ئاتالغان» پاشا«يهنى ماتىتهي بىر قهدەر تىپىك بۇلۇپ، بىر مهزگىل 

  .ەتلهنگهندەپ ھاقار» مومچى تاز«كىيىن 

.  مىللىتى خۇيزۇ، ئهرەپچه ئىسمى مۇھهممهت يۈنۇس– مافۇشىڭ                     

ئۇ يۈننهن ئۆلكىسىنىڭ ) قهشقهردە.(ئهل ئىچىدە ئۇ ماتىتهي دەپمۇ ئاتىلىدۇ

مافۇشىڭ .  يىلى دېهقان ئائىلىسىدە تۇغۇلغان-1866خۇاپىڭ ناھىيىسىدە 

جىدەلگه ئامراق، خۇرىكى چوڭ، قارام ۋە قاپ يۈرەك -ۇشكىچىكىدىنال ئۇر

ئۇ باال ۋاقتىدىال ئۈزىنىڭ قارا كۈچۈگه تايىنىپ . بۇلۇپ ئۆسكهن

شۇ زاماننىڭ شارائىتى بۇيىچه . چامباشىچىلىق ماھارىتىنى ئىگىلىگهن

پات بۇلۇپ تۇرىدىغان چامباشىچىالر ئېلىشىشىدا مافۇشىڭ يننهننىڭ -پات

شۇنىڭ بىلهن مافۇشىڭ مهنچىڭ قۇشۇنى . اراپ قالىدۇئامبىلى مافۇلۇغا ي

  .ئىچىدە تۈۋەن دەرىجىلىك ھهربى ئوفېتسىر بۇلىدۇ

سهككىز )  يىلى-1900( چىڭ سۇاللىسىنىڭ ئاخىرىقى يىللىرىدا                    

دۆلهت بىرلهشمه ئارمىيىسى جۇڭگۇغا تاجاۋۇز قىلىپ كىرىپ بېيجىڭنى 

بۇ چاغدا يۈننهن . سىشى تهيخۇ شىئهنگه قېچىپ كهتمهك بۇلىدۇ. الىدۇبېسىۋ

ئامبىلى مافۇلۇ مافۇشىڭنى چامباشىچىلىقتا ماھىر دىگهن ئىشهنچ بىلهن 

سىشىتهيخۇ شىئهنگه . سىشىتهيخۇنىڭ قوغدىغۇچىسى قىلىپ بهلگۈلهيدۇ

بارغاندىن كىيىن گوندى بۇتخانىسىغا كۈجه كۆيدۇرگىلى بارغاندا 



ىڭ نهچچه ئون جىڭ ئېغىرلىقتىكى يوغان بىر قىلىچنى قۇلىغا مافۇشىڭن

ئېلىپ، قىلىچۋازلىق ماھارىتى كۆرسىتىۋاتقانلىقىنى كۈرۈپ، ئۇنىڭغا قايىل 

مافۇشىڭ . دە ئۇنى خېنهن مهسلىههتچى سانغۇنلۇقىغا تهيىنلهيدۇ-بۇلىدۇ

خېنهندە ۋەزىپه ئۈتهۋاتقان مهزگىلدە، خېنهن ئامبىلىنىڭ بهگزادىسى 

ئاستى -ئايالالرنى ئاياغ. قىدىن پايدىلىنىپ خهلىقنى بۇزەك قىلىدۇھۇقۇ

بۇ . بۇنىڭ بىلهن مافۇشىڭ بهگزادىنى قاتتىق ئۇرۇپ ئهدەپلهيدۇ. قىلىدۇ

ئهھۋالدىن كىيىن خېنهن ئامبىلى مافۇشىڭنىڭ جىنايى قىلمىشلىرىنى توپالپ 

ىلىپ شۇنىڭ بىلهن مافۇشىڭ ئهمهلدىن ئاير. خان ئوردىسىغا ئهرز سۇنىدۇ

ئۇ شىنجاڭغا كهلگهندىن كىيىن مىچۇەندە . شىنجاڭغا پالىنىدۇ

  .ئولتۇراقلىشىپ دېهقانچىلىق قىلىدۇ

مافۇشىڭ ياڭ زېڭشىڭ بىلهن بىر يۇرتلۇق بولغاچقا بهزىدە ئۈرۈمچى              

ڭ يا. قۇپۇشلىرىدا ئۇچۇرشۇپ قالىدۇ-ئهتراپىدىكى خۇيزۇالرنىڭ ئولتۇرۇش

زېڭشىن مافۇشىڭنىڭ ئىچكى ئۆلكىدە تۇتقان مهنسهپلىرى، خهلىق 

ئىچىدىكى ئوبرۇيى ۋە ھهربى، چامباشىچىلىق ماھارىتىگه قايىل بۇلۇپ، 

پات ئۇنىڭغا پۇل ئىبهرتىپ -ئۇنى قولغا كهلتۈرۈشكه تىرىشىدۇ ھهمدە پات

. ۇكىيىن ئۇنى خۇيزۇ باتالىيۇنغا باشلىق قىلىد. ئۇنى ئۈزىگه مايىل قىلىدۇ

شۇنىڭدىن باشالپ مافۇشىڭ ياڭ زېڭشىن ئۈچۈن تۇلىمۇ سهمىمى خىزمهت 

كىيىنكى ۋاقىتتا مافۇشىڭ . ياڭ زېڭشىنمۇ مافۇشىڭغا ئىشهنچ باغاليدۇ. قىلىدۇ

ياڭ زېڭشىندىن كىيىن ئهمما ھهممه كىشىدىن ئۈستۈن تۇرىدىغان مۇھىم 

  .شهخىسكه ئايلىنىپ قالىدۇ

 يىلى -1911مافۇشىڭ چوڭ ھۇقۇقنى قولغا كهلتۈرگهندىن كىيىن            

 مو يهر 6ساراي سېلىشقا كىرىشىپ، ئۈرۈمچى ليۇداۋاندىن -ئۈزىگه ئوردا



دەرۋازا ئالدىغا شىرنىڭ ئىككى . تالالپ ئۈزىگه ھهشهمهتلىك ساراي سالىدۇ

ساراينىڭ مهركىزى ئهتراپىغا خىش ۋە ياغاچتىن . ھهيكىلىنى ئورنۇتىدۇ

ئىككى قهۋەتلىك بىنا سېلىپ خۇددى ئىچكىرى ئۆلكىدىكى ھۈكۈمهت 

 ئېغىز ئهتراپىدا بولغان بۇ ساراي 80. مهھكىمىلىرىنىڭ تۈسىگه كىرگۈزىدۇ

  .خانىلىرى كۆك كاھىشلىق بۇلىدۇ

قۇمۇلدا تۈمۈر خهلىپه باشچىلىقىدا )  يىلى-1912(مۇشۇ مهزگىللهردە             

ياڭ زېڭشىن كۆپ ئامالالرنى قىلىپمۇ بۇ قوزغىالڭنى . زغۇالڭ بۇلىدۇقو

ئهڭ ئاخىرىدا ھىله ئىشىلتىپ، ئۇنى ئۈرۈمچىگه تهكلىپ . تىنجىتالمايدۇ

 ئايدا يېڭى قۇرال تارقىتىش نامىدا تۈمۈر -9 يىلى -1913. قىلىپ ئهكىلىدۇ

 خهلىپىنى قۇراللىرىنى تاپشۇرۇشقا قىستايدۇ ھهم تۈمۈر خهلىپىنى

. مۇھاپىزەتچىلىرى بىلهن يىغىن زالىدا قولغا ئېلىشنى مافۇشىڭغا تاپشۇرىدۇ

  .مافۇشىڭ تۈمۈر خهلىپىنى قۇرالسىزالندۇرغاندىن كىيىن ئېتىپ ئۆلتۈرىدۇ

ھهتتا ياڭ زېڭشىننىمۇ . شۇنىڭدىن كىيىن مافۇشىڭ تېخىمۇ كۆرەڭلهيدۇ        

گهرچه ئۇ . ياڭ زېڭشىن بۇنى بىلىپ تۇرىدۇ. لىدۇمهنسىتمهيدىغان ھالغا كى

مافۇشىڭنى يۇقۇتۇش خىيالىغا كهلگهن بولسىمۇ ئامالسىز قېلىپ، ۋاقىتلىق 

) ھهربى ئهمهلدار(بولسىمۇ كۆزدىن يۇقىتىش ئۈچۈن ئۇنى قهشقهرنىڭ تىتهي

ئۇ قهشقهرگه تىتهي بۇلۇپ كهلگهندە ئۇنىڭ ئوغلى . لىكىگه تهيىنلهيدۇ

بۇالر قهشقهرگه كىلىپ ماتىتهي يېڭى .  بۇلۇپ بىلله كىلىدۇ»نېتهي«ماجىۋۇ 

شهھهردە، ماجىۋۇ كونا شهھهردە تۇرۇپ، ئون نهچچه يىل ھۈكۈمرانلىق 

  .قىلىدۇ

ئىشرەتكه -ماتىتهي ئۇچىغا چىققان شۆھرەتپهرەس بۇلۇپ، ئهيىش            

ئۇ قهشقهردە تۇرغان . ىدۇبىرىلىپ خهلىققه ئىنتايىن ئېغىر زۇلۇم سال



ئايالالرنىڭ -نۇرغۇن قىز. مهزگىللهردە كۆپلهپ خۇتۇن ئالىدۇ

ئۇنىڭ غالچىلىرى ئۇنىڭغا ياخشىچاق بۇلۇش . نۇمۇسىغا تىگىدۇ-ئىپپهت

ئۈچۈن چىرايلىق قىزالرنى ئالداش، زورالش، ئوغىرالشتهك ئۇسۇلالر ئارقىلىق 

  .ئۇنىڭغا سوغات قىلىپ تۇرىدۇ

 تىن ئېشىپ ھالسىزالنغاندىن كىيىن تىۋىپالرغا 60ماتىتهي يېشى            

بۇ دۇرىغا ئىشىلتىش ئۈچۈن قۇچقاچ . قۇۋۋەت دورىسى ياساشنى بۇيرىيدۇ

بۇ ئالۋاڭ شۇ . الزىم بولغانلىقتىن پۈتۈن يۇرتقا قۇچقاچ ئالۋېڭى سالىدۇ

تىتهيگه دۇرا . ئىدىزاماندا يۇرت ئىچىدە قالتىس ئېغىر زۇلۇم بولغان 

 200 قۇچقاچ الزىم بولسا، شهھهر ھاكىمى بهگلهرگه 100ياساش ئۈچۈن 

شهھهر بهگلىرى بولسا يېزا بهگلىرىگه . قۇچقاچ دەپ بۇيرۇق چۈشۈرگهن

يېزا بهگلىرى يۈز بېشىغا، يۈز بېشى ئون .  قۇچقاچ دەپ چۈشۈرگهن500

ىغا كهلگهندە ئۇ ئون بېشىغا قاتالپ بۇيرۇق قىلغانلىقتىن پۇقراالرنىڭ بېش

نهچچه قاتلىنىپ بىر بهگلىك تهۋەسىدىكى پۇخراالر ئون مىڭالپ قۇچقاچ 

» قۇچقاچ ئالۋېڭى«مانا بۇ قهشقهر تارىخىدىكى . تۇتۇشقا مهجبۇر بولغان

تۇتۇپ تاپشۇرۇش پۇخراالر ئۈچۈن مۇنداق زور ساندىكى قۇچقاچنى . ئىدى

يېزا بهگلىرى پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ، . ئىنتايىن زور قىيىنچىلىق ئىدى

شۇنىڭ بىلهن بۇ . قۇچقاچنىڭ ئورنىغا پۇل تۈلهش ئىشىنى يولغا قۇيىدۇ

ئالۋاڭنىڭ دائىرىسى كىڭىيىپ، يۇرت خهلقىگه مۆلچهرلىگۈسىز ئاپهت 

 تۈلهپ كىتهلمهي قاماققا ئېلىنغانالر، شۇ چاغالردا قۇچقاچ ئالۋېڭىنى. بۇلىدۇ

  .ئۆي ۋاقىدىن ئايرىلىپ خانىۋەيران بولغانالر ناھىيىتى كۆپ بولغان

 ماتىتهي يهنه ھهشهمهتلىك قهلئه، ساراي ۋە راۋاقالرنى سالدۇرۇپ            

رنى بۇنىڭ بهدىلىگه خهلىققه يهنه تۈرلۈك ئالۋاڭال. بهتخهجلىك قىلغان



بۇنداق زۇلۇمغا . سېلىپ، ئۇالرنى ھاشارغا تۇتۇپ ئېغىر زۇلۇم سالغان

  .چىدىمىغان خهلىق شۇ چاغالردا مۇنداق بىر قۇشاق تۇقۇغان

  ساۋخۇ يۇلى قۇمۇشلۇق،

  .ئورغاق سېلىپ ئورغان يوق

  شهھهر سۇرىغان، يىلالپ 14

  ..…ماتىتهيدەك زالىم يوق

ماتىتهينىڭ دەۋرىدە يۇقىردىكى زۇلۇم ۋە ئالۋاڭالردىن باشقا يهنه            

بۇ ئالۋاڭدا نۇرغۇنلىغان . مۇ ناھايىتى دەھشهتلىك بولغان» موم ئالۋېڭى«

قوللىرى -قاماققا ئېلىنغان، ھهتتا پۇتكىشىلهر خانىۋەيران بولغان، 

شۇ زاماندا ئۇلۇغچاتنىڭ قىزىل : بۇ ۋەقهنىڭ جهريانى مۇنداق. كىسىلگهن

بويى ئهتراپىدا نىفىتلىك بۇلۇپ، ئۆزلۈكىدىن ئۆرلهپ قالغان ماي 

سازلىقالردا ۋە سۇ يۈزىدە لهيلهپ يۈرگهن، بهزى يهرلهردە التقىغا ئوخشاش 

كۆرگهن يهرلىك كىشىلهر تاغ ياقىسىدىن موم بۇنى . ئۇيۇپ قالغان ئىكهن

بۇ خهۋەرنى ئاڭلىغان ماتىتهي ئۇنى يىغىپ، موم . چىقتى دىيىشىپ يۈرگهن

رۇزى بهگ، جىڭچى ئىمام، ھاشىم چوڭ، ئاۋۇت . قىلىپ سېتىشقا بۇيرىيدۇ

ئىمام دىگهن كىشىلهرنى ئىشقا سېلىپ، قهشقهر كونا شهھهر ۋە يېڭى 

لىكىن موزدوزالر بۇنى . ومنى كۆپلهپ ساتىدۇشهھهردىكى دۇكانالرغا بۇ م

ئىشىلتىپ كۈرۈپ ئۇنىڭ موم بولماستىن بهلكى قاراماي ئىكهنلىكىنى 

بۇنى كۆپلهپ سېتىۋالغان دۇكاندارالر . بىلىپ، سېتىۋېلىشتىن باش تارتىدۇ

زىيان تارتقان دۇكاندارالر موم سېتىۋېلىشنى رەت قىلسا . زىيان تارتىدۇ

بۇنىڭدا زىيان تارتقان . رشىلىق قىلدى دەپ قامايدۇھۈكمىگه قا» پادىشا«

ۋە زىيانۆەشلىككه ئۇچرىغان خهلىق ماتىتهينىڭ زۇلىمى ئۈستىدىن ياڭ 



ياڭ زېڭشىن ماتىتهينى . شىكايهت قىلىدۇ-زېڭشىنغا كۆپلهپ ئهرىز

ماتىتهي بۇ ئهيىپلهش بهدىلىگه ئاچچىقىنى . ئهيىپلهپ خهت ئىبهرتىدۇ

يهنى رۇزى . ، قاتتىق چارە كۈرۈشكه باشاليدۇيهرلىك كىشىلهردىن ئېلىپ

بهگنى باش جىنايهتچى قىلىپ ئۇنىڭ قۇلىنى بېغىشىدىن كىسىپ، شهھهر 

ئۇنىڭدىن كىيىن تاغاچى كوچىسىنىڭ ئىمامى . ئايالندۇرۇپ سازايى قىلىدۇ

جىڭچى ئىمام بىلهن ھاشىم چوڭ، ئاۋۇت ئىمامالرنىڭمۇ قۇلىنى كىسىپ 

لگهنلهرنىڭ قۇلىنى ياغدا داغالپ قېنىنى توختاتقان قۇلى كىسى. سازايى قىلىدۇ

بولسىمۇ لىكىن، ئۇنىڭ ئاغرىق ئازاۋىدا بهزەنلىرى ئۇزاققا قالماي ئۈلۈپ 

  .كىتىدۇ

ماتىتهينىڭ ئوغلى ماجىۋۇمۇ دادىسىغا ئوخشاش سۆلهتۋاز،            

» ق شهھهر كۆلىيۇمىال«ھهشهمهتخور بۇلۇپ، قهشقهر كونا شهھهردىكى 

ئۇ . بۇنى كىشىلهر نېتهي راۋىقى دەپ ئاتىشىدۇ. بويىغا بىر راۋاق سالدۇرىدۇ

بهزىدە ھاۋانىڭ ياخشى ۋاقىتلىرىدا راۋاققا چىقىپ شهھهر مهنزىرىسىنى 

تاماشا قىلىدۇ، كهچ ۋاقىتلىرى بولسا كانايچىالرنى سېپىلگه چىقىرىپ كاناي 

  .چالدۇرىدۇ

ماتىتهي قهشقهرگه كىلىپ ئۇزۇنغا قالمايال ئۈزىچه كۆرەڭلهپ،            

بارغانسىرى ئۆز خان، ئۆز بهگ بۇلىۋېلىپ، ياڭ زىڭشىنگىمۇ ئانچه 

شۇ زاماندا قهشقهرنىڭ ۋالىسى جۇرۇيچش بىلهن . بۇيسۇنۇپ كهتمهيدۇ

قهشقهر كونا شهھهر ئامبېلى ماشاۋۋۇنىڭ ئوتتۇرىسىدا پۇت تىپىشىش بۇلۇپ، 

ماتىتهي بۇ ئهھۋالنى ئۈرۈمچىگه مهلۇم قىلماستىنال ئۇالرنىڭ ئهمىلىنى 

. ئېلىپ تاشالپ، تامغىسىنى تارتىۋېلىپ قهشقهر شهھرىدىن قوغالپ چىقىرىدۇ

ياڭ زېڭشىن بۇ ئهھۋالنى بىلسىمۇ ماتىتهيگه سۈزىنى ئۆتكۈزەلمهي 



لهپ، جۇرۇيچشنى ئاقسۇغا ۋالى، ماشاۋۋۇنى ئۈچتۇرپانغا ۋالى قىلىپ تهيىن

ئهمما كۆڭلىدە ماتىتهيدىن . بۇ ئىشنى ۋاقىتلىق بىر تهرەپ قىلغان بۇلىدۇ

  .قاتتىق نارازى بۇلىدۇ

باال ئىككىسى قهشقهردە ئۆز بهگ، ئۆز خان - دىمهك ماتىتهي ئاتا            

بۇلىۋېلىپ ياڭ زىڭشىنغا تۇلۇق ئىتائهت قىلمىغانلىقتىن، ياڭ زېڭشىن 

لىكىن ئۇالرنىڭ قۇلىدا خېلى كۆپ . رنى يۇقىتىۋېتىش قارارىغا كىلىدۇئۇال

قۇراللىق قۇشۇن بولغانلىقتىن ئۇنى ماشاۋۋۇنىڭ قۇلى بىلهن يۇقىتىشنى 

ماشاۋۋۇ بىلهن ماتىتهي ئوتتۇرىسىدىكى زىدىيهتنىڭ . پىالناليدۇ

كۈچلۈكلىكىنى بىلىدىغان ياڭ زېڭشىن ماشاۋۋۇغا ماتىتهينى يۇقىتىۋىتىش 

 يىلى ماي ئايلىرى بۇلىشى -1924. (وغرىسىدا يۇشۇرۇن بۇيرۇق قىلىدۇت

بۇيرۇق ئالغان ماشاۋۋۇ تۇلۇق تهييارلىق كۆرگهندىن كىيىن ئۆز ) مۇمكىن

ئاقسۇ، . قۇشۇنىنى باشالپ ئۈچتۇرپان قاخشال يۇلى بىلهن يولغا چىقىدۇ

كۇچاردىن تهشكىللهنگهن يارىدەمچى قۇشۇن رامزان ھاجى دىگهن 

بۇ ئىككى قۇشۇن بىرال . ڭ قۇماندانلىقىدا چوڭ يول بىلهن ماڭىدۇكىشىنى

ماشاۋۋۇ قۇشۇنى قهشقهر . ۋاقىتتا قهشقهرگه يىتىپ بېرىپ تهڭ ھهركهت قىلىدۇ

ئاقسۇ، كۇچاردىن كهلگهن قۇشۇن . يېڭى شهھهرنى مۇھاسىرىگه ئالىدۇ

. ىدۇھۇجۇم بىرال ۋاقىتتا باشلىن. قهشقهر كونا شهھهرنى مۇھاسىرىگه ئالىدۇ

ئىككى سائهت ئهتراپىدا داۋام قىلغان قاتتىق جهڭ نهتىجىسىدە ماتىتهي 

. ئۆز رەقىبى ماشاۋۋۇنىڭ قۇلىغا چۈشۈپ، ئهڭ يۇقىرى جازاغا ھۈكۈم قىلىنىدۇ

  .ئۇنىڭ دارغا ئېسىلغان تېنى قهشقهردە ئۇدا ئۈچ كۈن سازايى قىلىنىدۇ

ىلىقىدىكى قۇشۇن سهھهردە شهھهر دەرۋازىسى رامزان ھاجى باشچ            

ئېچىلىشى بىلهن تهڭ شهھهرگه ئاتلىق بېسىپ كىرىپ، ماجىۋۇنىڭ 



. ئادەملىرى ئۇيقۇسىنى ئېچىپ بولغۇچه يۇمىالق شهھهرنى ئىگهللهيدۇ

ماجىۋۇ ئۈزىنىڭ مۇھاسىرە ئىچىدە قالغانلىقىنى بىلىپ راۋاق تهرەپكه قاراپ 

غالپ چىقىپ تهسلىم بۇلۇشقا دەۋەت قىلغاندا قاچىدۇ، رامزان ھاجى ئۇنى قو

مىنۇت ئۆتمهيال ماجىۋۇغىمۇ . ماجىۋۇ ئۇنى تاپانچا بىلهن ئېتىپ تاشاليدۇ

 نهچچه 10شۇنىڭ بىلهن ماتىتهينىڭ قهشقهردىكى . ئوق تىگىپ ئۈلىدۇ

خهلىق تۈۋەندىكىدەك . يىللىق زۇلىمهتلىك ھۈكۈمرانلىقىغا خاتىمه بىرىلىدۇ

  :قۇشاق تۇقۇيدۇ

  ماتىتهي تۇلۇم چاشقان،

  .ئالۋاننى تۇال چاچقان

  ئالۋاننى تۇال سېلىپ،

  .دارغا ئېسىلىپ ياتقان
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چۇقان كۆتۈرۈپ، يولدىن -نىڭ چېرىكلىرى قىقاسماتىتهيماتىتهيماتىتهيماتىتهيشهھهر ئىچىدە       

نى موم سېتىۋىلىشقا مهجبۇرالۋاتقان كۈنلهردە شهھهرنىڭ كهچكهنلهر-ئۆتكهن

چېتىگىرەك جايالشقان،ياپيېشىل مهنزىرىسى كىشىنى مهپتۇن قىلىدىغان چۇمبۇسىنىڭ 

ئهرەمباغ مهھهللىسىدىكى يوغان بىر تۈپ ئۈژمه دەرىخنىڭ سايىسىدا قاتارلىشىپ 

ەك چاقلىرىنى بىر ئولتۇرۇپ، يىپ ئىگىرىۋاتقان بىر توپ ئايال ھارغىنلىق يهتكهند

پهس توختىتىپ،قولىدا دۇتتار تۇتۇۋالغان چىرايلىق،كېلىشكهن، زىلۋا بويلۇق بىر 



بارا -ئايالنىڭ قولىدىكى دۇتتار لهرزان ئاۋاز بىلهن بارا. ئايالغا كۆز تىكىشمهكتهئىدى

يۇقىرى كۆتۈرۈلۈپ، قاتار كهتكهن دەرەخلهردىن ھالقىپ ئۆتۈپ، ھويلىدا،ئۆيدە، 

. ئوقهت بىلهن مهشغۇل بولۇۋاتقانالرنىڭ دىققىتىنى تارتتى-زلىقتا ئىشباغدا، ئېتى

ئايالنىڭ دۇتتار پهدىسىگه تهڭكهش بولۇپ ياڭرىغان ئاۋازى بارچه كىشىنى مهپتۇن 

قىلغان بولسا، چوالق تامنىڭ كهينىدىن ئايالالر توپىغا ئوغرى مۈشۈكتهك قاراۋاتقان بىر 

. اپ، پۈتۈن ئهزايىغا تىتىرەك ئوالشتىگهۋدىنىڭ كۆزلىرىدىن ھهسهت ئوتى چاقن

ناخشىچى ئايالنىڭ دۇتتار چېلىپ ئېيىتقان ناخشىسى قانچىكى ئهۋجىگه چىققانسىرى 

  . ھهسهتخور يۈرەك شۇنچىكى رېتىمسىز دۈپۈلدەيتى

ياش راۋاپچى مهمهتئېلى قهشقهر شهھىرىنىڭ قازانچى مهھهللىسىدىكى ئهمدىال        

ان بىلهن توي قىلىپ، ئۇزاق ئۆتمهي ئۇنىڭ مهھهللىسى ھاۋاخ-يېتىلگهن ناخشىچى قىز

ھاۋاخان بۇ مهھهللىدىكى ئايالالرنىڭ گۇل تاجىسىغا . بۆلهكچىال جانلىنىپ كهتتى

ھاۋاخاننىڭ مهھهللىدىكى ئىناۋىتىنىڭ بارغانسىرى يۇقۇرىالپ . ئايالندى

. يال قالدىكېتىۋاتقانلىقىنى كۆرگهن ھاۋاخاننىڭ يهڭگىسى سهلىمىخان تېرىسىگه سىغما

ئۇ ھهسرىتىنى ئىچىگه سىغدۇرالماي، . ئۇنىڭ يۈرىكى ھهسهت ئوتىدا پۇچۇلىناتتى

  . ئۆمهر ئاخۇنغا قايناپال كهتتى-ئېرى

شهيتاننى باشالپ كېلىدىغان ئاللىقانداق بىر نېمىلهرنى -ئىنىڭنىڭ خوتۇنى جىن-      

. رنى قىلىۋاتىدۇكهلمهس توۋالپ، ئادەمنىڭ ئىمانىنى سۇسالشتۇرىدىغان ئىشال-كهلسه

ئهگهر مۇشۇنداق كېتىۋىرىدىغان بولسا، ئۇنىڭ كاساپىتى بىزگىمۇ تېگىپ كېتىپ، 

شۇڭا سهن ئىنىڭغا گهپ قىل، . ئىشلىرىمىزدا بهرىكهت بولمايدۇ

شهيتاننىڭ ئىشلىرىدىن توسسۇن،ئايال كىشى دېگهن ئۆينىڭ -جىن   ئايالىنى

  . بهندىسى

للىقىنى ئوبدان بىلگهچكه، دەسلهپته ئۇنىڭ ئۆمهر ئاخۇن ئايالىنىڭ ھازازۇ       



سۆزلىرىگه ئانچه ئېرەن قىلىپمۇ كهتمىدى،بىراق مهھهللىدىكى بىر قانچه ئاقساقالنىڭ 

بۇ ئاقساقالالر دەسلهپته مهمهتئېلىگىمۇ . تهنبىهلىرى ئۆمهر ئاخۇننى چۆچۈتۈپ قويدى

ەن قىلىپ كهتمهي، تهنبىه بهرگهن ئىدى، بىراق مهمهتئېلى بۇ تهنبىهلهرگه ئانچه ئېر

ئۇنى . ئۇ ھاۋاخاننى ئوبدان چۈشۈنهتتى. ئۆز ئىشى بىلهن مهشغۇل بولىۋەردى

. شۇڭا ئۇ ھاۋاخاننى ناخشا ئېيتىپ، ساز چېلىشتىن توسمىدى. ھۆرمهتلهيتى

ئاقساقالالرنىڭ تهنبىهلىرى ئۆمهر ئاخۇننىڭ قۇلىقىغا يهتكهندە ئۇنى ئويغا سېلىپ 

  :دە،زەردەبىلهن-ىسىغا كىرىپ كهلدىئۇ مهمهتئېلىنىڭ ھويل. قويدى

ئۇنداق قىلمايدىكهنسهن، . ئايالىڭنى ساز چېلىپ، ناخشا ئېيتىشتىن دەرھال توس-     

بىراق مهمهتئېلى ئاكىسىنىڭ گهپلىرىگه .دېدى-سېنىمۇ بۇ يهردە تۇرغۇزمايمهن،

ھاۋاخاننىڭ . ئارتۇقچه جاۋاپ قايتۇرماي، ئۆز ئىشى بىلهن مهشغۇل بولىۋەردى

  . ىسى، دۇتتارى مهھهلله ئاسمىنىدا ياڭراۋەردىناخش

بىر كۈنى مهمهتئېلى ئۆزىنىڭ ھويال بېغىدا سهي تېرىيدىغان يېرىنى چاناۋاتاتتى،        

باغقا تۇيۇقسىز كىرىپ كهلگهن ئۆمهر ئاخۇن خۇددى توشقانغا ئېتىلغان بۈركۈتتهك، 

  :مهمهتئېلىغا ئېتىلىپ كېلىپ، ئۇنى يهرگه بېسىۋالدى

ئامبالالرنى تىلالپ قوشاق توقۇپتۇ، بۇنىڭدىن بىر پېشكهللىكنى -ئايالىڭ دوتهي-       

نىڭ چېرىكلىرى ئاڭالپ قالسا، ماتىتهيماتىتهيماتىتهيماتىتهيئهگهر ئايالىڭنىڭ ناخشىلىرىنى . سېزىۋاتىمهن

بولمىسا، سېنىمۇ ئۆيدىن !شۇڭا ئايالىڭنى كۆزدىن يوقات. بىزگه ياخشى كۈن يوق

  . دېدى-ھهيدەپ چىقىرىۋىتىمهن،

دە، ئۆمهر -چۇرۇڭنى ئاڭلىغان ھاۋاخان باغقا كىرىپ كهلدى-باغدىكى ۋاراڭ      

تاڭ قىلىپ، جايىدا تۇرۇپال -ئاخۇننىڭ مهمهتئېلىنى بېسىۋالغانلىقىنى كۆرۈپ، ھاڭ

  :ئاكىسىنىڭ تېگىدە قېلىپ، تىنالمايۋاتقان مهمهتئېلى ئىنجىقالپ تۇرۇپ. قالدى

 بالىغا ئانا بولۇش ئالدىدا تۇرۇۋاتىدۇ، مۇشۇ ئاكا، ئايالىمنىڭ بويىدا بار، ئۇ بىر-      



  . دېيهلىدى-ھالدا ئۇنى ھهيدىۋەتسهك، ئۇنىڭغا ئۇۋال قىلىپ قويغان بولۇپ قالىمىز،

ھازىر ئايالىڭنى تاالق قىلىسهن، . ئاڭلىغۇم يوق!ئۇنداق گهپلىرىڭنى قوي-      

  !دە-»ئۈچ تاالق«ئايالىڭ ئهنه ئالدىڭدا تۇرۇپتۇ، 

يهردىكى نهم پوكان توپىالر . ۇن مهمهتئېلىنىڭ بېشىنى تۆۋەنگه باستىئۆمهر ئاخ      

ئۈچ «ئۇ ئاغرىق ئازابىغا چىدىماي، . بۇرۇنلىرىغا كىرىپ كهتتى-مهمهتئېلىنىڭ ئېغىز

ھاۋاخاننىڭ پۈتۈن ئهزايىغا تىترەك . دەپ ۋارقىرىۋەتتى» ئۈچ تاالق«،»تاالق

استا سىرغىپ چۈشمهكته تامچه ياشالر ئۇنىڭ كۆزلىرىدىن ئ-تامچه.ئوالشتى

مهمهتئېلىنىڭ ئاغزىدىن ھېلىقى گهپنى ئاڭلىغان ئۆمهر ئاخۇن ئېغىر بىر .ئىدى

دە، مهمهتئېلىنى قويىۋىتىپ، چاپىنىدىكى توپىالرنى قېقىشتۇرۇپ، بىر ياندا -تىندى

. دە، باغدىن چىقىپ كهتتى-يىغالمسىراپ تۇرغان ھاۋاخانغا بىر ئالىيىپ قويدى

ىق چىرايىنى،كۆزلىرىدىن ئېقىۋاتقان ياشالرنى كۆرگهن مهمهتئېلىمۇ ھاۋاخاننىڭ ئازاپل

ھاۋاخان ئېغىر قهدەملىرىنى تهسته . ئىختىيارىسىز ھالدا كۆزلىرىدىن ياش تۆكتى

كېچهكلىرىنى يوغان بىر ياغلىققا چېگىپ بولغاندىن -دە، كىيىم-يۆتكهپ باغدىن چىقتى

    .قويۇپ، ئۆيدىن چىقىپ كهتتىكېيىن،تومپىيىپ چىققان قورسىقىنى ئاستا سىالپ 
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ئانا ئۇلۇغ،ئانا مۇقهددەس،ئانا بىر ئادەمنىڭ ھاياتىدىكى يولىنى يورۇتۇپ      

خۇراپىيلىق پاتقىقىغا پاتقان ئۆمهر ئاخۇن ۋە سهلىمىخاندەك، . تۇرغۇچى نۇرلۇق چىراق

كىشىلهرنىڭ خارلىشىغا ئۇچراپ، بهخىتلىك ئائىلىسى ئېغىر دەرىجىدە دەپسهندە 

زورىخاننىڭ قۇچىقىغا -قىلىنغان ھاۋاخان ئۆز ئۆيىگه قايتىپ كېلىپ،مېهرىبان ئانىسى

قىزىنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭلىغان ئانا تهمكىنلىك بىلهن قىزىنىڭ بېشىنى . ئۆزىنى ئاتتى



  :سىالپ تۇرۇپ

مهن سېنى جېنىمدىنمۇ ئهزىز .قىزىم، ئۇالر سېنى خارلىغان بولسا، كېرەك يوق-     

  . دېدى-ئۆمۈرۋايهت ساڭا زەررىچه ئازار بهرمهيمهن،مهن . كۆرىمهن

ئۇ دائىم مهمهتئېلىنى ئهسلهپ . شۇنداق قىلىپ ھاۋاخان ئۆز ئۆيىدە تۇرۇپ قالدى      

ئۇ ئائىلسىنىڭ يېڭىباشتىن ئهسلىگه كېلىشىنى بهكمۇ ئارزۇ قىالتتى، بىراق . تۇراتتى

رغا كۈچى يېتىدۇ دەيسىز؟ ئۇ ئىشال   ئايال كىشى دېگهن ئاجىز تۇرسا، ئۇنىڭ قانچىلىك،

ھهسرىتىنى ئازراقال -پهقهت كۆز ياشلىرى، ئېغىر ئۇھ تارتىشالر ئارقىلىقال ئۆزىنىڭ دەرت

  . خاالس-يهڭگىللىتهلهيدۇ

كۈنى يېقىنلىشىپ، بىر قىز -ھاۋاخاننىڭ ئاي. كۈنلهر ئۆتتى، ئايالر ئۆتتى     

زورىخان . تتهك ئاپپاق ئىدىبوۋاقنىڭ يۈزلىرى، كۆزلىرى يۇمۇالق، چىرايى سۈ.تۇغدى

دېگهن چىرايلىق ئىسىمنى قويۇپ »قهمبهرخان«قىزغا .بۇ قىزغا قهۋەتال ئېچىكىپ كهتتى

ئۇالر . باال ئىككهيلهن بۇ بوۋاقنى مىڭ تهسلىكته چوڭ قىلىۋاتاتتى-ئانا. قويدى

بوۋاقنىڭ تۇغۇلغانلىقى ھهققىدە مهمهتئېلىگه خهۋەر بهرمىدى، بىراق ئهر كىشى 

ن بۇ ئائىلىدە ئېغىر قىيىنچىلىق بولۇپ، بۇالرنىڭ نورمال تۇرمۇشىغا ئېغىر بولمىغا

  . دەرىجىدە تهسىر يهتتى

قهمبهرخانغا -ھاۋاخان قىزى. بىر كۈنى زورىخان ئېغىر كېسهل بولۇپ، يېتىپ قالدى     

بۇلماق ئېتىپ يېگۈزگهندىن كېيىن ئانىسىغا تاماق ئېتىشكه تهرەددۇت قىلىپ، 

كۆكتات ئېلىپ، كهينىگه بۇرۇلىشىغا -ئۇ سهي. ا كۆكتات ئالغىلى باردىكۆكتات بازىرىغ

. چوماقچىلىرى بىلهن بىلله بازارنى ئارىالپ يۈرگهن مافۇشىڭغا ئۇچراپ قالدى-قول

قامىتىنى كۆرگهن مافۇشىڭ تاماقلىرىنى چاكىلدىتىپ قويۇپ، -قىزنىڭ كېلىشكهن قهددى

چوماقچىلىرى يوپۇرۇلۇپ كېلىپ -تىتهينىڭ قول. چوماقچىلىرىغا ئىشارەت قىلدى

دە، ئۇنىڭ قارشىلىقىغا پېسهنتمۇ قىلماي، ئۇنى تىتهي -ھاۋاخاننى تۇتۇۋالدى



دېرەكسىز يوقاپ كهتكهنلىكىنى كۆرگهن -ھاۋاخاننىڭ ئىز.ئوردىسىغا ئېلىپ كهتتى

ئهمدىال تۆت . زورىخان ئانا بهكمۇ بىئارام بولۇپ، كېسىلى تېخىمۇ ئېغىرلىشىپ كهتتى

بىراق كېسهلچان قېرى . بولغان بوۋاقنىڭ قىقىراپ يىغلىشى يۈرەكنى ئېزەتتىئايلىق 

  ئانىنىڭ بۇ بوۋاقنى بېقىشقا قانداقمۇ قۇربىتى يهتسۇن؟ 

بىر نهچچه ھهپتىگىچه، ئۆيگه قايتماي يامۇلدا ئىشلىگهن ئىسمايىل ئهسكهرنىڭ       

ئۇ شۇ . يتىپ كهلدىئايالى ھهمراخان ئادەم ئهۋەتكهندىن كېيىنال ئاندىن ئۆيىگه قا

ئۇ تهرەت ئېلىپ ناماز ئوقۇش ئۈچۈن . كۈنى ئۆز ئۆيىدە قونۇپ قالماقچى بولغان ئىدى

ئۇ ھويال تېمىنىڭ ئۇ تهرىپىدىن قىقىراپ يىغالۋاتقان . ئوۋرۇقنى كۆتۈرۈپ ھويلىغا چىقتى

ئۇنىڭ كاللىسىنى گادىرماچ خىيالالر . بوۋاقنىڭ ئاۋازىنى ئاڭالپ، تۇرۇپال قالدى

ئۇ تۇغۇلغىنىغا ئۈچ ئاي بولماي، ئۆلۈپ كهتكهن قىزىنى يادىغا . ىۋالغان ئىدىچىرم

ئۇ ئۆيگه كىرىپ يىڭنه ئىشى قىلىۋاتقان . ئۇنىڭ كۆزلىرىگه ياش كهلدى.ئالدى

  :ھهمراخاندىن

. دەپ سورىدى-قوشنىمىز زورىخاننىڭ ئۆيىدە يىغالۋاتقان بوۋاق كىمنىڭ بالىسى؟-       

باال -پات زورىخاننىڭ ئۆيىگه چىقىپ، ئانا-ن پاتھهمراخان يېقىندىن بۇيا

شۇڭا ئۇ ھاۋاخاننىڭ ھهممه . ئىككهيلهن بىلهن مۇڭدىشىپ ئولتۇرۇپ قاالتتى

  . شۇڭا ئهسكهرگه سۆزلهپ بهردى. ئىشلىرىدىن خهۋەردار ئىدى

باال ئىككىسى قوشۇلسا،ئۇالرنىڭ بالىسىنى بىز بېقىۋالغان -ئهگهر ئانا-     

  . سكهردېدى ئه-بوالتتۇق،

ھهمراخانمۇ ئۇزاقتىن بۇيان بۇ بالىنى بېقىۋىلىشنى كۆڭلىگه پۈككهن بولسىمۇ بىراق        

ئىسمايىل ئهسكهرنىڭ . بۇ ئىشنى قانداق ئۇسۇلدا زورىخانغا دېيىشنى بىلهلمهيۋاتاتتى

ھاۋاخاننىڭ تىتهي ئوردىسىغا بۇالپ كېتىلگهنلىكى . گېپى ئۇنىڭغا ياغدەك ياقتى

  ...قنى بېقىۋىلىش پۇرسىتى ئېلىپ كهلگهن ئىدىھهمراخانغا بوۋا
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ھازىرقى (كۈنى قانخور جالالت مافۇشىڭ خهنچىڭ-16ئاينىڭ-8يىلى -1924     

دىكى چوڭ سېپىل ئاستىغا جايالشقان جامهئه ئالدىدا ياڭ زىڭشىن )يېڭىشهھهر

ئۇنىڭ سهككىز يىللىق زۇلمهتلىك .  يېشىدا ئۆلدى71تهرىپىدىن دارغا ئېسىلىپ 

  . ۆكۈمرانلىقى شۇنىڭ بىلهن ئاخىرالشتىھ

 ئازاپالرنى چهككهن -مافۇشىڭ ئوردىسىدا ئىككى ئايغىچه يهتكۈچه خورلۇق       

 دارغا ئېسىلغاندىن كېيىن،ئۇ مۇدھىش قهلئهنىڭ ئىچىدىن قۇتۇلۇپ، ماتىتهيماتىتهيماتىتهيماتىتهيھاۋاخان 

تىتهي ئوردىسىنىڭ مهپىسىنى ھهيدەيدىغان مهپىكهشنىڭ ياردىمىدە ئۆز ئۆيىگه 

بىراق ھاۋاخان ئۆيگه قايتىپ كهلگهندە زورىخان ئانا ئاللىقاچان . ايتىپ كهلدىق

ئهلهمدىن ھاۋاخاننىڭ يۈرىكى چهكسىز -بۇ چهكسىز دەرت. ئالهمدىن ئۆتكهن ئىدى

ئۇ ئاسمانغا چىقاي دېسه، ئاسمان يىراق، يهرگه كىرەي دېسه، يهر قاتتىق . ئۆرتهندى

قهمبهرخاننىڭ -پ بواللمىغان قىزىھاۋاخان تېخى ئانا سۈتىگه قېنى. ئىدى

مافۇشىڭ دارغا ئېسىلغاندىن كېيىن ئىسمايىل ئهسكهر ئۆزىنى . دېرىكىنى قىلدى-ئىز

  .چهتكه ئېلىپ قهشقهردىن كېتىپ قالغانىدى

كۈز كۈنلىرىنىڭ بىرىدە ئىككى ئات قوشۇلغان، ئۈستىگه لىق يۈك باسقان بىر مهپه    

دە، ئۇزاققا كهتكهن ساي -ەم يولىغا چۈشتىقازانچى مهھهللىسىدىن چىقىپ ،بهشكىر

بۇ ھارۋىدا ئىسمايىل ئهسكهر، . يولىدىن ئۆتۈپ، تاغ قاپتىلى ئارىسىغا كىرىپ كهتتى

. ھهمراخان بار بولۇپ، قهمبهرخان ھهمراخاننىڭ قۇچىقىدا تاتلىق ئۇخالۋاتاتتى

  .ئۇالرنىڭ ئاخىرقى مهنزىلى كۇچارغا كېلىپ توختىغان ئىدى

ئهسكهرلهر كۇچاردا يهتته يىل تۇرغاندىن كىيىن ئاتۇشقا كۆچۈپ كىلىپ، ئىسمايىل      

  .مهشههت دېگهن يېرىدە ئولتۇراقلىشىپ قالدى



  .خوش، ئهمدى ھاۋاخانغا كىلهيلى      

قهمبهرخاننى ئىسمايىل ئهسكهرلهرنىڭ ئېلىپ كهتكهنلىكىدىن -ھاۋاخان قىزى      

، دادىسىنىڭ ئاۋاتتىكى تۇغقانلىرىنى خهۋەر تاپقاندىن كېيىن ھاياتلىق يولى ئىزدەپ

. بىراق ئۇ ئاۋاتتىكى تۇغقانلىرىنى ھېچيهردىن تاپالمىدى. پاناھ تارتىپ ئاۋاتقا كهلدى

ئهگهر . ئۇ ئهمدى نېمه قىلىشى كېرەك؟بۇ دۇنيادىن پۈتۈنلهي ۋاز كېچىش كېرەكمۇ؟ياق

دۇ، ئانا سۈتىگه ئۇ بۇ دۇنيادىن ۋاز كهچسه، ئۆز ئهجداتلىرىغا قانداقمۇ يۈز كېلهلهي

قانمىغان سۆيۈملۈك قىزىغا قانداقمۇ يۈز كېلهلهيدۇ؟ ئۇنىڭ ۋىجدانى ياشاشقا، يېڭىدىن 

  . ھاياتلىق يولى تېپىشقا ئۈندەۋاتاتتى

 كىيىملىرى كونىراپ يىرتىلىپ كهتكهن،چىرايى تامدەك ئاقىرىپ كهتكهن ھاۋاخان    

 بىر بېسىپ، ئىككى بېسىپ ئاۋاتنىڭ توپىلىق يوللىرىدا ئېغىر قهدەملىرى بىلهن

ئۇ .ئۇسساپ كهتكهنلىكتىن ئۇنىڭ لهۋلىرى گهز باغالپ كهتكهن ئىدى. كېلىۋاتاتتى

. ئېرىقتا دوغاپتهك الي سۇ ئېقىۋاتاتتى. شىلدىرالپ سۇ ئېقىۋاتقان ئېرىق بويىغا كهلدى

الي سۇ ئېچىشكه ئۇنىڭ رايى بارمىدى بولغاي، يهنه يولنى داۋامالشتۇرۇپ مېڭىپ 

  . ئۇسسۇزلۇق، ئاچلىق، ھارغىنلىق ئاخىرى ئۇنى توپا ئۈستىگه يىقىتتى. كهتتى

ئابالبهگ يول -يۇقىرى جاڭزىدىكى تويدىن قايتىپ كېلىۋاتقان ئاۋاتنىڭ بېگى      

دە، مااليلىرىنى بۇيرۇپ ئايالنى -ئۈستىدە بىر ئايالنىڭ ھۇشسىز ياتقىنىنى كۆرۈپ قالدى

  .ئالدى  ھارۋىغا

ت يېزىسىنىڭ ئۇزۇن مهزگىل بهگلىك تهختىدە ئولتۇرغان بېگى ئابالبهگ ئاۋا      

غۇرۋاالرنىڭ ھالىغا -بولۇپ، ئىنتايىن ھهققانىيهتچى، ئادىل، كهمبهغهل غېرىپ

ئابالبهگ . ھهممه پۇخراالر ئۇنىڭدىن بهكمۇ رازى ئىدى. يېتىدىغان ئادەم ئىدى

. ى سېيرىلىپ كهتتىھاۋاخاننىڭ ئېچىنىشلىق كهچۈرمىشلىرىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ئىچ

      .ئهمدى ھاۋاخانغا ئاتىدارچىلىق قىلىپ، ئۇنى ئۆز ئۆيىدە تۇرغۇزۇپ قالدى



ھاۋاخاننىڭ مۇڭلۇق كۈيلىرى، جاراڭلىق ناخشىلىرى . كۈنلهر ئۆتتى، ئايالر ئۆتتى     

ئۇ ئهنه شۇ مهستخۇشلۇق ئىچىدە ھاۋاخاننىڭ . ئابالبهگنى قاتتىق مهپتۇن قىلىۋالدى

بىر قانچه يىل ئۆتكهن بولسىمۇ ئابالبهگ . ئېلىپ، ئۇنى ئۆز ئهمرىگه ئالدىرازىلىقىنى 

  . ھاۋاخاندىن باال يۈزى كۆرمىدى

بىر كۈنى ئابالبهگ ھاۋاخاننىڭ ھويلىدىكى پىشايۋاندا مۇڭلۇنۇپ ئولتۇرۇپ        

  . كهتكهنلىكىنى كۆرۈپ، نېمىگه مۇنچه مۇڭلۇنۇپ ئولتۇرۇپ كهتكهنلىكىنى سورىدى

  . دېدى ھاۋاخان-قهمبهرخاننى ئهسلهپ قالدىم،-مقىزى-     

  . دېدى ئابالبهگ-دېرىگىنى قىلىپ باقايلى،-ئۇنداق بولسا، قىزىمىزنىڭ ئىز-     

ئۇنىڭ ھهر قانداق تهلىپىنى . ئابالبهگ ئىزچىل تۈردە ھاۋاخاننىڭ ھالىغا يېتهتتى   

همهلگه ئاشۇرۇش ئۇ ھاۋاخاننىڭ قىزىنى تېپىش ئارزۇسىنى ئ. بىجانىدىل ئورۇندايتى

لېكىن . دىرىكىنى قىلدى-تهرەپكه ئادەم ئهۋەتىپ،قهمبهرخاننىڭ ئىز-ئۈچۈن، تهرەپ

. ھاۋاخاننىڭ كۆزلىرىدىن ياش تارامالپ ئاقتى. قهمبهرخاننى ھېچيهردىن تاپالمىدى

  . ئابال بهگ ئۇنىڭغا تهسهللىي بېرەتتى

مبهرخاننىڭ ئاتۇشنىڭ  يىل ئۆتكهندە ئابالبهگنىڭ چاپارمهنلىرى قه8-7ئارىدىن     

مهشههت دېگهن يېرىدە ئىسمايىل ئهسكهرنىڭ تهربىيهسىدە بولىۋاتقانلىقى 

  . توغرىسىدىكى خهۋەرنى ئېلىپ كهلدى

. چىرايىغا كۈلكه يۈگۈردى. ھاۋاخاننىڭ ئۈمۈدلىك كۆزلىرى يوغان ئېچىلدى   

ۇغدايالر خهۋەرنى ئاڭلىغان ئابالبهگ دەرھال ئۈچ ئات قوشۇلغان مهپه تهييارالپ ب

پىشقان ئوما كۈنلىرىنىڭ بىرىدە سهھهر يولغا چىقىپ، قۇمسىغى يولى ئارقىلىق، 

  .ئاتۇشنىڭ مهشههت دېگهن يېرىگه يېتىپ كهلدى

 ياشالر چامىسىدىكى بىر نهچچه قىز 8-7سۈپسۈزۈك سۇالر ئېقىۋاتقان ئېرىقنىڭ بويىدا    

شالردىكى چىرايلىققىنه بىر  يا7-8   چاچلىرى ئۇششاق ئۆرۈلگهن. ئويناۋاتاتتى  جىجىق



قىز جىجىق ئويناۋاتقان قۇتىسىنى بىر تىپىۋىدى، قۇتا يۇمىالنغان پېتى نېرىراقتىكى يول 

قىز قۇتىدىن كۆزىنى ئۈزمهي بېرىپ، قۇتىغا ئېڭىشىشىگه يوغان بىر .توختىدى  بويىدا

مال بېشىغا غېجىم رو.قىز چۆچۈپ ئۈستىگه قارىدى. قول قىزنىڭ بېشىنى ئاستا تۇتتى

ئارتقان، ئۇچىسىغا خۇرما رەڭ رەختتىن تىكىلگهن چاپان،كۈن نۇرىدا پارقىراپ 

تۇرىدىغان كۆڭلهك كهيگهن بۇغداي ئۆڭلۈك بىر ئايال كۈلۈمسىرىگهن ھالدا قىزغا 

  .قاراپ تۇراتتى

  . دىدى ئايال قىزنىڭ بېشىنى سىالپ تۇرۇپ-ئىسمىڭىز نىمه؟،-     

  . ىزدەپ جاۋاپ بهردى ق-قهمبهرخان،-     

  .دەپ سورىدى ئايال يهنه-ئانىڭىزنىڭ ئىسمىچۇ؟،-ئاتا-     

دەپ جاۋاپ -ھهمراخان،-ئانامنىڭ ئىسمى.دادامنىڭ ئىسمى ئىسمايىلئاخۇن-    

  . بهردى قىز

دەپ » قهمبهرخان«شۇ چاغدا يوغان دەرۋازىلىق ھويلىنىڭ ئىچىدىن بىر ئايالنىڭ       

ۇتىسىنى ئېلىپ يۈگۈرگىنىچه ئۆيگه كىرىپ قىز يهردىن ق. چاقىرغان ئاۋازى ئاڭالندى

ئۇ كهينىگه بۇرۇلۇپ، . ھېلىقى ئايالنىڭ كۆزلىرىدىن تارامالپ ياش تۆكۈلدى. كهتتى

قهدەم مېڭىپ،قايرىلما يولنىڭ دوقمۇشىدا ئۆزىنى ساقالپ تۇرغان ئابالبهگنىڭ -30-40

  . يېنىغا كهلدى

  . دەپ سورىدى ئابالبهگ-قىزىمىزنى كۆرەلىدىڭالرمۇ؟-     

  . بايىقى كۆرگهنلىرىنى سۆزلهپ بهردى. دېدى ھاۋاخان-ھهئه كۆردۈم،-      

دېدى ئابالبهگ ماۋۇ ئىككهيلهننى ئىسمايىل ئاخۇننىڭ ئۆيىگه -ئۇنداق بولسا ،-     

  .ئهۋەتهيلى، قىزىمىزنى قايتۇرۇپ كهلسۇن

پ، ئهقىل قىزىمىز چوڭ بولۇ. ياق بېگىم، ھازىر ۋاقتى ئهمهس، قىزىمىز تېخى كىچىك-    

  . دېدى ھاۋاخان-توختاتقىچه، تهخىر قىلىپ تۇرايلى،



ئاتلىق مهپه . ئابالبهگ ھاۋاخاننىڭ سۆزىگه قايىل بولۇپ، بېشىنى لىڭشىتتى

 .....كولدۇرمىلىرىنى جىرىڭلىتىپ، يهنه قهشقهر تامان يۈرۈپ كهتتى

 

  جاۋاپسىز قالغان سۇئال
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مهلدىن قالدۇرلۇپ، يېڭىدىن ناھىيه يىلى ئاتۇشتا بهگلىك تۈزۈمى ئه-1935       

تهسىس قىلىنىپ، پهيزىۋات ناھىيهسىنىڭ باشقۇرۇشىدىن قهشقهر دوتهي يامۇلىنىڭ 

ئۈستۈن ئاتۇش يېزىسى قهشقهرنىڭ . بىۋاسته باشقۇرۇشىغا ئۆتكۈزىۋېلىندى

قهشقهر دوتهي . باشقۇرۇشىدىن ئاتۇش ناھىيهسىنىڭ باشقۇرۇشىغا ئايرىپ بېرىلدى

شۇ . ەتىلگهن قاسىم دېگهن كىشى ئاتۇش ناھىيهسىگه ھاكىم بولدىيامۇلىدىن ئهۋ

مهمهتئېلى -يىلالردا يېڭى مهدەنىيهت ھهرىكىتىنىڭ باشالمچىسى

ئهپهندىنىڭ تۈرتكىسى بىلهن ئاتۇشتا مهدەنىي ئاقارتىش ھهرىكىتى )تهۋپىق(توختاجى

ئۇزاق ئۆتمهي ئاتۇش ناھىيهلىك مهدەنىي ئاقارتىش .كهڭ تۈردە ئهۋج ئېلىپ كهتتى

ئۇيۇشمىسى، ئۇنىڭدىن كېيىن ئاتۇش ناھىيهلىك سانايى نهپىسه قۇرۇلۇپ، ئابدۇكىرىم 

شۇ چاغدا سانايى نهپىسهگه قۇربان . ئىمىن سانايى نهپىسهگه مهسئۇل بولدى

ارالر ئىبىرايىم، مىرەخمهت سېيىت،ئهمهت ئىلهام قاتارلىق بىر تۈركۈم سهنئهتك

ئاتۇش مهشىههتتىكى پىشقهدەم سهنئهتكار ئهمهت ئىلهام قهمبهرخاننىڭ . توپالشتى



  : سانايى نهپىسهگه قوبۇل قىلىنغان ۋاختىدىكى ئىشالرنى ئهسلهپ مۇنداق دەيدۇ

مهن قۇربان ئىبرايىم، ئابدۇكىرىم ئىمىن ،مىرەخمهت سىيىت قاتارلىق بىر -      

. نهپىسهگه ئارتىست قوبۇل قىلماقچى بولدۇقنهچچهيلهن تۆۋەنگه چۈشۈپ، سانايى 

مهشههت كهنتىگه كهلگىنىمىزدە يىراقتىنال بىر قىزنىڭ دۇتتار چېلىپ، ناخشا ئېيىتقان 

بىز دوقمۇشتىن قايرىلىپ قارىساق، بىر قانچه قىز . يېقىملىق ئاۋازى ئاڭالندى

ۇتتار چېلىپ ئورىۋالغان قهمبهرخان ئېرىق بويىدىكى سۆگهتنىڭ سايىسىدا ئولتۇرۇپ، د

مهن شۇ چاغدىال قهمبهرخاننىڭ سهنئهت جهھهتته تاالنتى بار بىر . ناخشا ئېيتىۋېتىپتۇ

  . .....قىز ئىكهنلىكىنى سهزگهنىدىم

قىزى   ئاتۇش ناھىيهلىك ساقچى ئىدارىسىدا ئىشلهۋاتقان ئىسمايىل ئهسكهر      

لىقىنى ئاڭالپ، قهمبهرخاننى ناھىيهلىك سانايى نهپىسهگه قوبۇل قىلماقچى بولغان

دەسلهپته ئۇ قىزىنىڭ ئارتىست . ئاچچىقالنغىنىدىن قۇيقا چېچى تىك تۇرۇپ كهتتى

ئابدۇكېرىم ئىمىن،قۇربان ئىبىرايىم قاتارلىقالرنىڭ . بولىشىغا زادى قوشۇلمىدى

قايتا خىزمهت ئىشلىشى ئارقىسىدا ئىسمايىل ئهسكهر قهمبهرخاننىڭ -قايتا

   .بولىشىغا قوشۇلدى   ئارتىستكا

قهمبهرخان سانايى نهپىسهگه قوبۇل قىلىنغاندىن كىيىن، ئۆزىنىڭ دۇتتار چېلىش،       

شۇ . ناخشا ئېيتىش جهھهتتىكى تاالنتىنى نامايهن قىلىپ، خهلق ئىچىگه تىزال تونۇلدى

» تاھىر زوھرا«،»سهيدىن-رابىيه«،»سهنهم-غېرىپ«چاغدا ئاتۇش سهھنىلىرىدە 

كهينىدىن ئوينالغان بولۇپ، قۇربان ئىبىرايىم، -ينىقاتارلىق درامما، ئوپېراالر كه

مىرەخمهت سىيىتلهر غېرىپ، تاھىر، سهيدىن قاتارلىقالرنىڭ رولىنى ئالغان بولسا، 

قهمبهرخان ئىسمايىل سهنهم، رابىيه، زۆھرەلهرنىڭ رولىنى مۇۋەپپهقىيهتلىك ئويناپ، 

بىراق .  ئېرىشتىئاتۇش ناھىيهسىدىكى كهڭ ئهمگهكچى خهلقنىڭ قىزغىن ئالقىشىغا

گۈلنىڭمۇ تىكىنى بار دېگهندەك، قهمبهرخان ئىسمايىل كهڭ خهلق تهرىپىدىن 



ئالقىشلىنىۋاتقان كۈنلهردە قهمبهرخان توغرۇلۇق بهزى ئهپقاچتى گهپلهر كىشىلهر 

  :ساندا پهيدا بولۇپ قالدى-ئارىسىدا ئاندا

  .قهمبهرخاننى ئىسمايىل ئهسكهر بېقىۋاپتىكهن-      

  . ئانىسىنىڭ كىم ئىكهنلىكىنى ھېچكىم بىلمهيدىكهن- ئۆز ئاتائۇنىڭ-     

  . تهكتىنىڭ تايىنى يوقكهن-ئۇ داڭلىق سهنئهتچى بولغان بىلهن تېگى-     

  ....نىڭ پۇشتى دەمدۇ،ئهيتاۋۇرماتىتهيماتىتهيماتىتهيماتىتهيئۇنى تېخى -     

ئۇ بۇ . پاسات گهپلهر قهمبهرخاننىڭ قۇلىقىغىمۇ يېتىپ ئۈلگۈردى-بۇنداق پىتنه      

پاسات گهپلهر -هرنى ئاڭلىماسقا سېلىپ، شۇنچه تىرىشقان بولسىمۇ لېكىن بۇ پىتنهگهپل

پاسات -ئاشۇنداق پىتنه. ئۇنىڭ كاللىسىغا كىرىۋىلىپ، زادى ئارام بهرمهيۋاتاتتى

گهپلهرنىڭ كاساپىتىدىن قهمبهرخان ئىسمايىل تۇرمۇشتا ئېغىر بهخىتسىزلىككه دۇچار 

وزى قۇربان، ئاريپ قاتارلىقالر بىلهن تۇرمۇش كېيىن بولۇپ، ر-ئۇ ئىلگىرى. بولدى

قۇرغان بولسىمۇ لېكىن بۇالر قهمبهرخان توغرۇلۇق ئۆسهك سۆزلهرگه ئىشىنىپ كېتىپ، 

شۇ چاغدا ئاتۇش ناھىيهلىك ھۆكۈمهتته ئهمهلدار . قهمبهرخاننى ئۆيدىن قوغلىۋەتتى

ئهلهمدىن -رتبولۇپ ئىشلهۋاتقان مامۇتجان ھېيىت قهمبهرخاننىڭ بېشىغا كهلگهن دە

پاسات گهپلهرگه پىسهنت قىلماي، قهمبهرخان ئىسمايىل بىلهن توي -ئېچىنىپ، پىتنه

قهمبهرخان شۇ چاغدىال . شۇنىڭ بىلهن قهمبهرخاننىڭ يېڭىچه ھاياتى باشالندى.قىلدى

يالغانلىقىنى بىلىپ بېقىش ئۈچۈن ئىسمايىل بىلهن -پاسات گهپلهرنىڭ راست-پىتنه

يۇ، لېكىن ئۇالرنىڭ كۆڭلىنى ئاياپ، -ىلماقچى بولدىھهمراخاندىن سۈرۈشته ق

بولدى، ئۇ مامۇتجان بىلهن ياخشى تۇرمۇش . ئهلىمىنى ئىچىگه يۇتىۋەتتى-دەرت

قانداق تهلىپى بولسا، .مامۇتجان ئۇنى ھۆرمهتلهيدۇ، قهدىرلهيدۇ. كۆچۈرۈۋاتىدۇ

الرنى شۇنداق ئىكهن قهمبهرخاننىڭ يهنه ئىلگىرىكى ئىش. بىجاندىل ئورۇندايدۇ

  كوچىالپ يۈرۈشنىڭ نېمه ھاجىتى؟



ئاتۇش مهشههتتىكى مهرھۇم تاھىرھاجىم قهمبهرخان ئىسمايىلنى ئهسلهپ مۇنداق       

  :دەيدۇ

 ياش ۋاقىتلىرىم بولسا كېرەك، ئاتۇش ناھىيهلىك نهپىسهدىن مېنى ئارتىستلىققا 12     

چىلىرىنىڭ كهنتلهرنى قوبۇل قىلغىلى كهپتىكهن، چۈنكى، شۇ چاغدا گومىنداڭ ئهكسىيهت

تاالڭ قىلغانلىقى مهزمۇن قىلىنغان بىر دراما ئوينىلىدىغان بولۇپ، مهن شۇ -بۇالڭ

قهمبهرخانمۇ شۇ دراممىدا . درامىدا كهنتتىكى بىر كىچىك بالىنىڭ رولىنى ئېلىپ چىقتىم

كېيىن مهن قهمبهرخاننى . ئۇ ھهقىقىتهن تاالنتلىق سهنئهتكار ئىدى. رول ئېلىپ چىققان

ئهينى ۋاقىتتا ئۇ . پات كۆرۈپ تۇرغانتىم-هشههتتىكى ئۆيىگه كهلگهندە پاتم

دائىم دېگۈدەك . دىيانهتلىك ئايال ئىدى-بېسىق، كهمسۆز ئهدەپ-شۇنچىلىك ئېغىر

لېكىن سهھنىدە دۇتتار چېلىپ، ناخشا ئېيىتقان . يهردىن بېشىنى كۆتهرمهي يۈرەتتى

  .....قاالتتىۋاقىتتا،كىشىلهر ئۇنىڭغا ھاڭۋېقىپال قاراپ 

يىلى كۈزدە قۇربان ئىبرايىمنىڭ تونۇشتۇرىشى بىلهن ئاتۇش ناھىيهلىك -1947    

سانايى نهپىسهدە ئىشلهۋاتقان قهمبهرخان ئىسمايىل بىلهن تاجىنسا خانىم شىنجاڭ 

شۇ چاغدا مامۇتجان قهمبهرخان بىلهن . ئۆلكىلىك سهنئهت ئۆمىگىگه تاللىنىپ كهتتى

مامۇتجان ئۆلكىلىك . نى ئېلىپ، ئۈرۈمچىگه كۆچۈپ كهلدىبىرلىكته ئىككى بالىسى

  . مالىيه نازارىتىگه يۆتكهلدى

پات ئاتۇشقا -ئۆز قىزىنىڭ پىراقىدا ھىجران ئازابى تارتىۋاتقان ھاۋاخان پات      

دىرىگىنى قىلىپ تۇرغان بولسىمۇ،لېكىن قىزى بىلهن كۆرۈشۈپ، -چىقىپ، قىزىنىڭ ئىز

. ئۇ قهمبهرخاننىڭ كۆڭلىنى ئايايتتى. ېرىشنى راۋا كۆرمىدىھهقىقىي ئهھۋالنى ئېيتىپ ب

ئۇ پهقهت قهمبهرخان بهختلىك تۇرمۇش . قىزىنىڭ كۆڭلىنى غهش قىلىشنى خالىمايتتى

ئۇ ئهگهر ئۆزىنىڭ . كهچۈرسىال خاتىرجهملىك ئىچىدە ياشىسىال شۇنىڭغا رازى ئىدى

هرخاننىڭ ئىسمايىل ئېچىنىشلىق كهچۈرمىشىنى قهمبهرخانغا سۆزلهپ بهرسه، قهمب



ئهسكهر ۋە ھهمراخانالر بىلهن ھاۋاخان ئارىسىدا تهڭقىسلىقتا قېلىپ، 

شۇڭا ئۇ قىزىغا ھهقىقىي ئهھۋالنى ئېيتىدىغان مۇۋاپىق . ئازاپلىنىدىغانلىقىنى بىلهتتى

قهمبهرخاننىڭ ئۈرۈمچىگه يۆتكىلىپ كهتكهنلىكىنى . پهيتنى كۈتۈپ تۇرغان ئىدى

. ا ھهقىقىي ئهھۋالنى ئاشكارىالش توغرىسىدا ئۇزاق ئويالندىئاڭلىغان ھاۋاخان قىزىغ

قهمبهرخان ھازىر ئۈرۈمچىدە خىزمهت قىلىۋاتىدۇ، ئهمدى قهمبهرخانغا ھهقىقىي «

قهمبهرخان مېنىڭ باغرىمنى يېرىپ چۈشكهن . ئهھۋالنى ئاشكارىالشنىڭ پهيتى كهلدى

ھاۋاخان ».يۈرۈيمهنيۈرەك پارەم تۇرسا، ھهقىقىي ئهھۋالنى قاچانغىچه يوشۇرۇپ 

ئويلىغانلىرىنى ئابالبهگكه ئېيتىۋىدى، ئابالبهگ ئۇنىڭ تهلىپىگه قوشۇلۇپ، 

. قهمبهرخاننىڭ يول خىراجىتىگه يىتهرلىك راسخوت ئىۋەتىپ بېرىدىغانلىقىنى بىلدۈردى

        .قهمبهرخانغا خهت يازدى-ھاۋاخان قىزى
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ۈپ، سىزنى تۇغقان ئانىڭىز قىزىم، توقۇز ئاي، توققۇز كۈن قوساق كۆتۈر«     

 نهچچه يىلدىن بۇيان بىرەر 20بولساممۇ،بىراق تهتۈر پهلهكنىڭ قىسمىتىدىن سىزنى 

 20. سىزنىڭ دىدارىڭىزغا قانالمىدىم. دەپ باغرىمغا باسالمىدىم› قىزىم‹قېتىممۇ 

يۈرىگىم ئاشۇ ھىجران ئازابىنىڭ . نهچچه يىللىق ھىجران ئازابى مېنى تولىمۇ قىينىماقتا

بهلكىم، مېنىڭ بۇ دۇنيادا كۆرىدىغان كۈنۈم . دەستىدىن بارغانسىرى زەئىپلهشمهكته

سىز ئېغىر كۆرمهي بىر -ئاز قالغاندۇ، شۇڭا سىزدىن ئهڭ ئاخىرقى قېتىم كۈتىدىغىنىم

سىزنى قىزىم، دەپ بىر قېتىم باغرىمغا . قهشقهرگه بىر قېتىم كهلگهن بولسىڭىز

  » . يوق ئىدىبېسىۋىلىپ،ئۆلۈپ كهتسهم ئارمىنىم

بۇ .  خهتنى ئوقۇپ قهمبهرخان بىر ھازاغىچه بىر نۇقتىغا تىكىلىپ تۇرۇپ قالدى   



خهتتىكى ئىشالرنىڭ چۈشى بولۇپ قېلىشىنى، بىر دەملىك چۈشتىن ئويغۇنۇپ كېتىشنى 

بىراق بۇ كۆز ئالدىدىكى رىياللىقنى قوبۇل قىلماسلىققا ئامالسىز . تولىمۇ ئارزۇ قىالتتى

  . قالدى

 ئۇ ئىشتىن چۈشكهندىن كېيىن ئۆيگه قايتىپ كىلىپ، خهتنى مامۇتجانغا بهردى ۋە    

خهت يازغان ئايالنىڭ يولىغا كىتهرلىك راسخوتالرنىمۇ ئهۋەتىپ بهرگهنلىكىنى ئېيتىپ 

بىر نهچچه كۈنگىچه . مامۇتجان خهتنى ئوقۇپ چىقىپ، ھهيران قالدى. بهردى

  . ر توغرىسىدا باش قاتۇرماقتا ئىدىمامۇتجان بىلهن قهمبهرخان خهتتىكى ئىشال

 ئهگهر قهمبهرخاننىڭ قهشقهرگه كېلىپ، ئۆزىنى تۇغقان ئانىسى بىلهن    

كۆرۈشكهنلىكىنى ئىسمايىل ئهسكهر بىلهن ھهمراخان ئۇقۇپ قالسا، ئۇالر نېمىلهرنى 

ئويالپ كېتهر؟ كۆپ قېتىملىق ئويلىنىشالردىن كېيىن، قهمبهرخان ئاخىرى قهشقهرگه 

مامۇتجان زۆرۈر .  تۇغقان ئانىسى بىلهن دىدارلىشىش قارارىغا كهلدىبېرىپ،

  . تهييارلىقالرنى پۈتتۈرۈپ،قهشقهرگه يولغا سالدى

ئىككى ئات قوشۇلغان مهپه ئابالبهگنىڭ ھهشهمهتلىك . يىلى كۈز پهسلى-1948    

. بوخچا كۆتۈرۈۋالغان قهمبهرخان مهپىدىن چۈشتى. قورۇسى ئالدىدا توختىدى

هگنىڭ چاپارمهنلىرى ئىچكىرى سارايغا كىرىپ، ئابالبهگكه دۇتتار چېلىپ، ئابالب

  . قهمبهرخاننىڭ كهلگهنلىكىنى خهۋەر قىلدى  ناخشا ئېيتىپ بېرىۋاتقان ھاۋاخانغا

. باال ئىككىسى قۇچاقالشتى-ئانا.  ھاۋاخان دۇتتارنى قويۇپ، ئىشىك ئالدىغا چىقتى   

زارىنى -بالىنىڭ يىغا-ئانا. ىرى يېشىلدى يىللىق ھىجران ئازابى ئاخ25ئانىنىڭ 

  . كىچىك تىنىپ قويدى-كۆرگهن ئابالبهگ ئۇلۇغ

ئابالبهگ ھاۋاخانغا قهمبهرخاننى ئاالھىدە . ئانا قىزىنى باشالپ ئۆيگه كىردى     

. كۈتۈۋېلىشنى جېكىلهپ، ئۆزىنىڭ دېدەكلىرىنى بۇ ئىشقا يارىدەملىشىشكه چاقىردى

هشقهرگه كېلىپ، ئۆز ئانىسى بىلهن دىدارالشقانلىقىدىن قهمبهرخاننىڭ ئۈرۈمچىدىن ق



ھهززى ھاجىنى -تۇخان، ۋە ئۆمهر ئاخۇننىڭ شاگىرتى-خهۋەر تاپقان سهلىمىخان، قىزى

ئېلىپ، ئۆمهرئاخۇندىن يوشۇرۇنچه، ئاۋاتقا يولغا چىقىپ، ئابالبهگنىڭ قورۇسىغا 

ئۆيىدە يهتته كۈن ھاۋاخان سهلىمىخانالرنى قىزغىن قارشى ئېلىپ، . يېتىپ كهلدى

ئهزەل قىسمهتته شۇنداق پۈتۈلگهنمۇ ھاۋاخان . تۇرغۇزۇپ، ئوبدان مېهمان قىلدى

قهمبهرخانمۇ بۇ . سهلىمىخانالر توغرىسىدا قهمبهرخانغا ھېچنهرسه ئېيتىپ بهرمىدى

سهلىمىخانغا ھهمراھ بولۇپ بارغان ھهززى ھاجى . ھهقته ئارتۇقچه گهپ سورىمىدى

شۇ چاغدىكى ئىشالرنى ئهسلهپ ) يېشىدا ۋاپات بولغان80ئايدا -7يىلى -2001(

مهن سهلىمىخان ئاچىغا ھهمراھ بولۇپ ئاۋاتقا بارغان ۋاختىمدا : مۇنداق دېگهنىدى

ئۇ ئۇزۇن چاچلىرى تېقىمىغا چۈشۈپ تۇرىدىغان،قويۇق قاشلىق، . قهمبهرخاننى كۆرگهن

رىق بويىدا ھاۋاخان قىزىنى ئې. ھۆسۈن التاپهتلىك، چىرايلىق ئايال ئىدى

ھاۋاخان مېنى بىر .  تال قىلىپ ئۆرۈپ قويغان ئىدى40ئولتۇرغۇزۇپ، چېچىنى تاراپ، 

باالم،بۇ سىلهرنىڭ تۇغقىنىڭالر بولىدۇ، تهتۈر پهلهكنىڭ قىسمىتىدىن بۇ «: ياققا تارتىپ

  ...دېگهنىدى-».ھازىر ئۇ ئۈرۈمچىدە ئارتىست. قىزىمنى مهن باقالماي قالغان

قهمبهرخان بىلهن - ئۆزىدىن يوشۇرۇنچه مهمهتئېلىنىڭ قىزىسهلىمىخاننىڭ      

  :كۆرۈشۈپ كهلگهنلىكىنى ئاڭلىغان ئۆمهرئاخۇن سهلىمىخانغا كايىپ كهتتى

بۇ گهپنى ماڭا دېسهڭ بولمامدۇ؟ مهمهتئېلىمۇ سهن بىلهن بىرگه بېرىپ، قىزىنى -    

  كۆرۈپ كېلهتتى ئهمهسمۇ؟ 

ان مهمهتئېلى ئاۋاتقا ئىزدەپ بارغان بولسىمۇ  قىزىنىڭ كهلگهنلىكىدىن خهۋەر تاپق   

قهمبهرخاننىڭ ئىدارىسىدىن رۇخسهت سورىغان ۋاقتى توشۇپ، ئۈرۈمچىگه كېتىپ 

  .مهمهتئېلى قاتتىق ئازاپلىنىش ئىچىدە چۇمبۇسقا قايتىپ كهلدى. بولغان ئىدى
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يىشكه  ۋاقىت ئۆتكهنسىرى ھاۋاخاننىڭ قىزىنى بىر كۆرۈش ئارزۇسى بارغانچه كۈچى   

قهمبهرخاننىڭ ئاۋاتتا تۇرغان ۋاقتىدىكى ئۇنتۇلماس مىنۇتالر ھاۋاخاننىڭ . باشلىدى

شۇ ۋاقىتالردا ھهممىال يهردە . كۆز ئالدىدىن خۇددى كىنو ئېكرانىدەك، ئۆتمهكته ئىدى

. پومىشچىكالرنىڭ يهرلىرى مۇسادىرە قىلىندى-يهر ئىسالھاتى ئېلىپ بېرىلىپ، باي

دالهتپهرۋەر بهگ بولغانلىقى ئۈچۈن، ھۆكۈمهت ئۇنىڭغا ئابالبهگ ئىنتايىن ئا

ئابالبهگ گهرچه ھاۋاخاننى ئىنتايىن . كهڭچىللىك قىلىش سىياسىتىنى قولالندى

قهدىرلهپ كهلگهن بولسىمۇ، بىراق ئۇنىڭ كېيىنكى خوتۇنلىرى ھاۋاخاننى پاتۇرماي، 

مىغان ھاۋاخان ئهلهمنى ئىچىگه سىغدۇرال-بۇ دەرت. ھه دېسىال ئۇنى يهكلهپ تۇردى

 نهچچه يىل ھايات كۆچۈرگهن بۇ قورۇدىن 20ئابالبهگنى خهۋەرلهندۈرمهيال 

  . ئايرىلىپ،ئۈرۈمچىگه يېتىپ كهلدى

 ئۆز ئىدارىسىدا يىغىنغا قاتنىشىۋاتقان مامۇتجان بىرسىنىڭ ئىزدەپ كهلگهنلىكىنى    

ى ئۆچكهن ھالدا دەرۋازا ئالدىدا بىر ئايال ئۆڭسۈل. ئاڭالپ، دەرۋازا ئالدىغا چىقتى

ئامانلىق سورۇشۇپ، ئهھۋالالشقاندىن كېيىن -ئىككهيلهن تېنچلىق. غهمكىن تۇراتتى

. باال دىدارلىشىپ، قىزغىن مۇڭداشتى-ئانا. قهمبهرخانمۇ ئىشتىن قايتىپ كهلدى

شۇنداق كۈنلهرنىڭ بىرىدە . ھاۋاخان قهمبهرخاننىڭ ئۆيىدە قىزغىن كۈتۈۋېلىندى

  . همراخانمۇ ئۈرۈمچىگه يېتىپ كهلدىئىسمايىل ئهسكهر بىلهن ھ

قهمبهرخان ھهمراخانغا تاماق ئېتىپ . ھۆكىمهت خادىملىرىنىڭ دەم ئېلىش كۈنى   

ھاۋخان بىر تهرەپته خېمىر . بېرىش ئۈچۈن، بالدۇر لهغمهنگه تۇتۇش قىلدى

سىرتتىن سهي ئېلىپ كىرگهن قهمبهرخان ھاۋاخانغا قاراپ ئۇزاققىچه . يۇغۇرۇۋاتاتتى

  .قالدىتۇرۇپ 

  . دېدى ھاۋاخان-نېمىنى ئويالپ قالدىال، قىزىم؟-     



سورىسام كۆڭۈللىرىگه . سىلىدىن بىر ئىشنى سورىيالماي كېلىۋاتىمهن، ئانا-    

  . دېدى قهمبهرخان تهمكىنلىك بىلهن-كېلهرمۇ؟،

  . دېدى ھاۋاخان–. نېمه گهپ بولسا، سوراۋەرسىله، قىزىم-     

دېگهن ».تهكتىنىڭ تايىنى يوق-تېگى«لهرنىڭ ئاغزىدىن بىر چاغالردا مهن كىشى-    

مهن سىلىدىن سوراپ باقاي، . گهپلهرنى ئاڭالپ قېلىپ، گاڭگىراپ قالغان ئىدىم

  .دېدى قهمبهرخان-مېنىڭ دادام كىم؟ ئۇ قهيهردە؟

خېمىر يۇغۇرىۋاتقان قولى . قولى بوشاپ كهتتى- بۇگهپنى ئاڭلىغان ھاۋاخاننىڭ پۇت   

ئۇ ئاستا ئورنىدىن تۇرۇپ، دەرىزە ئالدىغا . ختىدىھهرىكهتتىن تو

. ئۈرۈمچىنىڭ ھاۋاسى بىر ئاز سوغۇق بولۇپ، ئاسماننى بۇلۇت قاپلىۋالغان.كهلدى

ھاۋاخان ئاغزىنى ئۆمهللهپ، بىر . تۈتهكلهر بىلهن پۇرقىراپ تۇراتتى-ئهتراپ ئىس

همراخان نېمىنى دەي دەپ تۇرىشىغا، ئىشىك ئېچىلىپ ئىسمايىل ئهسكهر بىلهن ھ

رەقىپلهر تار يولدا «. قهمبهرخان ئۇالرنى قىزغىن قارشى ئالدى.كىرىپ كهلدى

دېگهندەك ئىسمايىل ئهسكهر،ھهمراخانالر بىلهن ھاۋاخان بۇ ئۆيدە » .ئۇچرىشىپتۇ

  .ئۇچرىشىپ قالدى

 ھهمراخان ھه دېسىال زەھهرلىك نهشتىرىنى ھاۋاخانغا سانجىپ، بىر نهچچه    

ھاۋاخان دېگهن ئهينى ۋاقىتتا «:قهمبهرخانغا بولسا.ام بهرمىدىكۈنگىچه ئۇنىڭغا ئار

گه بۇزۇلغان بۇزۇق، ئۇ ئهينى ۋاقىتتا سېنى تاشالپ، تىتهينىڭ ئوردىسىغا ماتىتهيماتىتهيماتىتهيماتىتهي

بىز سېنى ئۆيىمىزگه قايتۇرۇپ كېلىپ، مىڭبىر مۇشهققهتته چوڭ . قېچىپ كهتكهن

تىنماي    اۋاخاننىھ  دەپ».ئۇ نومۇسسىز يهنه سېنىڭ قېشىڭغا كهپتۇ. قىلدۇق

ھهمراخاننىڭ گهپلىرىدىن يهنه بىر قىتىم ئازار يېگهن ھاۋاخان بۇ .چېقىشتۇردى

شۇ چاغدا ھاۋاخان . (ئۆيدىن ئاستىغىنه سۇغۇرۇلۇپ چىقىپ، ئۈرۈمچىدىن ئايرىلدى



مهمهتجاننىڭ ئۆيىگه كىلىپ، ئاخىرقى ئۆمرىنى شۇ يهردە -بۈگۈردىكى ئىنىسى

  .)ئۆتكۈزگهن
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لى ئىستىل تۈزۈتۈش ھهرىكىتى باشالنغان مهزگىلدە سهنئهت كۆكىدە يى-1958    

توختىماي، پهرۋاز قىلىۋاتقان مهشهۇر سهنئهتكار قهمبهرخان ئىسمايىلنىڭ قانىتى 

ئاتۇش مهشههتتىكى پىشقهدەم . ئۇ كۆك قهھرىدىن ھاڭغا چۈشۈپ كهتتى. سۇندى

  :سهنئهتكار ئهمهت ئىلهام شۇ ئىشالرنى ئهسلهپ مۇنداق دەيدۇ

ئوڭچىلالرغا قارشى تۇرۇش كۆرىشى باشالنغان ۋاقىتتا ئاپتونوم رايونلۇق  «   

،دەپ › ئهكسىيهتچىل ئوڭچىل ئۇنسۇر‹ نىياز ئۆمهر -مهدەنىيهت نازارىتىنىڭ نازىرى

  .تارتىپ چىقىرىلغان ئىدى

دېگهن قالپاقنى كىيىپ سهھنه ›نىياز ئۆمهرنىڭ قوللىغۇچىسى‹ ئىلگىرى قهمبهرخان    

  .... بىلهن مهڭگۈلۈك خوشالشتىھاياتى

 يىللىق ھاياتىدا قانچىلىغان 67مهشهۇر سهنئهتكار قهمبهرخان ئىسمايىل ئۆزىنىڭ      

ئۇ ھاياتىدا ئۆز دادىسىنىڭ كىم ئىكهنلىگىنى . چاپقۇنالرنى باشتىن كۆچۈردى-بوران

  . بىلهلمهي، ئارمان بىلهن مهڭگۈلۈك كۆز يۇمدى

 ھۆكۈمرانلىق قىلغان ماتىتهيماتىتهيماتىتهيماتىتهيېچىنىشلىق تىراگىدىيىسى قهمبهرخان ئىسمايىلنىڭ ئ      

 ماتىتهيماتىتهيماتىتهيماتىتهي. دەۋردىكى مۇدھىش جهمئىيهتنىڭ ئۇنتۇلماس يادنامىسى بولۇپ قالدى

زۇلمهتلىك ھۆكۈمرانلىقىنىڭ كاساپىتىدىن يهنه قانچىلىغان كىشىلهرنىڭ ئېغىر 

 دەرىجىدە خانىۋەيران بولۇپ كهتكهنلىكىنى، بىئهجهل ھاياتىدىن ئايرىلىپ

  . كهتكهنلىكىنى بىلىپ بولمايدۇ



  خاتىمه

  

 مهن كىچىك چاغلىرىمدا دادام مهمهتئېلى ئاخۇندىن بىر ئاچامنىڭ بارلىقىنى     

كىچىك بولغانلىقىم ئۈچۈنمىكىن، دادامنىڭ بۇ گهپلىرىگه . پات ئاڭالپ قاالتتىم-پات

ىگه يىلى مهن قاراشهھهر ناھيهس-1988. ئانچه ئېرەن قىلىپ كهتمىگهن ئىكهنمهن

مهن . كۈن تۇرۇپ قايتىپ كهلدىم15بېرىپ، تاغامنىڭ بالىلىرى بىلهن دىدارلىشىپ، 

قاراشهھهردىن قايتىپ كهلگهندىن كىيىن، ئهينى ۋاقىتتا قهمبهرخان ئاچىمىز بىلهن 

  :ھهززى ھاجى-كۆرۈشكهن بىر نهۋرە ئاكىمىز

لىرى بار تۇغقانالرنى ئىزدەيدىغان ياخشى ئادەت-ئۇكام، ئۆزلىرىنىڭ ئۇرۇق-    

دادىلىرى مهمهتئېلى ئاكىمىزنىڭ تۇنجى قېتىم توي قىلغان ئايالىدىن . ئىكهن

ۋە . دېدى-دېرىكىنى قىلىپ باققان بولسىال،-شۇنىڭ ئىز. تۇغۇلغان بىر قىزى بار ئىدى

شۇئان مهندە شۇ ئاچامنى . بىلگهنلىرىنى ئېيتىپ بهردى-ئهينى چاغدا ئاۋاتتا كۆرگهن

ئاالھهزەل ئىككى يىل . لۇپ، بۇ ھهقته ئىزدىنىشكه كىرىشتىمبىر كۆرۈش ئىستىكى تۇغۇ

قهمبهرخاننىڭ ئۈرۈمچىدە ئىكهنلىكىدىن خهۋەر –ئۆتكهندىن كېيىن قهدىرلىك ئاچام 

ئايدا مهن قهمبهرخان ئىسمايىلنى ئىزدەپ، ئۇنىڭ -7يىلى -1991. تاپتىم

. تۈممامۇتجان ئاكام بىلهن كۆرۈش-تۇرالغۇسىغا كېلىپ، ئاچامنىڭ يولدىشى

كۈنى ئالهمدىن -17ئاينىڭ -3يىلى -1990ئهپسۇس،ئاچام قهمبهرخان ئىسمايىل 

مانا . قىسمهت ئاچام بىلهن يۈز كۆرۈشتۈرمىگهن ئىدى-تهقدىر. ئۆتكهن ئىكهن

مېنىڭ . ئالدىمدا بۇ مهشهۇر سهنئهتكارنىڭ يارقىن سىماسى گهۋدىلىنىپ تۇراتتى

  .  يۈزىدە قالدى، خاالسئاچامنى سېغىنىشلىرىم بىر نهچچه ۋاراق قهغهز

 .ئوتتۇرا مهكتهپنىڭ پىنسىيۇنېرى-16قهشقهر شهھهرلىك -ئاپتور
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