<<شەپقەت-ھەمشىرىسى—رىزۋانگۈل>>گە بېغىشالنغان ەئسەرلەر ۈئستىدە ىئزدىنىش
سەلىمە ائ.كامال
-2022يىلى  - 13يانۋار كۈنى <<مىللىي ائرمىيە>>مىزنىڭ جەڭچىسى،باتۇر<<شەپقەت-ھەمشىرەسى>>
رىزۋانگۈلنىڭ قۇربان بولغىنىغا توپتوغرا  77يىل تولغان كۈندۈر.ۇئنىڭ پاك قېنى تۆكۈلگەن ەئشۇ زىمىنغا
ائلتۇندىن ھەيكەل قاتۇرۇش ائرزۇيىمىز بىر كۈنى چوقۇم وئرۇنالنغۇسى!
بۇ ماقالە—- 2014يىلى ىئ ستانبۇلدا ېئچىلغان<<دۇنيادىكى تۆھپىكار ائيالالر -خەلقائرا ىئلمىي مۇھاكىمە
يىغىنى>>دا وئقۇلغان .يېڭى مەزمۇنالرنى قوشۇپ كېڭەيتتىم!

توزۇماس گۈل
قادىر ھەسەنوف

خەۋەر كەلدى گويا بىر،

ەئل بەختىنى ياد ېئتىپ،

ۇئنتۇلسۇنمۇ ھېچقاچان،

سۇلدى دېگەن قىزىلگۈل.

دۈشمەنلەرنى قىلىپ كۈل.

ۇئنتۇلمايدۇ رىزۋانگۈل.

ۋەتەن ۈئچۈن جان پىدا،
ەئمەسمىدى رىزۋانگۈل.

باش ەئگمىدى دۈشمەنگە ،ۇئ بىر توزۇماي ېئچىلىپ،
ۇئيغۇر قىزى رىزۋانگۈل .تۇرغان ەئسلى قىزىلگۈل.

ائسىيا قىتەئسىنىڭ كىندىكىدە شۇنداق بىر زىمىن بار.يەر ائستىدا نېفىت دېڭىزى داۋالغۇيدۇ.يەر ۈئستىدە
تارىم،ىئلى،زەرەپشان،قاش،قايدۇ...دەريالىرى؛بۇغدا،سايرام،قاناس،لوپنۇر كۆللىرى ۆئركەشلەيدۇ.
دەرياالر بۇغدايلىقالرنى ،كېۋەزلىكلەرنى،جەننەتتەك باغالرنى سۇغا قاندۇرسا،يۇرۇڭ قاش دەرياسىدا تىنىپ
ياتقان قىممەتلىك قاشتاش بايلىقى دۇنيانى تاڭ قالدۇرىدۇ.ائلتاي تاغلىرى ياقۇت كانى بولسا،تەڭرىتاغنىڭ
ېئتەكلىرىدە وئران ،ائلتۇن،كۆمۈر،كۆك تاش...ساناپ تۈگىتەلمىدىم .بىر ماتېرىيالدىن تەڭرىتاغنىڭ ھەر
گېك تارىدىكى قارىغاينىڭ زىچلىغى  320كوپمېتىر،فىنالندىيە،شىۋېتسىيە تاغلىرىدىكى قارىغاينىڭ ھەر
گېك تاردىكى زىچلىغى  300كوپمېتىر،چوڭ ھىنگان تاغلىرىدىكى قارىغاينىڭ ھەرگېك تاردىكى زىچلىغى بولسا
 200كوپمېتىرىئكەنلىكىنى وئقىغان ىئدىم.شۇنچە باي،شۇنچە گۈزەل،شۇنچەكەڭ بۇ زىمىن مانجۇ
باسقۇنچىلىرىنىڭ بۇالڭ -تاالڭ قىلىدىغان بايلىق كانىغا ائيالنغان ەئشۇ زۇلمەتلىك يىلالر ،يەنى– 1762،
يىلى مانجۇغا قارشى تىغ كۆتەرگەن جاھانگىرخوجانىڭ كاللىسى كېسىلگەندە،ساۋۇت-دۇبۇلغا كىيىپ،
قوماندانسىز قالغان قوشۇننى يېتەكلەپ قولىغاقىلىچ ائلغان ،دۈشمەن بىلەن جەڭ قىلغان ۇئيغۇرنىڭ باتۇر
قىزى—مەمۇرە ەئزىزەم خېنىم( )1ىئدى.
ائرىدىن توپتوغرا  182يىل ۆئتكەندىن كېيىن،ياۋروپا دۆلەتلىرىدىكى قىز-يىگىتلەر  - 2دۇنيا ۇئرۇشى جەڭ
مەيدانلىرىدا باسقۇنچىالر بىلەن مۇرەسسەسىز جەڭ قىلىۋاتقاندا،ۋەتىنىمىزدىمۇ گومىنداڭچى خىتاي
باسقۇنچىالرغا قارشى ۇئرۇش بولىۋاتاتتى.مىلتىق،تاپانچا،بومبا،كالتەك -توقماق،لوم تۆمۈر كۆتەرگەن
ەئركەكلەر ائرىسىدا ۇئالردىن ائرتۇق بىر قورالنى،يەنى ،لىق دورا،داكا-بېنت قاچىالنغان سېستىراالر
سومكىسىنى كۆتەرگەن قىزالر --رىزۋانگۈل ھاشىم،رۇشەنگۈل شاۋكەت،ائيشەگۈل،ھەجەر،رىزۋان
ائيۇپ،نىن ا(رۇس)،رەيھانە ،پاتىمە(تۇڭگان)  ،رۇسە(رۇس)،رىزۋان ناسىر،ائقسۇ فرونتىدا تۇخان،
ائيشەمخان ...ۋە ىئسمى ۇئنتۇلغان نۇرغۇن وئت يۈرەك جەڭچى قىزالر،ھەتتا،قىز باال ىئكەنلىكىنى
يوشۇرۇپ،ەئركەكچە كىيىنىپ ،ائلدىنقى سەپتە جەڭ قىلغان سانىيەدەك (بۇ رېائل ۋەقەنى دوستۇم
گۇلنارنىڭ گېنىرال ائتىسى -ەئزىزوپ قاسىم ائتىمىز سۆزلەپ بەرگەن  ).قىزالرمۇ بار ىئدى.بۇ قىزالرنىڭ
چوڭلىرى يىگىرمە ياش ەئتراپىدا ،كىچىكلىرى وئن ائلتە ياشتا ىئدى.
بۇ ماقالىدا<<شەپقەت  -ھەمشىرەسى>> نامى بىلەن تارىخىمىزدا ۆئچمەس نۇربولۇپ چاقنىغان<<،وئن

گۈلىنىڭ بىرى ېئچىلماي توزۇغان>>ياش غۇنچە—رىزۋانگۈل ھاشىمنىڭ ھاياتى،خاراك تېر ائالھىدىلىكى
بىلەن ،باتۇرغا بېغىشالپ،ۈئزۈلمەي ىئجاد قىلىنىۋاتقان كۆپ خىل ژانېردىكى ەئسەرلەربىلەن تونۇشىمىز.
گەپنى زامانىمىز رىزۋانگۈللىرىنىڭ قەھرىمانىمىز رىزۋانگۈلنى قەلب تۆرىدە ىئززەتلەپ ساقالۋاتقانلىقىدىن بىر
ىئسپات كۆرسىتىش بىلەن باشالي:

رىزۋانگۈلنىڭ سۈرىتىگە قاراپ
چىمەنگۈل ائۋۇت
رىزۋانگۈل! وئت يۈرەكسەن الۋۇلداپ يانغان،
ماڭا وئخشاش كۆيۈشلىرىڭ بار.
مەن تېخى ياشاۋاتىمەن،
سېنىڭ كۈلۈپ ۆئلۈشلىرىڭ بار.
رىزۋانگۈل!
سەن قان كەچكەن ،
مەن ھايات قىسمەتلىرىنى كېچىۋاتىمەن.
سەن تۇغ تۇتقان،
مەن بوغۇزۇمدىكى يىغىنى يۇتۇۋاتىمەن.
رىزۋانگۈل!
سەن قىلىچ كۆتەرگەن يىگىتنىڭ يارىسىنى
داكا بىلەن تاڭغان.
مەنچۇ؟سۆيگەن يىگىتىمنىڭ پۇتىدىكى يارىنى،
بېشىمدىكى كۆك ياغلىغىم بىلەن تاڭغان!
سەن ەئلنىڭ قەھرىمانى،مەن تۇرمۇشنىڭ...
سېنىڭ ىئسمىڭ رىزۋانگۈل،
مېنىڭ ىئسمىم چىمەنگۈل.
ائلقىنىڭنى ائچ،يۈزۈمنى ياقاي.

پەلەك چەرخىدىن يۇلتۇزدەك ائقاي.
ەئزىزىم ،كەچۈرگىن!
مەندىن چىدام كۈتمىگىن بىردەم،
يىغالپ تۇرۇپ يىقىلدىم.قانلىرىڭغا
قىزىل گۈل بوپ قېتىلدىم...
سەن دەسسىگەن توپىدا تۇز بار،
يوللىرڭدا تىكەن ھەم ىئز بار.
يەنە تاڭ ائتتى...
ائنىمىز نان ياققان تونۇرغا وئخشاش،
كۆيەلەرمۇ بۈگۈنكى قۇياش؟؟!!
بىلىكىڭگە ېئسىلىپ وئرنۇمدىن تۇردۇم.
بى قاۋۇللۇقۇمغا ۆئزۈمنى مىڭ كاچات ۇئردۇم.
چۇل-چۇل بولدى پىغانىم ،
لەيلەپ چۈشتى رومالىم .

ائلقىنىڭنى ائچ! بارماقلىرىڭغا سۆيىمەن.
قىلىچ تۇتقان قول بۇ،دەپ،
بۇلبۇلگويادەك كۈلىمەن)2(...

بۇ شېئىر شاىئرە چىمەنگۈلنىڭ جەڭچى رىزۋانگۈلنى سېغىنىشى،ۇئنىڭ وئرۇندالمىغان ائرمانلىرى ۈئچۈن
كۆتەرگەن ھەسرەتلىك چۇقانىدۇر.

سېنىڭ ناخشاڭ
راھىلە كامال
قۇياش مېنى ۇئنۇتتىمىكىن؟
قولۇم سوغۇق،يۈرىكىم سوغۇق.
قىينىلىمەن بولدۇم پەرىشان،
ائھ! دېيىشكە ۈئنلىرىم بوغۇق.
لېكىن بىرسۆز ەئسلىسەم سېنى،
كۆڭلۈم تېڭى چىرايلىق،يورۇق.
سېنى چاقىرسام گۈللەر ەئگدى باش،
كۆكمۇ ھەسرەتتە تۆك تى قارا ياش.
سەن كەزگەن تۇپراق،جەڭگاھالر ائرا،

بىرناخشاڭ قالدى،ىئسمى بېغىشالش!
ناخشاڭدا قوي كۆزۈڭ ھەسرەتلىك ىئدى،
ەئمما،تىلىكىڭ نۇسرەتلىك ىئدى.
مۇھەببەت سەن ۈئچۈن تېخى سىر ىئدى،
ۋىجدانىڭ،ەئقىدەڭ قىممەتلىك ىئدى.
يەر بېغىرالپ كېتىۋاتقىنىڭدا،
غۇنچە ىئدىڭ تۇپراقتىن ۈئنگەن.
كۆزۈڭ وئچۇق ېئقىۋاتقىنىڭدا،
ۋىسال ىئدىڭ پىراقتىن چۈشكەن.
يىگانە ىئدىڭ سەنەملەر ائرا،
نېمىگە تېگىشىلدى بەرنالىقىڭ؟
ياقىالر ېئتەك،ائقلىرى قارا،

ائسمانسىز قالدى ەئنقالىقىڭ.
ۆئزۈمنى ائلدىم سېنىڭ دالداڭغا،
كۆزۈمنى تىك تىم قارا ائسمانغا.
يۈزۈمنى ياقتىم قىزىل تۇپراققا،
ناخشاڭنى يازدىم چەكسىز ائرماندا.
ىئسسىق قېنىڭدىن ۈئندى قىزىلگۈل،
شۇ گۈلنىڭ ىئسمى---سەندۇر رىزۋانگۈل!
رىزۋانگۈلنىڭ سۈرىتىگە قاراپ
ساجىدە سۇاليمان
تۇرار قولۇڭدا نۇر چېچىپ خەنجەر،
مېنىڭ قولۇمغا خېنە يېقىلغان.
دۇبۇلغا كىيگەن جەسۇر قامىتىڭ،
سۈرىتىڭگە قاراپ بۇ دەقىق،

يىپەك كۆينىكىم چەكمەك تە پىغان.

يوقالدىم دۇنيادىن ۆئچتى ىئزىم.
پارالپ تۇرىسەن كۆك تە قۇياشتەك،
قانداق كېتەرمەن ىئزسىز،شۇ پېتىم!...

رىزۋانگۈل
دىلبەر قەييۇم
مۇقەددەس تارىخنى ۋاراقالپ كۆرسەك،
باتۇرلۇق بابىدا ائيالالرمۇ بار.
شۇ ائيال زاتىدىن بولغاچقا مەنمۇ،
سېزىمەن ۆئزۈمنى چەكسىز بەختىيار.

شاھ ھاجى بېغىدا تۇرغان سەپ ىئچرە،
بار ىئدى بىرمۇنچە شەپقەت-ھەمشىرە.
بۈركۈتتەك كۆزىنى تىكىپ جەڭگاھقا،
تۇراتتى رىزۋانگۈل كۈتۈپ ۋەزىپە.
سەبى يۈزىنى بويالپ ائققان قان،
سىرغىدى تامچىالپ ائنا تۇپراققا.

ۆئتسىمۇ قانچە يىلالر-ەئسىرلەر،

مۇڭلۇنۇپ سايرىدى ىئلى تورغىي ى،

ياشايدۇ ەئل بىلەن باتۇر رىزۋانگۈل.

تەلپۈنۈپ ائلدىدا ياتقان ياپراققا.

پاك بولغاچ شېھىدنىڭ قېنى بى گۇمان،
ۇئنىڭ ماكانى – جەننەتۇل رىزۋان()3

رىزۋانگۈلنىڭ قىسقا،جەڭگىۋار ھاياتى
رىزۋانگۈل ھاشىم قىزى— -1925يىلى ق ازاقىستاننىڭ ائلماتا وئبالستى چېلەك رايونىدا تېرە-يۇڭ سودىگىرى
ائىئلىسىدە تۇغۇلغان 7.ياشقا كىرگەندە ائتا -ائنىسى بىلەن غۇلجا شەھرىگە كۆچۈپ كەلگەن.باشالنغۇچ ۋە تو-
لۇقسىزنى <<شەرق مەك تەپ>> ۋە <<ۈئمىد مەك تەپ>>لەردە وئقىغان-1942.يىلدىن - 1943يىلى - 4ائيغىچە
ۈئ رۈمچى <<قىزالر مەك تىپ ى>>نىڭ بوغالتىرلىق كەسپىدە وئقىغان.قايتىپ كېلىپ،ىئلى پوچتا-تېلىگىراف ىئدا-
رىسىغا خىزمەتكە قوبۇلالنغان)4(.
رىزۋانگۈل ياشلىقنىڭ بوسۇغىسىدىكى ھاياتىنى ياشاۋاتقان ەئشۇ يىلالر -ياڭ،جېڭ ۋە شېڭ شىسەيلەرنىڭ
زۇلمىدا تاشقى دۇنيا بىلەن ائالقە ۈئ زۈۋېتىلگەن خەلق بېكىنمە قالدۇرۇلغان ۇئزاق يىلالرنىڭ داۋامى ىئدى.
دەل شۇ يىلالريەنە سوۋېت -گېرمان ۇئرۇشى پارتلىدى.تېز كېڭىيىپ - 2،دۇنيا دۇنيا ۇئرۇشىغا ائيالندى.رۇس،
پولەك،فرانسوز،گېرمان،ياپون،ېئنگلىس قىزالرۋەتىنىنى قوغداش ۈئچۈن جەڭ مەيدانىغا ەئركەكلەر بىلەن
ۇئرۇشقا ائتالنغان ەئشۇكۈنلەردە شەرقىي تۈركىستانلىق قىز -ائيالالرمۇ ەئركەكلەر بىلەن زۇلۇمغا،زالىمغا قارشى
ائزاتلىق ۈئچۈن ائلدىنقى سەپكە ائتالندى.ۇئالر گاھ مىلتىق ېئتىپ،دۈشمەننى ۆئلتۈرسە،گاھ يارىدارالرنى
مۆلدۈردەك يېغىۋاتقان وئق ائستىدىن ھاپاش قىلىپ،كۈچى يەتمىسە سۆرەپ دالدىغا يۆتكەپ قۇتقازدى.
نىلقىدا كۆتۈرۈلگەن گومىنداڭ باسقۇنچىلىرىغا قارشى ۇئرۇش —1944يىلى  – 11ائيدا غەلىبە قىلىپ،غۇلجا
شەھرىگە ۇئرۇش وئتى تۇتاشقاندا،رىزۋانگۈل خىزمىتىدىن ىئستىپا بېرىپ(<< )5شەرقىي تۈركىستان
جۇمھۇرىيىتى>>قۇرۇلغان كۈنى پىدايىالر سېپىگە قوشۇلغان.قىسقا مۇددەتلىك <<سېستىراالر تەربىيەلەش
كۇرسى>>دا تەربىيەلەنگەن،قولىغا مىلتىق ېئلىپ،مۈرىسىگە سانىتاركا سومكىسىنى ېئسىپ،گومىنداڭنىڭ

غۇلجا شەھرىدىكى ائساسىي كۈچى جايالشقان ھەرەمباغنى ائزات قىلىش جېڭىگە ائتالنغان 85.كۈن
داۋامالشقان قاتتىق جەڭدە تېخى مۇنتىزىم ائرمىيە بولۇپ تەشكىللەنمىگەن پارتىزان پىدايىالرنىڭ قولىدىكى
قورالالر ائساسەن دۈشمەندىن تارتىۋالغان قورالالر ىئدى .ېئتىزدىن كەلگەن يىگىتلەركەتمەن-گۈرجەك-ائرا،
كانالردىن كەلگەن يىگىتلەر لوم تۆمۈرلەرنى كۆتىرىشكەن ىئدى.
 – 1944يىلى - 11ائينىڭ  - 13كۈنى ىئدى.رىزۋانگۈل ھەرەمباغدىكى دۈشمەننىڭ ۈئچبۇلۇڭ شەكلىدە
جايالشتۇرغان ۈئچ پوتەيدىن تەڭال وئق يامغۇرى يېغىۋاتقان ( )6شاھ ھاجىنىڭ بېغىدىكى ۇئرۇشتا ۇئدا ۈئچ
يارىدارنى قۇتقۇزغان.تۆتىنچى يارىدار چوڭ ائخۇن ۆئزىنىڭ قۇتقۇزۇلۇش جەريانىنى مۇنداق ەئسلەيدۇ:
 ھەرەمباغ سوقۇشىدا سېپىلغا يېقىنلىشىپ،گراناتنى ائتاي،دەپ تۇرۇشۇمغا وئق تېگىپ يىقىلدىم.وئر-نۇمدىن تۇرۇش ۇمغا رىزۋانگۈل يېتىپ كېلىپ:
 -سىزگە وئق تەگدى.مىدىرلىماڭ -،دېدى ۋە قولىنى بوينۇمغا سالدى .شۇچاغدا بۇرۇتلۇق بىرى كېلىپ مېنىيۆتكىمەكچى بولدى.رىزۋانگۈل قەتىئ ھالدا ۇئنىڭغا:
 -سىز ائلدىنقى سەپتىن چېكىنمەڭ!ۆئزۈم يۆتكەپ كېتەلەيمەن!—دېدى -دە،مېنى يۆلەپ ۆئمىلىدى.مەن ائغرىققا چىدىماي ىئنجىقالۋەتتىم .رىزۋانگۈل ۈئنلۈك ائۋازدا:
 -غەيرەت قىلىڭ،بەرداش بولۇڭ.ساقىيىپ كېتىسىز-،دېدى.مەن ۇئنىڭ كىيىمىنىڭ مېنىڭ قېنىمدا بويالغانلىغىنى كۆردۈم .مېنى دوختۇرخانىغا ېئلىپ ماڭغىنىنى تۇيدۇم.
رىزۋانگۈل قۇربان بولغان نەق مەيدان توغرىسىدا ىئككى خىل ۇئچۇر بار:
بىرىنچى .يەنەبىر يارىدارنى  -غۇلجا قارادۆڭ مەھەللىلىك قادىرنى وئق يامغۇرىدىن قۇتقۇزۇپ چىقىۋاتقاندا
قىزنىڭ بېشىغا وئق تەگكەن.
 -رىزۋانگۈل،ائھ! رىزۋانگۈل ،سەن ۆئلگىچە مەن ۆئلسەم بولمامدۇ!— دەپ نالە قىلغانىدى قادىر.ىئككىنچى.رىزۋانگۈل سوۋېتتىن كەلگەن يەركەنتلىك ياش كوماندىرسەيدى تۇرسۇننىڭ 20

نەچچە كىشىلىك

قەيسەرلەر گۇرۇپپىسىدا ىئكەن.گۇرۇپپا دۈشمەننىڭ سىرتقى يوشۇرۇن ىئستىھكامىغا دۇچ كېلىپ،قاتتىق
ېئلىشىپ،ىئستىھكامنى پاچاقلىغاندا سەيدى تۇرسۇن ېئغىر يارىلىنىدۇ.شۇ چاغدا رىزۋانگۈل وئقتەك ېئتىلىپ
بېرىپ سەيدى تۇرسۇننى ھاپاشالپ مېڭىشىغا دۈشمەن وئت كۈچىنى ۇئالرغا قارىتىدۇ.ائلغا مېڭىش ىئمكانى
بولمىغانلىقتىن،رىزۋانگۈل بىرتەرەپتىن كاماندىرنىڭ ائپتوماتىدا دۈشمەنگە وئق ېئتىپ،يەنە بىر تەرەپتىن
ۇئنى دالدىغا سۆرەيدىكەن.شۇائندا يەنەبىر يوشۇرۇن ىئستىھكامدىن ېئتىلغان وئقالر رىزۋانگۈلنىڭ ەئجەل
يېرىگە تېگىپ قۇربان بولىدىكەن.سېستىرا ھەجەر يارىداردىن ىئككىنى قۇتقۇزۇپ دالدىغا ەئكىلىپ قويۇپ،
ۈئچىنچى يارىدا رتەرەپكە ماڭغاندا ېئغىر يارىلىنىپ،قۇربان بولغان ىئكەن)7( .

رىزۋانگۈل قۇربان بولغانغا قەدەر ىئككى ائي جەڭ مەيدانىدا پەرىشتەدەك تاالي جەڭچىلەرنى قۇتقۇزغان.
ۇئنىڭ بىلەن ەئشۇ جەڭدە سېسترا قىزالردىن رەيھانە،شەۋقىيە،رازىيە،نىنا،رۇسە،زىننەت...قاتارلىق 13
قىزبىلل ە ىئدى.ھەجەربىلەن رىزۋانگۈل بىر كۈندە قۇربان بولغان.نامىزى بىللە چۈشۈرۈلگەن.قولىمىزدا :
ھەجەر -ۈئچدەرۋازا مەھەللىسىدىكى تۇخۇمچىنىڭ قىزى ىئدى،دېگەندىن باشقا ماتېرىيال يوق .تولىمۇ
ەئپسۇس! يەنە بىر باتۇر قىزىمىزنى -رىزۋانگۈلنىڭ سەپدىشى ھەجەرنى مەڭگۈ ياد ېئتىمىز،ۇئنۇتمايمىز!
ھەرەمباغ ائزات قىلىنغاندىن كېيىن<<شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى>>نىڭ ۇئرۇشقا قوماندانلىق قىلىش
باش شىتابى غۇلجا شەھرىدە تەنتەنىلىك چوڭ يىغىن ېئچىپ،ھەرەمباغ سوقۇشى باتۇرلىرىغا شەرەپ مېدالى
تارقاتقان.رىزۋانگۈلگە  - 17نومۇرلۇق<<باھادىرلىق مېدالى>>بېرىلگەن .رىزۋانگۈلنىڭ ائتىسى ھاشىم شەرەپ
سەھنىسىگە تەكلىپ قىلىنغان.كۆزلىرىدىن يامغۇردەك ياش تۆكۈپ سەھنىگە چىققان ائتا كۆكرىكىگە مېدال
تاقالغان.

يەر شارى تەتۈر چۆرگىلىمەيدۇ!
يەر شارى تەتۈر چۆرگىلىمەيدۇ.تۈن ھەرقانچە قاراڭغۇ بولسىمۇ،كۈن ھامان چىقىدۇ -،دەپ غۇدۇرايتتىرىزۋانگۈل بەزىدە ەئتراپىغا قارىمايال)8( .
مانا بۇ<<ۈئرۈمچى قىزالر مەك تىپ ى>>دە وئقىۋاتقان رىزۋانگۈلنىڭ سىياسى مەيدانى .ۇئنىڭ ناھايىتى ياش
تۇرۇپال ەئركسىزلىك،ھوقۇقسىزلىقنىڭ ىئنساننىڭ ىئنساندەك ياشاش -ياشىيالماسلىقىدىكى نېگىزلىك مەسىلە
ىئكەنلىكىنى چۇشەنگەنلىكىدۇر .دەل— ۆئزى ۇئلۇغ بىلگەن بۇ ىئدىائلوگىيە ۈئچۈن ياش جېنىنى تەقدىم
قىاللىشىدىكى مەنىۋىي كۈچتۇر.
رىزۋانگۈل كىچىكىدىنالشوق،تېتىك،ھازىرجاۋاپ،ەئركىن مىجەزلىك قىز ىئدى .غۇلجىنىڭ ائساسىي ائھا-
لىسى بالىلىرىنى پەننى مەك تەپلەردە وئقۇتۇۋاتقان،روس ماائرىپ ى ەئندىزىسى<<ۇئمىد مەك تەپ>><<،ىئلى
پىداگوگىكا ىئنىستىتۇتى>><<،روس گىمنازىيەسى>>...قاتارلىق مەك تەپلەردە وئمۇمالشقان،ەئمما،يەنە
بىرقىسىم ائھالە وئغۇللىرىنى خانىقاالرنىڭ تەربىيەسىگە تاپشۇرسا<<،قىزباال تاالنىڭ ائدىمى.يېشىغا
يەتكەندە ائىئلە قۇرۇپ،بالىسىنى ياخشى باقسىال بولدى>>دەيدىغانالرمۇ بارىئدى .رىزۋانگۈل بولسا،
وئتتۇرا مەك تەپتە چېغىدا قىزالر ۋالىبۇل كاماندىسىنى تەشكىللەپ،وئغۇلالر كاماندىسى بىلەن مۇسابىقىگە
چ ۈشكەن.ترېنېرالردىن ۋالىبۇل قاىئدىلىرىنى سوراپ ۆئگەنگەن.ۆئزى ائساسىي پاسچى ھەم ھۇجۇمچى
ىئدى 50-100-200.مېتىرلىق قىسقا ائرىلىققا يۈگرەش مۇسابىقىلىرىدە سۈرىئتى ائالھىدە تېز بولۇپ- 1،لىكنى
قولدىن بەرمەيتتى....رىزۋانگۈلنىڭ ياخشى سپورتچى بولۇپال قالماي،ياخشى ائرتىستكا ىئكەنلىكىنى بىلىپ،
ھۆرمىتىم تېخىمۇ ائشتى )9(.ۇئتېخى كانكىي ۋە لىژا تېيىلىش تەنھەرىكەتچىىى ىئدى.ۇئ يەنە ەئينى زاماندىكى
ۇئيغۇر قىزلىرىنىڭ كىيىنىش ىئسالھاتچىسى ىئدى.رىزۋانگۈل ياز كۈنلىرى قىسقا يەڭلىك ائق ياكى ھاۋارەك
كوفتا،قارا كۆك ياكى ماشرەڭ يوپكا .ەئترەڭلىك ناسكى بىلەن ائرا پاشنىلىق توفلى كىيىدۇ .بەزىدە چىمەن

دوپپا كىيىۋالىدۇ.دوپپا ۇئنىڭ وئغۇل بالىدەك ياسىتىۋالغان چېچىغا بەك يارىشىدۇ.كۈز-ەئتىيازالردا پاشنىلىق
خروم ۆئتۈك ياكى ۇئزۇن قونجىلىق بەتىنكە،قارا كۆك رەڭلىك شارابارا ىئشتان،بېشىغا زەڭگەر يۇڭ باشنىك
كىيىدۇ.رىزۋانگۈلنىڭ كىيىنىش ۇئسلۇبى يېڭىلىق تەرەپدارلىرىنىڭ دىققىتىنى قوزغىغان،باشقا قىزالرمۇ ۇئنى
دوراپ كىيىنشكە باشلىغان ىئدى)10(...
ۇئرۇمچىگە وئقۇشقا بارغاندىن كېيىن،سىياسىي كۆزقارىشىنى دادىل ،ەئركىن ىئپادىلىشى—دەل ۇئنىڭ
ەئشۇ كىچىكىدىنال يېتىلگەن،باشقىالردىن ائالھىدە پەرقلىنىدىغان كۈچلۈك خاراك تېرىنىڭ پارتلىشىدۇر.
قەھرىمانىمىز رىزۋانگۈلنىڭ باتۇر -قەيسەرلىكى،ائالھىدە مىجەز -خاراك تېرى ھەققىدە وئچېرىك،رومان،
ەئسلىمە،داستان شېئىرالركۆپ يېزىلدى.تۆۋەندە بىرقىسمىنى تونۇشتۇرىمەن.
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X

ەئينى چاغدىكى گومىنداڭچىالر ىئلى ىئنقىالپچىلىرىنى <<ائلتە وئغرىالر>>دەپ كەمسىتىپ ائت قويغان
بولسا،بۈگۈن ھۆكۈمەت كونتروللىقىدىكى تەزكىرە ىئدارىلىرىدا رەتلىنىپ،نەشرىياتالردا ېئالن قىلىنىۋاتقان
يازمىالردا <<:ۈئچ ۋىاليەت ىئنقىالۋى>>دەپ كىچىكلىتىدۇ،يەنە تېخى كەمبەغەللەرقوزغىغان ىئستىخىيە-
لىك كۆتۈرۈلۈش ىئدى 1952،يىلى گوڭچەنداڭنىڭ رەھبەرلىكىدە يەر ىئسالھاتى يۈرگۈزۈلۈپ،كەمبەغەللەر
ھۆر بولدى،توق تۇرمۇشقا ېئرىشتى...دەيدۇ.
پاكىت شۇنداقمۇ؟ سودىگەرائىئلىدە تۇغۇلغان،غۇلجىدا <<ۈئمىد مەك تەپ>>نى ،ۈئرۈمچىدە بۇغالتىرلىق
ك ەسپىنى پۈتتۈرۈپ،بانكىغا خىزمەتكە چۈشكەن .مۇقىم ماائشلىق ،ۋېلىسىپىتنى قۇيۇندەك تېز مىنىپ،
ىئشقا كېلىدىغان رىزۋانگۈل نامراتمىدى؟روشەنگۈلچۇ؟(مۈشۇ توپالمدىكى<<جەڭگاھتىكى پەرىشتە—
روشەنگۈل>> گە قاراڭ) .
رىزۋانگۈل ھاياتىنى ائتىغان ىئنقىالپ-نامراتالرنىڭ توپىلىڭى ەئمەس،وئمۇم خەلقتە دۈشمەننى ائناۋەتەندىن
سۈرۈپ چىقىرىپ،ۆئز دۆلىتىدە ائزات ياشاشتىن ىئبارەت پىشىپ يېتىلگەن ائڭنىڭ يېتەكلىشىدىن پارتلىغان
ىئنقىالپ ىئدى.

رىزۋانگۈل –خەلقىمىز سىزنى مەڭگۈ ۇئنۇتمايدۇ!
رىزۋانگۈلنىڭ ىئككى پارچە سۈرىتى بىزگە تەۋەررۈك.ەئپسۇسكى،ۇئنىڭ قەبرىسى ىئز-دېرەكسىز قالدى.بۇ
توغرىدا مۇزەپپەر ائبدۇلاليېۋ مۇنداق يازىدۇ ...<< :بۇ ىئشقا ائرىالشقانالرنىڭ كۆپۈنچىسى چەتەئلگە چىقىپ
كەتكەن.مەھەللىسىدە قېپقالغانالر ۇئالرنىڭ ەئۋالدى بولىشى مۇمكىن .رىزۋانگۈلنىڭ يېقىن دوستلىرى
رىزۋان ناسىر،سەلىمەلەر ائتىلىرىدىن :رىزۋانگۈل <<خەلپەم بۇزرۇكۋار>> مازارلىقىغا دەپنە قىلىنغان،دەپ
ائڭلىغانلىقىنى ېئيتىشىدۇ.بۇنىڭغا ىئشىنىشكە بولىدۇ)11(.

كېيىن بۇ مازارنى تەنتەربىيە مەيدانىغا ۆئزگەرتكەندە ،رىزۋانگۈلنىڭ جەسەت سۈڭىكىنى دۆڭمەھەللە
قەبرىستانلىقىغا( )12يۆتكىگەن ،دېگۈچىلەربار.غۇلجا شەھەر - 11رايوننىڭ كۈن چىقىش تەرىپىدىكى
<<ائلتۇنلۇق مازار>>دا( )13دېگۈچىلەرمۇ بار.
ھاياتنى وئتتەك قىزغىن سۆيىدىغان،كېچە ائخىرلىشىپ،قۇياشنىڭ پاراليدىغانلىقىغا شەكسىز ىئشەنگەن،
ەئشۇ ۇئلۇغ ەئقىدىسى بىلەن ۋەتەنگە ياش جېنىنى تەقدىم قىلغان ياش يوپۇرماق،تېخى لەۋ يارمىغان غۇنچە
قىزىلگۈلىمىز—رىزۋانگۈلنى  77يىلدىن بۇيان سېغىنىۋاتىمىز.ياد ېئتىۋاتىمىز.
باتۇر رىزۋانگۈل— بىزمۇ سىزدەك قۇياشنىڭ ھامان پارلىشىغا ىئشىنىمىز!
باتۇر رىزۋانگۈل -ەئۋالدلىرىڭىز گۈل قويۇپ يوقاليدىغان قەبرىڭىزنى تاپالمىدۇق!
باھادىرىمىز رىزۋانگۈل – 17 -نومۇرلۇق <<باھادىرلىق ۈئچۈن>> مېدالىڭىزنى ساقلىيالمىدۇق.مۇزېيۇمالرغا
قويالمىدۇق!
سېستىرا رىزۋانگۈل -ساپ قېنىڭىز سىڭىپ كەتكەن ھەرەمباغقا مىس ھەيكىلىڭىزنى تىكلەپ،مىلتىق بىلەن
دورا ساندۇغىنى نازۇك مۈرىڭىزگە ائسقان جەسۇر قامىتىڭىزنى ەئۋالدلىرىمىزغا كۆرسىتەلمىدۇق.
ەئمما،بىزسىزنى ۋە بارلىق باھادىرجەڭچىلىرىمىزنى ۇئنۇتمىدۇق،ۇئنۇتمايمىز! خەلقىمىز سىزۈئچۈن قەلبىدە
ائبىدە تىكلىدى.ەئۋالدىمىز سىزنى مەڭگۈ سېغىنىدۇ!
قېنى رىزۋانگۈل كۆكسىدىن ائققان،
قاشنىڭ سۈيىدەك شوخ،پاكىزە قان؟
قېنى شۇ قانالر،جەڭگىۋار داستان،
كۆز ياشلىرىمدىن قاينار بۇالقالر)14(.
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رىزۋانگۈلگە بېغىشالنغان ەئسەرلەر،تەتقىقاتالر
<< .1ھەمشىرەم>> --رىزۋانگۈل قۇربان بولۇپ،سەككىزىنچى كۈنى ۇئنىڭغا بېغىشالنغان تۇنجى شېئىر .
بۇشېئىر - 1945يىلى  – 2ائينىڭ  - 21كۈنى شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ <<ىئلى گېزىتى>>دە
< <ىئناق>> تەخەللۇسىدا ېئالن قىلىنغان.ائپتورى :قاسىمجان قەمبىرى.
.2

وئچېرىك << -شېھىد رىزۋانگۈل ھاشىم>> .يۇقۇرىقى ساندا ېئالن قىلىنغان.ائپتورى:م.نورۇزۇف.

 .3وئچېرىك<<--شەپقەت  -ھەمشىرەسى رىزۋانگۈل>> .ائپتورى :زۇنۇن قادىرى.
<<ىئلى گېزىتى>>دە - 1948يى لى ېئالن قىلىنغان.بۇ ەئسەر باشالنغۇچ مەك تەپلەرنىڭ - 4يىللىقى ۈئچۈن
تۈزۈلگەن<<ەئدەبىيات وئقۇشلۇقى>>دەرسلىكنىڭ - 7قىسمىغا كىرگۈزۈلگەن)15(.
 .4ناخشا تېكىستى— <<رىزۋانگۈل>> .تارىخشۇناس،شاىئر قادىر ھەسەنوف يازغان.ائھاڭغا سېلىنىپ،كەڭ
تارقالغان .بۈگۈنگىچە ېئيتىلماقتا،ياڭرىماقتا.
 .5ناخشا تېكىستى<< --ەئلنىڭ قىزى رىزۋانگۈل>>ۆئزبېك شاىئر تەلەئت ناسىرى يازغان.مۇزىكىسىنى ۆئزى
ىئشلىگەن.
.
 .6سىمفونىيە— <<رىزۋانگۈل>>.قازاقىستانلىق مەشھۇر كامپازېتور قۇددۇس غوجاميارۇف قادىر ھەسەنوف
يازغان شېئىردىن ىئلھام ېئلىپ ىئشلىگەن سىمفونىيە بولۇپ -1951،يىلى موسكۋادىكى بالىشوي تىياتىرىدا
وئرۇنلىنىپ،زور ائلقىشقا ېئرىشكەن ۋە <<دۆلەت مۇكاپاتى>> ائلغان.
 .7داستان<< -رىزۋانگۈل ھايات>> .ائپتورى:ائتاقلىق شاىئر.يېتۇك ەئدەبىي تەرجىمان رەخىم قاسىم .

. 8داستان<< -بوۋامنىڭ ھېكايىسى>> ائپتورى:شاىئر تۇرسۇنمەھەممەت پەخىردىن  - 1982يىلى يازغان.
 . 9داستان<< -رىزۋانگۈل>> شاىئرە دىلبەر قەييۇم يازغان -1985.يىلى<<قەشقەر ەئدەبىياتى>>.
 .10شېئىر<< -ياشاش كېرەك سىزكەبى>> مۇھەممەتجان راشىدىن رىزۋانگۈل ۋاپاتىنىڭ  60يىلىغابېغىشلىغان.
 .11شېئىر<< -ۋەتەن ىئشقىدا پەرۋانە>> شاىئر :م.يۈسۈپ  .رىزۋانگۈل ۋاپاتىنىڭ  60يىلىغا بېغىشلىغان.
 .12شېئىر<< -ۇئيغۇرقىزى رىزۋانگۈل>> ائبدۇساالم توختى يازغان.رىزۋانگۈل ۋاپاتىنىڭ  60يىلىغا بېغىشلىغان.
.13شېئىر<< -رىزۋانگۈل>> ائبدۇساتتار ناسىرى يازغان<<.ىئلى دەرياسى ژورنىلى>>- 2004يىل  -5سان.
 .14شېئىر<< -كۆز ياشلىرىمدىن قاينار بۇالقالر>> شاىئر:ائبدۇرېھىم ۆئتكۈرنىڭ شۇ ناملىق شېئىرىدىن ېئلىندى.

 15شېئىر<<--رىزۋانگۈللەر>> شاىئر:س.ھاجى يازغان <<.شېئىرىيەت گۈلزارى>>دا ېئالن قىلىنغان.
. 16شېئىر<< -رىزۋانگۈل>>شاىئر :ائسىمجان وئبۇلقاسىم <<ىئلى دەرياسى ژورنىلى>> -2005يىل - 11سان.

رىزۋانگۈل نامى بىئولوگىيە ىئلىم دۇنياسىدا ەئبەدىيلەشتى
بىئولوگىيە ىئلمى ھاشاراتشۇناسلىق ساھەسىدە دۇنياغا تونۇلغان ائلىم ،پروفېسسور -تۈرك وئغلى ەئھمەد
ۆئمەر كوچاك بىلەن بىئولوگىيە پەن دوك تورى،ھاشاراتشۇناس -ۇئيغۇرقىزى مۇھەببەت كەمال – 2000
يىللىق تەتقىقاتلىرى داۋامىدا كەم ۇئچرايدىغان بىرخىل قىممەتلىك كېپىنەكنى بايقىغان.بۇ گۈزەل كېپىنەككە
قەھرىمان رىزۋانگۈلنىڭ نامىنى بېرىپ،باش شىتابى گېرمانىيەدىكى<<خەلقائرا ىئسىملەندۈرۈش
كومېتىتى>>غا ەئنگە ائلدۇرغان)16(.

رىزۋانگۈلنىڭ نامى باشقا ژانېرالردا
. 1پوۋېست<<--شەپقەت-ھەمشىرىسى رىزۋانگۈل>>.تۇرسۇن ەئرشىدىن<<.ياش-ۆئسمۈرلەر نەشرىياتى>>
- 2001يىل نەشىرى- 2009.يىل ىئككىنچى نەشىرى.
 . 2ەئسلىمىلەر<<--ائزاتلىق جەڭچىسى-رىزۋانگۈل>>مۇزەپپەر ائبدۇلاليېۋ.مىللەتلەر نەشرىياتى-2010.يىل.

تەرجىمىھ ال ۇئسلۇبىدا يېزىلغان بۇ كىتاپتا رىزۋانگۈلنىڭ پۈتۈن ھاياتى تەپسىلى يېزىلغان.
ماتېرىياللىق قىممىتى يۇقۇرى،ىئشەنچلىك.
 .3رېائل ۋەقە<< -ھەرەمباغ ۇئرۇشىنىڭ قىسقىچە ەئھۋالى>>.زاھىر ساۋدانوپ<<.ماناس دەرياسىدىن
قايتىش>>- 7—14بەتلەر.ياش-ۆئسمۈرلەر نەشرىياتى>> - 2010يىل  – 5نەشىرى
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ەئسلىمە<< -مىللىي ائزادلىق ۇئرۇش جەريانىدا مەن ھەقدار بولغان ىئشالر>> ائپتورى:ھاكىم تۇرسۇن.
تەكلىماكان ۇئيغۇر نەشرىياتى- 110—119.بەتلەر.
<<.5ھۆججەتلىك قىسسە—رىزۋانگۈل>>--شايىم شابايوف  --2000.يىل ائلماتادا نەشىر قىلىنغان.

.6رومان<<--توزۇماس گۈل>>  --ائبدۇراھمان قاھار .ياشالر نەشرىياتى- 2013 .يىل نەشىرى.
 .7ماي بوياق رەسىم<<--كۈرەش قەھرىمانى –رىزۋانگۈل>> <<ىئلى دەرياسى>> ژورنىلى -1999يىل -6سان.

<<توزۇماس گۈل>> رومانىنىڭ مۇقاۋىسىغا بېسىلغان.

رەسسام –خېلىل داۋۇت

رىزۋانگۈلگە بېغىشالنغان ەئسەرلەرنىڭ تارىخىي قىممىتى
بىرىنچى :رىزۋانگۈل تەتقىقاتى – ۇئيغۇرالرنىڭ ھەربى جەھەتتە ۆئزىدىن نەچچە ھەسسە كۈچلۈك دۈشمەن
بىلەن باتۇرالرچە جەڭ قىلىپ،غەلىبە قىلغانلىقى<<،شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى>>نى قۇرۇپ 5،يىل
ھۆر ياشىغانلىقىنى پاكىت بىلەن تەمىنلەيدۇ.شۇنداقال،ىئنقىالپنىڭ ائلدى-كەينىدىكى داۋالغۇپ تۇرۇۋاتقان
سىياسى،ىئجتىماىئي ۋەزىيەتنى رىزۋانگۈلنىڭ ھايات خاتىرىلىرى ائرقىلىق بىرقەدەر ىئنچىكە تەھلىل قىلىش،
چۈشىنىشكە ائساس بولىدۇ.
ىئككىنچى :پىداىئيالرنىڭ بىرقولىدا توقماق -تۆمۈر كۆتىرىپ،يەنەبىرقولىدا دۈشمەننىڭ قورالىنى تارتىپ
ېئلى پ ،باتۇرالرچە جەڭ قىلغانلىقى وئچېرىكالردا تەكرار يېزىلغان.
بۇ -خەلقىمىزنىڭ دۈشمەننى ۋەتەندىن سۈرۈپ چىقىپ،ھۆرلۈككە ېئرىشىش ىئشەنچىنىڭ كۈچلۈك
بولغانلىقىنى ىئسپاتاليدۇ.بۇ ۇئلۇغۋار ۈئمىدنىڭ روھىي مەنبەسى— ائزادلىققا تەشنالىقنىڭ ۇئيغۇر خەلقىنىڭ
ېئڭىدە يۇقۇرى چەككە يەتكەنلىكىدۇر.رىزۋانگۈل ھەققىدىكى ماتېرىيال خاراك تېرلىك ماقالىالرنى وئقۇسىڭىز:
<<قاغىدەك ائيروپىالنالر،مۆلدۈردەك يېغىۋاتقان وئقالرائستىدا دۈشمەنگە يولۋاستەك ېئتىلىۋاتقان وئنلىغان
رىزۋانگۈللەر،يۈزلىگەن ياقۇپ ۋەەئكبەرلەر ( )17نى كۆرگەندەك بولىسىز.ۇئالرنىڭ ائجايىپ باتۇرلۇقى،
ۋەتەنپەرۋەرلىكى— بۈگۈنكى كۈندە تىڭىرقاپ قالغان ەئۋالدىمىزغا روھىي كۈچ بولماقتا.

ۈئچىنچى :باتۇر رىزۋانگۈلنىڭ خاراك تېرى—ۇئيغۇر خانىم -قىزلىرىنىڭ خاراك تېرىگە ۋەكىللىك قىلىدۇ.
ۇئنىڭ قەيسەر ،ەئقىللىق،كەسكىن خاراك تېرىدىن باشقا يەنە بىر تەرىپىنىمۇ بايقاش تەس ەئمەس.يەنى،
مېھرىبانلىق،كۆيۈمچانلىق،ائقكۆڭۈللۈك.رىزۋانگۈلنىڭ خاراك تېرى شۇنچىلىك كۈچلۈككى،ەئسەرلەردە بۇ
بۇقىزنىڭ ۆئزىنى قىزالر بىلەن ەئ مەس،يىگىتلەرگە سېلىشتۇرىدىغانلىقى ھەققىدىكى مەزمۇن وئرتاقلىققا ىئگە
بولسىمۇ،جەڭ مەيدانىدىكى رىزۋانگۈل تەسۋىرلىرىدە سەپداشلىرىغا،بولۇپمۇ يارىدارالرغا بولغان ائقكۆڭۈل،
سەمىمىي،ائدىمىيلىكىگە ،جانپىدالىقىغا كۆرە << شەپقەت -ھەمشىرىسى>>دېگەن نامغا اليىقتۇر
تۆتىنچى:رىزۋانگۈلگە بېغىشالنغان ەئسەرلەردە ۇئنىڭ رىقابەت ېئڭى كۈچلۈك،زامانىۋىيلىققا،بىلىمگە
ىئنتىلىدىغان قىز ىئكەنلىكىمۇ گەۋدىلەندۈرۈلگەن.مۇشۇ نۇقتىدا باتۇر رىزۋانگۈل - 21ەئسىردىكى ھەممە
ساھەلەر بويىچە تېخىمۇ كۈچلۈك رىقابەتكە دۈچكەلگەن زامانىمىز خانىم-قىزلىرىمىزغا ۈئلگە قىلىنغان.
بۇنىڭ راستلىقىغا بىرال پاكىتنى كۆرەيلى:
توققۇزتارا ناھىيىسىدە ياشايدىغان ائبدۇخېلىل مىرخېلىل ائكىنىڭ ۈئچ قىزى بار ىئدى.ائبدۇخېلىل ائكا
قىزلىرىنى ەئتراپلىق تەربىيىلەشكە يېتەرلىك بىلىمى بار،ساپالىق ائتا ىئدى.ۇئ مېھمانخانا ۆئيىنىڭ تېمىغا
رىزۋانگۈل،نازۇگۇم،ائيخان ائنا قاتارلىق قەھرىمان خانىم-قىزالرنىڭ پورترېتىنى ،ۇئنىڭ ائستىغا ۆئزىنىڭ بىر
كوبلېت شېئىرنى چوڭ خەتلىك يېزىپ ېئسىپ قويغان:
سىرلىق ەئمەس نازۇك( )18كەزگەن قۇمۇشلۇق،
ھەسرەتلەنمەڭ دەرتلەر كەلسە باشالرغا.
رىزۋانگۈلدەك شىجاەئتلىك بولغاندا،
قىزمۇ ياشار مۆھۈر بېسىپ تاشالرغا! ()19

X

X

X

يۇقۇرىدا تىزىمغا كىرگۈزۈلگەن ەئسەرلەردە زامانىمىز شاىئرەلىرىنىڭال ەئمەس،شاىئرالرنىڭمۇ رىزۋانگۈلگە
بېغىشلىغان ەئسەرلىرىنىڭ كۆپلىكىنى كۆرىمىز.مەن مەنبەسىنى ائاللمىغان يەنە نۇرغۇن ەئسەرلەر بار.
قەھرىمانىمىزنىڭ ھاياتىغا قىزىققۇچىالرنىڭ داۋاملىق تولۇقالپ كېتىشىگە ىئشىنىمەن.
يازمامنى شاىئرلىرىمىزنىڭ<<شەپقەت  -ھەمشىرە>>مىزگە بېغىشلىغان يۈرەك سادالىرى بىلەن ائخىرالشتۇراي.

ھەمشىرەم
قاسىمجان قەمبىرى(ىئناق)
ائسارەتتىن قۇتۇلۇشقا ائتالنغان،
وئق،پېلىميوت،بومبىالردىن ساقالنغان.
ۋەتىنىنى دۈشمىنىدىن ساقلىغان،

ەئي رىزۋانگۈل،قۇڭغۇراقتەك ائۋازىڭ،

داىئم مېنىڭ مېھرىبانىم ھەمشىرەم.

قىزىلگۈلنىڭ غۇنچىسىدەك جامالىڭ.
تارىخىدا ۇئنتۇلمايدۇ ەئۋالدنىڭ،
،

قەھرىمانە كۈرەشچان قىز ھەمشىرەم.

ەئي كۆزلىرىم،پەرياد قىلىپ يىغلىغىن،
دوستلىرىڭدىن دۈشمىنىڭنى ىئلغىغىن.
دۈشمەن ۆئلسۇن،دوستالر قالسۇن دەپ تىلىگىن،
دوستالر ۈئچۈن مەن يىغاليمەن ھەمشىرەم.

سەبىر تىلەپ ائتاڭ بىلەن ائناڭغا،
تارىخ ۈئچۈن يازدىم ساڭا مەرسىيە.
تارىخىڭنى ھەرۋاراقالپ ۆئتكەندە ،
سەن كېلەرسەن كۆز ائلدىمغا ھەمشىرەم.
 -1945يىل -20يانۋار

رىزۋانگۈل
ائبدۇساتتار ناسىرى

ەئلنىڭ شەپقەت -ھەمشىرىسى رىزۋانگۈل،
يۈرىكىمگە كىرىۋالغان بىر چوغسەن.
ائيرودورۇم،ھەرەمباغالر كۆيگەندە،

ۇئ ۋاقىتالر بوۋاق ىئدىم بۆشۈك تە،

وئت ىئچىدە لەپىلدىگەن بىر تۇغسەن.

بەلكىم تېنىم روھىڭ بىلەن پۈتۈلگەن.
زۇنۇن قادىر يازغان ائشۇ ھېكايە،
بىزگە ۆئلمەس دەرس قىلىپ ۆئتۈلگەن.

قايسى مەلئون ائتتى ساڭا شۇ وئقنى،
يىقىلغاندا...مەن ېئسەدەپ يىغلىدىم.
سەپداشلىرىڭ ائتاكىغا ۆئتكەندە،

پاك روھىڭغا دۇائ قىلدى ائنا يۇرت.

گويا مەنمۇ شۇ دولقۇنغا قېتىلدىم.

ائلى شېھىد بولۇپ كىردىڭ قەبرەڭگە.
ىئرادەڭدىن كۈلدى يېڭى بىر ەئۋالت،
مەنمۇ سۆزلەي ھېكايەڭنى نەۋرەمگە!()20

رىزۋانگۈل
ائسىمجان وئبۇلقاسىم

كىمنىڭ يادىدىن كېچەر بۇ كۈنلەر،
سېنىڭ ھېجرىڭدە پۇچۇلدى يۈرەك.
گۈلگۈن پىيالىدۇر .وئن توققۇز يېشىم،
ياشلىق سەزگۇلىرى بولدى بى كېرەك.
ىئشىق سەھرالىرىدىن كەلدىم يارىدار،
گويا تۇغۇلۇپال ۆئلدى يۈرۈكۈم.
بەلكىم سۆيمەيدۇ يۈرۈكۈڭ مېنى،
بەلكىم بۇ ەئرزىمەس مۇھەببەت ۈئچۈن.
ياشلىق ىئستەكلىرى وئيغانغاندىمۇ،
سۆيۈش -سۆيۈلۈشكە ۈئلگۈرمىدىڭ ھېچ.
تىڭشاپ بېقىشقا ۈئلگۈردۈڭ بەلكى،

سۆيگۈڭ،ياشلىقىڭ،ائرزۇ-ائرمىنىڭ،

لېكىن ھەممىنى ېئپكەتتىڭ تىنىچ.

تاش بورىنىمۇ ھەرەمباغدىكى.
خوشالشقىنىڭدا ائخىرقى قېتىم،
وئيلىغان بولغىيدىڭ كىمنى،نىمىنى؟....

يارىالر ەئت ائلغان يانۋار تۈنىدە،
ياپار ۈئستۈڭنى قار ھەم زىمىستان.

سۆيىدۇ قەبرەڭنى وئن بىرىنچى ائي،
سۆيىمەن كەچكۈزنى سېغىنىپ ھامان)21(.

مەنبەلەر:
.1ىئپارخاننىڭ ەئسلى ىئسمى—مەمۇرە ەئزىزە خېنىم.
<<. 2ۇئيغۇر دېڭىزى>> قازاقىستان<< مىر >>نەشرىياتى – 2013يىل.
<<. 3قەشقەر ەئدەبىياتى ژورنىلى>> - -1985يىلى - 2سان.
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<<. .9ائزاتلىق جەڭچىسى -رىزۋانگۈل>> ائپتورى:مۇزەپپەر ائبدۇلاليېۋ- 48.بەت.يۇسۇپجان
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ائپتورى :ھاكىم تۇرسۇن-82 .بەت.
.11يۇقۇرقى كىتاپ  -227—226بەتلەر.
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دۆڭمەھەللە  --غۇلجا شەھىرىدىكى قەدىمىي،گۈزەل مەھەللە..

 13ائلتۇنلۇق --غۇلجا شەھەر ەئتراپىدىكى مەنزىرىلىك مەھەللە نامى.
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شاىئر ائبدۇرېھىم ۆئتكۈرنىڭ<<ىئلى سۇالرى>> ناملىق شېئىرىدىن ېئلىندى.

<< .15شەپقەت-ھەمشىرىسى>>--وئچېرىك .ائپتورى :زۇنۇن قادىر - 1948يىلى<<ىئلى گېزىتى>>دە ېئالن قىلىنغان.
بۇ وئچېرىك باشالنغۇچ مەك تەپ - 4يىللىقالرنىڭ<<ەئدەبىيات دەرسلىكى>>نىڭ  7قىسمىغاكىرگۈزۈلگەن.
خەلق نەشرىياتى  -1989يىل - 4ائي نەشىرى-230 .بەت.
)16.. .Miscellaneous Papers(2- bet

Sherqiy Asiya Ve Pasipiktik Bezi Taksonlar Heqqide Nomenklatur Hatiriliri
)(Papilionidae,Lepdoptera
Ehmet O.Kochak. Muhebbet Kemal. 2000—yil.

<< 17ىئنقىالبى قۇربانالر ەئسلىمىسى>>.رەتلىگۈچى :تۇرسۇن ياسىن .غۇلجا شەھەر ىئنقىالبىي كومېتىت خەلق
ىئشالر ىئدارىسى تۈزگەن—39— 40.بەتلەر.
..1ياقۇپ ھەسەن—- 1926يىلى غۇلجا شەھرىنىڭ ۈئچدەرۋازا مەھەللىسىدە تۇغۇلغان- 1944.يىلى ائزاتلىق
ۇئرۇشقا قاتناشقان.ھەرەمباغ سوقۇشىنىڭ ائخىرقى كۈنلىرىدە جەڭ مەيدانىدا وئق تېگىپ قۇربان بولغان.
 .2ەئكبەر ىئبراھىم—-1929يىلى چاپچال ناھىيەسىنىڭ جاغىستاي يېزىسىدا تۇغۇلغان- 1944.يىلى وئنبەش يېشىدا
پارتىزان بولغان.ھەرەمباغ سوقۇشىدا باتۇرلۇق كۆرسىتىپ،قەھرىمانالرچە قۇربان بولغان.
. 18نازۇگۇم دېمەكچى.
 .19ەئدەبىي ائخبارات<<وئنىنچى بۇالق>> ائپتورى :ەئنۋەر ناسىرى<<.ىئلى دەرياسى>>  2015يىل - 6سان.
<<ىئلى گېزىتى>>باسما زاۋۇدى نەشىرى—39—40 .بەتلەر.
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شېئىر— ائبدۇساتتار ناسىرى<<.ىئلى دەرياسى >>ژورنىلى - 2004.يىل - 4سان.

<<. 21ائي بولمىسا،يۇلتۇز بار>> .ائسىمجان وئبۇلقاسىم شېئىرالر توپلىمى.ياشالر-ۆئسمۈرلەر نەشرىياتى-250.بەت.

