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  ئىرانغا سهپهر
 (ئهسلىمه)

 بىسمىلالھ  

دۇئاللىرىمنى ئىجاۋەت قىلغىنىڭغا شۈكۈرلهر بولسۇن. ھهردائىم توغرا يولدا بولغىلى  

  !نىسىپ قىلغىن. ئامىن

شۇنداق قىلىپ ماڭماقچى بولدۇم، خۇددى يېتىلگهن قۇش بالىسىدەك ئۇچۇش ئالدىدا  

ئىدىم. ئاپتۇبۇس ئهينىكىدىن شامالدەك كهينىگه ئۇچۇۋاتقان مهنزىرىلهرگه قارىغاچ خىيالالرغا 

چۆمۈپ كېتىپ باراتتىم. نىمىلهرنى ئويلىغىنىم ئېسىمدە يوق، بىر خۇشالدەك بىر كۆڭلۈم 

 ك بىر خىل روھى ھالهتته. ئىنتايىن يېرىمدە

ئۇچۇش بالىلىقىمدىن باشالنغان ئهڭ بۈيۈك ئارزۇلىرىمدىن بىرسى، كېتىۋاتقان  

مهن چىقىۋاالي !!) دەپ ۋارقىرايدىغىنىم  !توختا ،ئايروپىالنالرغا قاراپ (ھهي ئايرۇپىالن

 ئېسىمدە. ھازىرقىدەك 

يىراققا سهپهر قىلماقچى ئاشۇ مۇقهددەس ئارزۇيۇمنى  تۇلىمۇمانا ئۇچماقچىمهن يىراققا  

 . ئهمهلگه ئاشۇرماقچى

ئاستا سىيالپ قويدۇم. تۇنجى قېتىم تىترەپ تۇرۇپ  پاسپورتىمنىمهيدە يانچۇقۇمدىكى  

يالغان راستىنى تهكشۈرگهندەك كۈنگه تۇتۇپ قاراپ ، بىر بىرلهپ ۋاراقالپ كهتكهن، ئالغان

بىلهن قاراپ ئولتۇرۇپ  ئاغىنىلىرىم دىيىشىپئهسكى كىنىشكه  مۇشۇنچىلىككهنغۇ بۇ، باققان

 . كهتكهن

 ھۆكۈمئۆيدە جىددىيچىلىك ، ھهممهيلهن مهن ئۈچۈن ئالدىراش، مانا ماڭماقچىمهن 

سىزگه قارىسا ؟ "بولمىدىما يېرىمىمۇكۆڭلىڭىز ؛ يهڭگهم، ئولتۇرغان بهخىرامانمهن  .سۈرگهن

 . ئىپادىلهۋاتقان  كۆيۈنۈشىنى  دەپز" ئولتۇرىسىھىچ يهرگه بارمايدىغاندەك 

 . ئىدى تمانا بۇالرنىڭ ھهممىسى راس 
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 . يىل ئۈتۈپ كهتكهن بولسىمۇ ھازىرقىدەك يادىمدا تۇرۇپتۇ نهچچه ئارىلىقتا 

غېرىپلىق باسقاندا مىنىڭ  قېىتم ھهر ،ھهر قېتىم ھۇرۇنلۇق قىلغاندا 

كۆرۈپ باقمىغان، بىرەر كىمگه  باققاننى لۇپ بىرەر كىمنى سىزلهپوچوڭ ب . ئهسلهيدىغانلىرىم

ھهممىنىڭ ھۆرمىتىگه ، ئهيمىنىدىغان باشقا كىشىلهرمۇبىزال ئهمهس ، يېلىنىپ باقمىغان

بار ئاتامنىڭ مهندىن يۇشۇرۇن كۆز يېشىنى سۈرتىۋاتقانلىقىنى  ھهيۋىتىئاجايىپ ، سازاۋەر

 پارتلىغاندەكىپ ئىچىمدىن ئاشۇ چاغدىال ئۆپكهم ئۆرىلىپ بۇرنۇم قىزىرقالغاندىم، كۆرۈپ 

مانا بۇ ئاخىرقى ، ئاكامغا ئېسىلىپ يىغلىغىنىم. قالغاندىم تۇتۇۋااللمايچىققان يىغامنى 

 . خوشلىشىش ئىكهن ئهسلى

مىنى شهھهرگه يولغا سېلىپ قۇيۇش ئۈچۈن ئىشهك ھارۋىسىدا چوڭ يولغا ئېلىپ چىقىپ  

 كېتىپئىتتىك قايدۇرۇپال  نىئېشهكيۇشۇرۇپ  ياشلىرىنىقويغان كىچىك ئاكامنىڭ كۆز 

 . شۇنداق يادىمدا تۇرۇپتۇ ھېلىمۇقالغىنى 

مهن شهھهرگه كىرىپ ئالدىغان نهرسىلىرىمنى ئالغاچ تۇرىغان ئۆيدىكىلهر بىر كۈندىن  

 . كىيىن چىقىدىغان بولغاندى

ام ئاپ -ئاتام، نى تهييارالپ كهينىمىدىنال چىقىپتۇىكۈنى تهيياراليدىغىن ئاپامالر شۇ لېكىن 

 . مۇڭدىشىپ چىققان ئىدۇق كېچىچهئاكام يهنه ئاچىلىرىم شهھهردىكى ئۆيىمىزدە 

بهك ئوياليتتى.  نېمىنىدۇربهك ئالدىراش ئىدى. ئاتام  ،تهيياراليتتىنېمىنىدۇر ئاپام  

 . خىيالچان ئىدى

 . ىتمهيتېئاكىلىرىم ئاچىلىرىم ھهم شۇنداق خۇشال ئىدى گهپلىرى تۈگهي د 

 كهلمهيتتى. مهن خۇشال ئىدىم كۆزلهرگه ئۇيقۇ  

 ، قويدۇق يهنه ئالدۇق ،تاڭمۇ ئاتتى ھهممىز ئالدىراش بۇلۇپ كهتتۇق، ئالدۇق قويدۇق 

ئاپام چوڭ -ئاتام. يېنىغا كهلدۇق ئاپتوبۇسنىڭكهچقۇرۇن بىلهن ئۈرۈمچىگه ماڭىدىغان  

تهۋسىيه يول كۆرسىتىشى بىلهن  تۇغقىنىمىز تۇغقىنىمىزنىڭشهھهرلىك بىر ، چوڭ ئاكام، ئاچام

، ئۇنىڭچه شۇنداق بولسا ئاقىالنىلىك بولىدىكهن، بولدى قۇيىدىغانئاپام مۇشۇ يهردىال ئۇزۇتۇپ 

شۇنىڭ بىلهن ئاپام بىلهن شۇ بېرەلمهسمىش. ئۈرۈمچىگه بىلله بارسىمۇ ھىچ ئىش قىلىپ 

دۇئاسىنى  بېغىشالنغانئاپام كىچىكىمدىن يادا بۇلۇپ كهتكهن خاس ماڭا . يهردە خوشالشتىم
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يىغاليتتى،   يۈزلىرىمنى سىيالپ، باشلىرىمنى سۆيۈپشانىلىرىمگه ېقىلىپ يىغالشقا باشلىدى، پ

ئاپام  بىلهن  ئالدىرىتىشىئاتامنىڭ . تىپ باراتتىمېئىرىپ ك تۇتۇۋالساممۇمهن ئۆزۈمنى 

ئاتامغىمۇ  بۇيىچهماڭا بىرمۇنچه نهسىھهت قىلغاندىن كىيىن ئادىتى  ئاخىرالشتۇردى.دۇئاسىنى 

 ئاپتوبۇسقاقىلىپ بىز  ھهممه دۇئا، دىققهت قىلىدىغان ئىشلىرىنى دەپ بهرگهندىن كىيىن

 . دىال ئولتۇرۇپ قالدىىئاپامالر پهلهمپهينىڭ قىر .چىقتۇق

اۋۇتنى نهچچه مىڭنى قلىپ ياسىغان ز ئېچىلمايدىغان دېرىزىنىماشىنا قوزغالغىنىدا  

 دېدىم. تىللىغاچ ئاپامالرغا كۆزۈم ۋە قول ئىشارىتىم بىلهنال يهنه بىر قېتىم خوش 

 خهير گۈزەل يۇرت  

 . كهلگۈچه ئامان بولغىن 

 . پۇلى بارغا ئۈرۈمچى پۇلى يوققا ئۆلۈمچى؛ ئۈرۈمچى 

ىكى ئۆيىنى نهۋرە ئاكامنىڭ دوسلۇقت، ئهتىگهن سائهت توققۇزالر بىلهن يىتىپ كهلدۇق 

مىنىڭ ۋىيزام ۋە ئاغىنىسى،  تۇغقىنىمىز ، ھېلىقىپ كهتتىۇتېپىپ ئۇھ دىگۈچه كۈن چۈش بۇل

 . دىغان بولدۇقىبار ئۆيىگهباشقا ئىشلىرىمنى قىلىپ بهرگهن ئادەمنىڭ 

بهرگهن  قېپمىڭ تهسته تېپىپ ئون كىلولۇق پاقالننى مۈرىگه ئېلىپ ئۇ كىشنىڭ  

 . قايتىپ چىقتۇق ئېيتىپنى ئىشلىرىغا كۆپلىگهن ھهشقالال

، رەتلهپ نهرسىلىرىمنىئۇخلىماي  كېچىچهلۇپ وبىلهت ئهتىگهن سائهت تۆت يېرىمنىڭ ب 

 . ماڭدىغان بولدۇم، ئاڭالپ سائهتمۇ توشتى  نهسىھهتلىرىنىئۆيدىكىلهرنىڭ كونىراپ قالغان 

مېھرى گۈزەل  بۇ، قاراپ ماڭدىم ئايرودرومىغابىلمهيدىغان بىرخىل تۇيغۇدا  ئۆزۈممۇ 

 دېرىزىسىنىماشىنىنىڭ  مهقسىتىدەئىسسىق شهھهرگه ئاخىرقى قېتىم تويغۇچه قارىۋېلىش 

قارىماي كۆزۈمنى تولدۇرۇپ  دېگىنىگه-بۇلۇپ قالىسهن  ؛ زۇكامتۇلۇق چۈشۈرۈپ ئۆيدىكىلهرنىڭ

 . قاراپ ئولتۇردۇم

ياكى بىر  لىقتىنمۇخۇشال .سېلىپ كهتتى ، يۈرىكىمئالدىدا توختىدى ئايرودرومنىڭماشىنا  

 . بىلمهيمهن  ئىشالردىن ئهنسىرەپمۇ
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ئۈرۈمچىدىن بېيجىڭغا ئۇچىدىغان ئايرۇپىالنغا چىقىدىغان يهرنى سوراشتۇرۇپ تېپىپ  

بۇ قېتىم ۋەدەمگه ئهمهل قىلىپ ئۆزۈمنى قاتتىق ، ئۆيدىكىلهر بىلهن قايتا خوشالشتىم

ئاكام  .ساقالپ تۇراتتى هيۋىتىنىھئاتاممۇ ھىچ ئىش بولمىغاندەك بۇرۇنقى تۇتۇۋالدىم، 

ئىپادىلهپ  مۇھهببىتىنى- مېھىرۋە   كۆيۈنۈشئاچام بارلىق قارايتتى، پهخىرلهنگهندەك 

پات -ئۆچرەتته تۇرۇپ پات، زىلدىمىمهن ئۆچىرەتكه ت . قۇچاقلىشىپ خوشالشتۇقيىغاليتتى، 

رىپ ېل تۇشۇشقا باسومكىالرنى م  ئۇالر يىراقتىن ماڭا قاراپ تۇرۇشاتتى.، ياتتىموئارقامغا قاراپ ق

 ئورۇندۇقتائېغىزىدىكى  چىقىشئايرۇپىالن  ،لهردىن ئۈتۈپ بولغاندىن كىيىنشتهكشۈرۈ

 كېتىشىنىقايتىپ  چىقىدىغانلىقىنى، ئايرۇپىالنغاھازىر ، فۇن قىلدىمىلېئولتۇرۇپال ئاكامغا ت

 ئېيتتىم. 

قۇيۇپ  تېلېفۇننىندىن كىيىن قايتا بىر بىرلهپ خوشالشقا تېلېفوندائۆيدىكىلهر بىلهن  

كىرىشىم بولغاچ ھهممه نهرسىگه  ئايرودرومغابۇ مىنىڭ تۇنجى قېتىم ، ئهتراپىمغا نهزەر تاشلىدىم

 كۆزىتهتتىم. كىشىلهرنى ، قىزىقىپ قاراپ باقاتتىم

كهمىرىنى تاقىيالماي سهل ئاۋارە  ، بىخهتهرلىكچىقتۇق ئايروپىالنغىمۇۋاقىت تۇشۇپ  

 . ناھايتى ياخشى ئىدى كهيپىياتىم روھىئالمىغاندا  اھېسابقبولغاننى 

 ھاياجانلىناتتىم. ئهسلىسهم سهل  بولغىنىمنى چىھاياتىمدىكى تۇنجى قېتىم ئۇچماق 

قۇيۇق تۇمانالر  ئايرۇپىالنپهسكه تاكى  دېرىزىدىن، بېيجىڭ تامام يۈرۈپ كهتتۇق 

ا تازا ۇچۇشتشهھهر سىرتىنى بۇ ئئۈرۈمچىنىڭ ، ئارىسىغا كىرىپ كهتكهنگه قهدەر قاراپ تۇردۇم

 بولىدۇ.  دېسهممۇ قىلىۋالدىمتاماشا 

 ئۇزاق ئۆتمهي ئايرۇپىالن بۇلۇتالر ئۈستىگه چىقتى  

ئهمىلىيهتته كۈرۈپ  كۆرۈنۈشلهرنىبۇ  كېتىدىغانالردا چىقسا ھهۋەس قىلىپ ونىك 

ئهگهر ، لۇق بۇلۇتالرئاتقان پاختىدەك بۇلۇق بۇ، كۆپكۆك ئاسمان، كۆزلىرىمگه ئىشهنمهيال قالدىم

 . ئايرۇپىالن توختاپ تۇرسا مېڭىپ باقسام

 تۇتۇپ يهپ باقسام ....... 

 .يهنه نىمىلهرنى ئويلۇدۇم يادىمدا قالماپتۇ 
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بۇ كارامهتلهرنىڭ ئىگىسىنى ئويالپ تهسبىھ ھهمدىلهر ئېيتقىنىم  بۇ گۈزەللىكنىڭ،

 ئېسىمدە. 

ئالدىمىزغا چىققان ئاچاشتىن ۋېيزا قۇيۇلغان پاسپورتلىرىمىزنى چۈشتۇق، بېيجىڭغىمۇ  

 . بۆلمىگه خاس ماشىنىلىرى بىلهن يۈرۈپ كهتتۇق خهلقائرالىق ئايرودرومنىڭئېلىپ 

چهتەئللىكلهرنى قارايتتىم، ھهممىگه قىزىقسىنىپ  .ماڭا ھهممه نهرسه يېڭىلىق بىلىنهتتى 

 ھاياجانلىناتتىم. بۇنچه يېقىندىن تۇنجى كۆرۈشۈم بولغاچ ھهم 

ماشىنىدىن چۈشۈپ زالغا كىرگهندىن كىيىن سوراپ يۈرۈپ بىز ئايرۇپىالنغا چىقىدىغان  

لىفىتته ، يهرنىڭ ئىككىنچى قهۋەتته ئىكهنلىكىنى بىلدۇق دە لىفىت تهرەپكه يۈرۈپ كهتتۇق

ك چهتەئللى بىرنهچچه ، بىرسى كهلدى بوشىغاندىنلىققىدە ئادەم ساقال ساقال ئاخىر سهل 

 . چىقتۇق ، شۇالر بىلهن بىللهكىشلهر باركهن

 ئىتتىرىۋېتىپ ھارۋىلىرىنىچۈشىدىغاندا مهن بىلهن ماڭغان باال ئالدىراپال باشقىالرنىڭ  

 لىڭشىتىپچهتەئللىكلهر بېشىنى  ھېلىقى .بىز كۈلۈشۈپ كهتتۇق، چىقىپ كهتتى

 چىقىرىشتى. ئهپسۇسالنغاندەك بىرخىل قىياپهتلهرنى 

ئاچاش بىلهن خوشلىشىپ سومكىلىرىمىزنى سۆرەپ بىلهت  ھېلىقىئالدىمىزغا چىققان  

 ؛ مۇالزىمهتچى پاسپورتىمىزغا قاراپ، يهرگه باردۇق بېرىدىغانچىقىرىپ 

 . دەپ سورىدى ؟! جۇڭگولۇقمۇھه سىلهر -

 جۇڭگولۇق. ھهئه بىز -  

 يهرگه قۇيۇڭالر  ھه يۈك تاقنى بۇ- 

بىرنهرسىلهرنى ، بولغاچ چۈشىنهلمىدىم ئىنگىلىزچهبۇنىڭدىن كىيىنكى گهپلىرى  

 ، قىلدى سورىغاندەك

 . دەپ جاۋاپ بىرىۋەردىم ئوكې -

دەۋەرمهي ھىلى  ئوكېلىرىمدىن كىيىن خاتا گهپكىمۇ  "ئوكې"ئىككى ئۈچ قېتىملىق  

 ئۇ خانغا  دەپ ئويالپ 

  دېدىم ؟گهپ قىلساڭ قانداق خهنزۇچه-
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 ېيىن؛ پاسپورتقا بىر قارىۋەتكهندىن ك قولدىكىەرھالال ئۇ د 

 دىدى  ، ھه جۇڭگولۇقھه راس سىلهر -

سۇنىدىغان نهرسىلهرنىڭ بار يوقلىقىنى  چېقىلىدىغان،تاقالرنىڭ ئىچىدە -يۈك 

بىخهتهرلىك  . مىزنى چىقىرىپ بهردىىقهغهزلىرىنى چاپالپ بىلهتلىر كىيىن  سورىغاندىن

 . ئۇيهردە ياش ياش بالالر ئىشلهيدىكهنتهكشۈرۈشكه باردۇق 

  ،تهكشۈرگهچ بىزگه چاقچاق قىلدى 

 ئهخمهت نىجاتنى كۆرگىلىما ؟؟ بارىسهنئىرانغا نىمىشقا - 

 ؟ قازغىلى بارمايدىغانسهن نېفىت- 

ياق ياق بىلهنال جاۋاپ بىرىپ ئىچىگه كىرىپ  چاقچاقالرغاقۇالققا خوش ياقمىغان الۋزا  

 . كهتتۇق

ئىرانلىقالر باركهن ئۇالرنى كۈزىتىپ  بىرنهچچهەم ئانچه كۆپ ئهمهسكهن زالدا ئاد 

 ئولتۇردۇم. 

؛ چېگرادىن يېنىمدىكى بالىغا، ئىككى سائهتنى ئاران توشقۇزۇپ ئايرۇپىالنغا چىقتۇق 

  دېسهم، ئۆتتۇقمۇ؟

  ،دىېد ،ئۆتتۇق-

  دېسهم، ؟پاسپورتقا تامغا ئۇرمىدىغۇ ئهمسه- 

  ،جاۋاپ بهردىمهنمۇ بىلمىدىم دەپ - 

 . قا باشلىدىمشتهپسىلىي قارا  بېلهتكهقاراپ باقمىغان  يېقىشۇئان ئالغاننىڭ  

 . تىھرانكهن -ئۈرۈمچى ، ئۈرۈمچى -بېيجىڭ  

 ،مهن دىمېد  ھهي بىز يهنه ئۈرۈمچىگه مېڭىپتۇق !! 

 ! ياقهي- 

 ! مانا قارا- 

 ۋاي خۇدايىم !!!!- 



 گۇرۇپپىسى يىغىپ رەتلىگهن 」بىر「
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 ئۈرۈمچىدىن ماڭساق بولماسمىدى ؟! بىۋاسىتىالئۇنداق ئهدەم - 

 ! بۇ ؟! بىر مۇنچه پۇلغىمۇ زىيان ئاۋارىچىلىقنىمه - 

 ! قۇرساق ئاندىن ئاچ ،شۇنچه سائهت ساقالپ- 

بامدات بىلهن چىقىپ كهتكهن ، قاقشاپ يۈرۈپ بىرچاغالردا ئۈرۈمچىگه يېنىپ چۈشتۇق 

  بولۇپتۇ.كهلسهك شام 

 ، قىلدىم تېلىفۇنئۆيدىكىلهرگه  

 مهن ئۈرۈمچىگه ھازىر چۈشتۈم -

  ؟نىمه- 

لهت ېب. لىپ چۈشهندۈردۈمىغاننى ھىس قىئۆيدىكىلهرنىڭ پۇت قۇلىدا جان قالم 

 . بېيجىڭدىن بىۋاسته ئۇچمايدىكهن، لهتكهنېئايلىنىپ ماڭدىغان ب

 دى ېد قىلىۋېتىشىمنى تېلىفۇنتاموژنىدىن ئۆتۈپال ، ئۆيدىكىلهر ئۇھ دىدى بولغاي 

 . قۇيۇپ ئۆچىرەتته تۇردۇم تېلېفۇننىلهن ماقۇل بى، ھه-

 ،قىلدىم  تېلىفۇنتاموژنىدىن ئۆتۈپ ئۆيدىكىلهرگه  

 ،مهن ئايرۇپىالنغا چىقتىم ئالالھقا ئامانهت- 

 دى ئاچامېد -  .دەپ ھهممىمىز تىك تۇرۇپ كهتتۇق  بوپكهتتىكىنىش ه ئنىم بوپتۇ ،ھه- 

 . تىھرانغا ئۇچۇپ كهتتۇق، تاقىدىم تېلېفۇننى خوشلىشىپھهممهيلهن يهنه بىر قۇردىن  


