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 كــــۈن ئاللىقاچــــان قونغانــــدا، ئايرودرومغــــا ئــــايروپىالنى يولــــۇچىالر

 .ئىدى ئولتۇرغان

ـــدىن ـــكهن ئايرۇپىالن ـــۇچىالر چۈش ـــىدا يول ـــراقتىن ئارىس ـــ يى ـــۇ ـ  بهكم

 ئېلىـپ، تـاقلىرىنى ــ يـۈك مېھمـان. ئىـدى بـار مېھمـان بىـر كهلـگهن يىراقتىن

ــش ــىكى چىقى ــكه ئىش ــدى تهرهپ ــىك. كهل ــدا ئىش ــۈل ئالدى ــۈۋالغان، گ  كۆتۈرۈش

ــدىن ــان ئۇرغــۇپ قىزغىنلىــق چىرايى ــگهن ســهپهردىن كىشــىلهر تۇرغ ــۇرۇق كهل  ئ

ـــڭ، ـــت تۇققانلىرىنى ـــ دوس ـــڭ ـ ـــا بۇرادهرلىرىنى ـــق يولىغ ـــلهن تهقهززالى  بى

 ئــۈزۈپ، ئوكيــانالردا ـــ دېڭىــز بېلىقــتهك يېگــانه مېھمــان... تــۇراتتى قارىشــىپ

ــدهك ــاغ قۇرغۇي ــ ت ــن ـ ــۇپ داۋانالردى ــۈپ، ئۇچ ــراقتىن، ئۆت ــۇ يى ــراقتىن بهكم  يى

 كىشىســىنىڭ يــېقىن بىــرهر چىقىــدىغان ئالــدىغا شــهھهرده بــۇ ئۇنىــڭ. كهلــگهن

 بــۇ–شــهھهرده بــۇ مېھماننىــڭ بىــراق... بولمايــدۇ بىلگىلــى يــوقلىقىنى ـــ بــار

 بـــۇ مېھماننىـــڭ قالغـــان، ئىزلىـــرى بـــالىلىق كوچىلىرىـــدا تـــار شـــهھهرنىڭ

...  قالغــان ئانىســى يــالغۇز كوچىلىرىــدا توپىلىــق شــهھهرنىڭ بــۇ ـــ شــهھهرده

 يــۈرىكىنى كۆيۈۋاتقــان مهشــئهلدهك ئۈچــۈن ۋهتىنــى ئانــا ئانىســى، مېھمــان

 .ئىدى كهلگهن شهھهرگه بۇ يىراقالردىن كۆتۈرۈپ

ـــان ـــدىن مېھم ـــى، ئايرودروم ـــانلىرىنى چىقت ـــقا مېھم ـــان كۈتۈۋېلىش  چىقق

 بــۇ تۇرغـان سـاقالپ يېقىنلىرىنــى ئـۆز. ئـۆتتى ئارىســىدىن ئادهملهرنىـڭ نۇرغـۇن

 خىــل بىــر بولغــان ئــۆزىگه تونۇشــلۇقنى، خىــل بىــر كۆزلىرىــدىن ئادهملهرنىــڭ

 ئىسســىق كــۆزىگه بىلىــنگهن، يــېقىن قهلــبىگه. قىلــدى ھىــس يېقىنلىقنــى

ــۆرۈنگهن ــۇ ك ــڭ ب ــىياقى، ئادهملهرنى ــۈرۈش س ــ ي ــى ـ ــۆپ تۇرۇش ــۆزگهرگهن، ك  ئ

ــان ــدى يېڭىالنغ ــڭ... ئى ــىده مېھماننى ــاقلىنىپ ئېس ــان س ــۇزۇن قالغ ــان، ئ  چاپ

 كىــيىملهرگه مــودا يــېڭىچه ئۆتــۈكلهر قوپــال ئېغىــر، تامبــال، كهڭ ئېغــى

... قىالتتــى ئۆزگهرگهنــدهك روھىمــۇ كىشــىلهرنىڭ بــۇ ھــازىر. ئىــدى ئــۆزگهرگهن

 جاھانــدا ئهســىرده يېــرىم بــۇ ئهمهســمۇ، كهتتــى ئۆتــۈپ ئهســىر يېــرىم ئارىــدىن

 بــارچه ئهســىرده يېــرىم بــۇ! بــار نــېمه ئــۆزگهرمىگهن بــار، كىــم ئــۆزگهرمىگهن

 ئـــۆزگىرىش، جاھانـــدىكى. ئـــۆزگهردى ئىنســـانالر بـــارچه ئـــۆزگهردى، ئىقلىـــم

ـــانالردىكى ـــۆزگىرىش ئىنس ـــڭ ئ ـــا ئۇنى ـــهھىرىگه، ئان ـــا ش ـــهھىرىدىكى ئان  ش
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 قهلــبىگه مېھمــان... كهلــگهن ئېلىــپ ئــۆزگىرىش كىشــىلهرگىمۇ چىــراي تونــۇش

ــېقىن ــان ي ــۇ تۇيۇلغ ــڭ ب ــ ئادهملهرنى ــۈپ، ىدىنئارىس ــىنا ئۆت ــوختىتىش ماش  ت

ــدانىغا ــدى مهي ــدىراق. كهل  تاكســىنىڭ رهڭلىــك يېشــىل ســۇس توختىغــان ئالدى

 ھالــدا قىــزغىن چىــراي، ئىللىــق كېلىــپ ئالــدىغا مېھماننىــڭ دهرھــال شــوپۇرى

ــڭ ــدىكى مېھماننى ــۈك قولى ــ ي ــاقنى ـ ــدى ت ــان. ئال ــىغا مېھم ــىپ تاكس  جايلىش

 :ئولتۇرۇپ

 .دېدى ـ قويۇڭ، يهتكۈزۈپ بىرىگه مېھمانخانىالرنىڭ تىنچ پاكىزه، ـ

 .ئاكا ماقۇل، ـ

 .قوزغالدى يهڭگىلگىنه تاكسى

 كۆنــۈپ تىلىغــا چهتــئهل ئۆزىنىــڭ مېھمــان. قالــدى ھاياجانلىنىــپ مېھمــان

ــكهن ــڭ كهت ــۆز توســاتتىن ئاغزىنى ــا ئ ــدا ئان ــۆز ســۆزلىگهنلىكىگه، تىلى ــا ئ  ئان

ــدا ــۆزلىيهلىگهنلىكىگه، تىلى ــۆز س ــا ئ ــدا ئان ــۆزلهپ تىل ــاتونۇش س ــتىن ن  يىگىت

ــا« ــگهن »ئاك ــۆرمهت قېرىنداشــالرچه دې ــپ ئىشــتكىنىگه ســۆزىنى ھ  ھاياجانلىنى

ــدى ــدىن... قال ــرىم ئارى ــىر يې ــۈپ ئهس ــى ئۆت ــمۇ، كهتت ــرىم ئهمهس ــىر يې  ئهس

ــا ــان يىراقت ــرىم ۋهتهن، قالغ ــىر يې ــا ئهس ــان يىراقت ــا، قالغ ــرىم ئان ــىر يې  ئهس

ـــكه ـــىپ سۆزلهش ـــان نېس ـــا بولمىغ ـــل ئان ـــان... تى ـــا مېھم ـــى، ئان  ۋهتىنىن

ــىنى ــۇپ ئانىس ــدهك، ئۇنت ــا قالمىغان ــۇ ئان ــۇپ تىلىنىم ــان ئۇنت ــدى قالمىغ . ئى

 تىلىنىمـــۇ ئانـــا قالمىغانـــدهك ئۇنتـــۇپ ئانىســـىنى ۋهتىنىنـــى، ئانـــا مېھمـــان

 كىچىــك ناھــايىتى مېھمــان ئايرىلغانــدا، ۋهتهنــدىن... قااللمــايتتى ئۇنتــۇپ

 ئانىســىدىن. ئىــدى ياشــتا ئــالته ئــاران مېھمــان ئايرىلغانــدا ئانىســىدىن. ئىــدى

ــدا، ــان ئايرىلىۋاتقان ــىنىڭ مېھم ــا ئانىس ــىلىپ پۇتلىرىغ ــمهن، مهن« ئېس  كهتمهي

 ...بىراق. ئىدى يىغلىغان ھۆڭرهپ دهپ» !قالىمهن بىلله بىلهن ئانام مهن

ــى ــدهك تاكس ــى ئۇچقان ــۇ. ئىلگىرلهيىتت ــپ دهم–دهمم ــان ھاياجانلىنى  تۇرغ

 يولالرغــا ئــازاده ـــ كهڭ چىــراقالر، تۇرغــان جىمىــرالپ يۇلتــۇزدهك مېھمــان،

ـــاراپ، ـــۆز ق ـــدىكى ك ـــلهردىن ئالدى ـــالىلىقتىكى ئۆزگىرىش ـــلىمىلىرىنىڭ ب  ئهس

 بولمــاي قالغــان كىلىــپ خاتــا شــهھهرگه بــۇ. قىاللمىــدى ھــېس ئــازراقمۇ ئىزىنــى

 قالدى ئويالپمۇ دېگهنلهرنى... يهنه

 ئاكا؟ كېلىشلىرى، قهيهردىن ـ
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ــوپۇرنىڭ ــوئالى ش ــڭ س ــالىنى مېھماننى ــدى خىي ــا يهنه. بۆل ــل، ئان  يهنه تى

 ئـــۆزىگه ســـوئالىدىن يىگىتنىـــڭ مېھمـــان... ھىسســـىيات قېرىنداشـــالرچه

 ئۆزىنىــــڭ ھهقىــــقهتهن يېقىنچىلىقىــــدىن يىگىتنىــــڭ. بولــــدى كهلگهنــــدهك

 ئىللىغانـــدهك، ۋۇجـــۇدى مېھمـــان. قىلـــدى ھـــېس كهلگهنلىكىنـــى شـــهھىرىگه

 ســـوئالىغا ئۇنىـــڭ ۋه كۈلۈمســـىرىدى قالغانـــدهك بولـــۇپ خـــاتىرجهم كـــۆڭلى

 :بهردى جاۋاب

 !ئۇكام كهلدىم، چهتئهلدىن ـ

 ...چهتئهل ـ

 ...كانادادىن ھهئه، ـ

 چـوڭ تهرىپىـدىكى ئـۇ ئوكياننىـڭ تىـنچ دېـگهن كانـادا... كانـادا... ئـو ـ

 ...ئۇ مهملىكهتقۇ، بىر

 .مېھمان دېدى ـ بىلىدىكهنسىزغۇ؟ شۇنداق، ـ

 .كۆرگهنمهن خهرىتىدىن ـ

 خهرىتىدىن؟ ـ

 ئـــازراق. قىـــزىقىمهن جـــۇغراپىيىگه مهن خهرىتىســـىدىن، دۇنيـــا ھهئه، ــــ

ـــارام ـــڭ تاپســـامال ئ ـــدىغا خهرىتىنى ـــپ، ئال ـــۈن كېلى ـــاننى پۈت ـــپ جاھ  كېزى

 .چىقىمهن

ــان ــى مېھم ــوپۇرىنىڭ تاكس ــۈز ش ــۈل، ت ــۇق كۆڭ ــ ئوچ ــورۇق ـ ــت ي  يىگى

 بولغــان ئىــنىم بىــر مۇشــۇنداق شــهھهرده بــۇ« ھهم قىلــدى ھــېس ئىكهنلىكىنــى

 .قالدى ئويالپ دېگهنلهرنى» ... بولسا

 كىرىـــپ رايونىغـــا شـــهھهر يـــۈرۈپ، يـــول مىنـــۇتتهك يىگىـــرمه تاكســـى

ـــدى ـــان. كهل ـــهھهرنىڭ مېھم ـــدىكى ش ـــارچه جاھان ـــهھهرلهردهك ب ـــاالر، ش  بىن

ــــىنىالر، ــــراقالر ماش ــــده چى ــــاۋقۇنالپ ئىچى ــــۇرغىنىنى ش ــــۆرۈپ، ت  يهنه ك

 كـــۆڭلى قالغانـــدهك، ئېزىـــپ راســـتىنال. تهئهججۈپلهنـــدى يهنه ئهجهپلهنـــدى،

ــانچه ــدى ئ ــانچه. ئېچىاللمى ــۇرۇم بارغ ــۇپ بۇرۇقت ــدى بول ــان. قال ــۆڭلىنى مېھم  ك

 :سورىدى ئۈچۈن كۆتۈرۈش روھىنى توختىتىش،

ــ ــات ـ ــېمه تهرهققىي ــگهن ن ــز، دې ــېمه تې ــانچه ن ــلهر زور ئ ــۇ ئۆزگىرىش ! ب

ــهھىرىمىزنىڭ ــى ش ــار ئىلگىرىك ــوچىلىرى، ت ــايۋان ك ــ ئ ــارايلىق ـ ــۆيلىرى س  ئ
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 قالمىدىمۇ؟

ــ ــار ـ ــا، ت ــا كوچ ــۇ كون ــار، ئۆيلهرم ــ ب ــدى ـ ــت دې ــدىن يىگى ــۆزىنى يول  ك

 كوچــا، تــار. رايــونى يېڭىشــهھهر بــۆلهك بــۇ كېتىۋاتقــان بىــز ھــازىر – ئـۈزمهي

 .تېپىلىدۇ رايونىدىن كوناشهھهر مهھهللىلهر قهدىمى

 بــۇرۇنقى–ئولتــۇرۇپ رۇســالپ ئــۆزىنى مېھمــان دېــدى –! شــۇنداقمۇ ـــ

 دهمسىز؟ بار، ھازىرمۇ مهھهللىلهر بۇرۇنقى كوچىالر،

ــ ــا شــۇنداق، ـ ــا كوچــا، كون  كهلســهكمۇ ئهقلىمىــزگه بىــز مهھهللىــلهر كون

 .بار ھازىرمۇ. ئىكهن بار

ـــڭ ـــالى مېھماننى ـــار خىي ـــا ت ـــدى كوچىالرغ ـــان. قاناتالن ـــاش 50 مېھم  ي

 كــوچىالردا تــار مېھمــان. قــايتتى چاغلىرىغــا ياشــلىق ئــالته مېھمــان. ياشــاردى

 دهپ» !ئانــا« كــوچىالردا تــار مېھمــان. كۈلــدى كــوچىالردا تــار مېھمــان. يۈگــۈردى

 ...ئاتتى ئۆزىنى باغرىغا ئانىسىنىڭ كوچىالردا تار مېھمان. توۋلىدى

 .ئاكا قالدۇق، كېلىپ مېھمانخانىغا ـ

 .قايتۇردى قاينىمىدىن خىيالالر ئىزگۈ مېھماننى سۆزى شوپۇرنىڭ

 كهلدۇقمۇ؟ ـ

 .كهلدۇق ھهئه، ـ

 دهرهخــــلهر، ـــــ دهل قويــــۇق مېھمــــان. چۈشــــتى تاكســــىدىن مېھمــــان

ــالر، ــۈللهرگه چىملىق ــان گ ــپ تولغ ــ تې ــنچ ـ ــا تى ــىغا مېھمانخان ــاراپ، قورۇس  ق

 يىگىتنــــى مۇشــــۇ يهنه ئهته. بولــــدى رازى شــــوپۇرىدىن تاكســــى كۆڭلىــــده

ــڭ مۇشــۇ ئىزدهشــنى، ــاخىرقى يولباشــچىلىقىدا يىگىتنى ــى ئ  ئىزدهشــنى مهنزىلن

ــدى ــوپۇر. ئويلى ــت، ش ــڭ يىگى ــۈك مېھماننى ــ ي ــاقلىرىنى ـ ــڭ ت  مېھمانخانىنى

ـــاش ـــۇالزىمهت ب ـــورنىغىچه م ـــىپ ئ ـــپ، ئهكىرىش ـــا بېرى ـــانلىق مېھمانغ  ئام

 :ئۇزاتتى مېھمانغا چىقىرىپ كارتوچكىسىنى ئىسىم يېنىدىن ۋه تىلىدى

ــ ــۇپ زۆرۈر ـ ــا بول ــۇن قالس ــىله تىلېف ــا، بهرس ــام قهيهرده ئاك ــال بولس  دهرھ

 .بولىمهن ھهمدهمده سىزگه كېلىپ يانلىرىغا

ــ ــمهت، ـ ــ رهھ ــدى ـ ــان دې ــڭ مېھم ــىق يىگىتنى ــولىنى ئىسس ــىقىپ ق  – س

 .قىلىمهن تىلېفۇن ئهتىگهن ئهته سىزگه مهن ئىكهنسىز، يىگىت ياخشى

 .كۈتهي تىلېفۇنىڭىزنى ئهته بولىدۇ، ـ
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ــــان، ــــى مېھم ــــپ يىگىتن ــــدىن ئۇزىتى ــــين، قويغان ــــر كى ــــار بى  قات

 .ئورۇنالشتى ياتاققا ئۆتهپ رهسمىيهتلهرنى

 تىنچلىقـــى، پـــاكىزه، كهڭ، ياتاقنىـــڭ. كهلمىـــدى ئۇيقۇســـى مېھماننىـــڭ

ــڭ ــك مۇنچىنى ــىق راھهتلى ــۈيى، ئىسس ــا س ــان ئاغزىغ ــك تېتىغ ــاق كهچلى  تام

ــــڭ ــــى مېھماننى ــــدى نېرۋىلىرىن ــــۇ. تىنچالندۇرالمى ــــارۋاتتىن ئ ــــۇرۇپ، ك  ت

ــادانىنى ــاچتى چام ــدىكى. ئ ــه چامادان ــ نهرس ــڭ ـ ــىدىن كېرهكلىرىنى ــر ئارىس  بى

ــچه ــارچه نهچ ــاي پ ــاق م ــىمنى بوي ــدى رهس ــىملهر. ئال ــدىن رهس ــى ئىچى  ئىكك

ـــارچه ـــىمنى پ ـــپ، رهس ـــتهل ئايرىۋېلى ـــڭ ئۈس ـــا چىرىقىنى ـــپ يورۇقىغ  كېلى

 تــار كونــا رهســىمده بــۇ. قارىــدى رهســىمگه بىرىنچــى مېھمــان. ئولتــۇردى

ــڭ ــى كوچىنى ــىزىلغان كۆرۈنۈش ــدى س ــىمده. ئى ــارقىن رهس ــر ي ــار بى ــا، ت  كوچ

 تۇرغـــان گىرهلىشـــىپ بىـــرىگه ــــ بىـــر قاســـىنىقىدا ئىككـــى كوچىنىـــڭ

 تۇرغــان قارىشــىپ بىــرىگه ـــ بىــر دهرۋازىســى ـــ ئىشــىك ئــۆيلهر، بالىخــانىلىق

ــۆيلهر، ــاۋات ئ ــى ئ ــله، قهدىم ــده مهھهل ــان مهھهللى ــالىالر، ئويناۋاتق ــا ب  بالىالرغ

 ئهتتــۈرۈلگهن ئهكــس كۆرۈنۈشــى ئايالنىــڭ بىــر تۇرغــان قــاراپ بىــلهن زوقمهنلىــك

 مــۇھهببهت ـــ مېھــرى شــۇنچىلىك بىــلهن، ئىشــتىياق شــۇنچىلىك رهســىم. ئىــدى

ــلهن  رهڭ بىــر ھهر كۆرۈنــۈش، بىــر ھهر ئۇنىڭــدىكى ئىــدىكى، ســىزىلغان بى

 ئىـــگه جهزبىـــدارلىققا ئاجايىـــپ ئوبرازالشـــتۇرۇلۇپ، بىـــلهن ئىنچىكىلىـــك

 ھهر بىــلهن قهغهز ئــاق پــارچه بىــر كىشــى كــۆرگهن رهســىمنى. ئىــدى قىلىنغــان

ــل ــڭ خى ــى بهلكــى ئهمهس، بىرىكمىســىنى رهڭلهرنى ــڭ قهدىم ــۆزىنى مهھهللىنى  ئ

 مېھــرى چوڭقــۇر رهســىمگه بــۇ مېھمــان... قــاالتتى كېلىــپ تۇيغۇغــا كۆرگهنــدهك

ــ ــۇھهببهت ـ ــلهن م ــر بى ــازا بى ــاراپ ھ ــدىن ق ــيىن، تۇرغان ــر يهنه كې ــارچه بى  پ

ــىمنى ــا رهس ــدى قولىغ ــۇ. ئال ــى ب ــ 25 رهسىمدىكىس ــالر 28 ـ ــىدىكى ياش  چامىس

 كــۆڭلهك، چىــت ئــاق ئۇچىســىغا رهســىمدىكى. ئىــدى پــورترىتى ئايالنىــڭ بىــر

 ئـــۇرۇقى ئالمـــا بېشـــىغا جىلىـــتكه، رهڭ خورمـــا ئۈســـتىگه كۆڭلهكنىـــڭ

ـــدىكى ـــۈك رهڭگى ـــمىر گۈلل ـــاغلىقى كهش ـــان ي ـــال چىگىۋالغ ـــڭ ئاي  مېھماننى

 ئوبرازلىــــق تېــــرهن، ناھــــايىتى تۇرغانــــدهك تىــــرىكال گويــــا كۆزئالدىــــدا

ــۆرۈنهتتى ــڭ. ك ــاغلىقتىن ئايالنى ــپ ي ــان چىقى ــېكه تۇرغ ــاچلىرى چ ــۇق، چ  قوي

ــلىرى ــوم، قاش ــۆزلىرى ت ــوڭ، ك ــى چ ــزى ئىكك ــاردهك مهڭ ــل ئان ــالهتته قىزى  ھ
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ــۇراتتى كۈلۈمســىرهپ ــالتۇن تۇرغــان نۇرلىنىــپ قۇلىقىــدا. ت ــدا زىرىســى، ئ  بوينى

ــېلىنىپ ــان س ــۈپ تۇرغ ــ س ــۈزۈك ـ ــۋا س ــارجىنى قهھرى ــڭ م ــۈزهللىكىنى ئۇنى  گ

 كهتـــكهن ئولتـــۇرۇپ قـــاراپ ئـــۇزاق رهســـىمگه... ئىـــدى ئاشـــۇرغان تېخىمـــۇ

ـــان، ـــتا مېھم ـــىۋىرلىدى ئاس ـــا،«: ش ـــېچ ئان ـــان ت ـــانلىمۇ، ئام ـــا تۇرغ ! ئان

 يېــرىم ئايرىلىــپ ئۆزلىرىــدىن بولغــان، ئهســىر يېــرىم ئــايرىلغىلى ئۆزلىرىــدىن

ــا ئهســىر ــۆتكهن، جۇدالىقت ــۆزلىرىنى ئ ــرىم ئ ــۆزلىرىنى ســېغىنغان، ئهســىر يې  ئ

 تــۆككهن، يــاش ئهســىر يېــرىم ئهســلهپ ئــۆزلىرنى ،ئهتــكهن يــاد ئهســىر يېــرىم

ـــرىم ـــىردىن يې ـــرى ئهس ـــڭ بې ـــك ئۆزلىرىنى ـــۆزلىرىنى، مېھىرلى ـــق ك  ئىللى

 ئۈچـــۈن كــۆرۈش دىـــدارلىرىنى ئوغــۇللىرى كېلىۋاتقـــان ســىزىپ چىرايلىرىنــى

... ئانــا؟ ھايــاتمۇ ئــۆزلىرى ئانــا، بــارمۇ ئــۆزلىرى... كهلــدى ۋهتهنــگه ئــاخىرى

 ســــىلىنىڭ ئوغــــۇللىرى ئــــۆتكهن ئانىســــىز ۋهتهنســــىز، ئهســــىر يېــــرىم

ـــدارلىرىنى ـــۇ؟ دى ـــل 50 كۆرهلهرم ـــان يى ـــ سهرس ـــهرگهردانلىقتا ـ ـــۆتكهن س  ئ

ـــ يېـــتىم يىـــل 50 ئاتـــاالرمۇ؟ ئـــۆزىنى باغرىلىرىغـــا ئىللىـــق ئوغـــۇللىرى  ـ

ــۆتكهن يىســىرلىقتا ــۇللىرى ئ ــدلىياالرمۇ؟ تىنىقلىرىنــى ســىلىنىڭ ئوغ ــا،! ھى  ئان

ــانه مهن ــتهك يىگ ــانالردا بېلىق ــۈزۈپ، ئوكي ــدهك ئ ــاغ قۇرغۇي ــ ت ــن ـ  داۋانالردى

ــۇپ ــۈپ، ئۇچ ــئهلهردىن ئۆت ــپ قىت ــاخىرى ھالقى ــگه ئ ــدىم ۋهتهن ــدىك. كهل  كىن

ــــنىم ــــۈلگهن قې ــــهھىرىمگه تۆك ــــدىم ش ــــېكىن. كهل ــــۆز ل ــــدىكى ك  ئالدىم

ــــلهرگه ــــاراپ ئۆزگىرىش ــــى ق ــــدىم پهرق ھېچنىمىن ــــلىده مهن. ئېتهلمى  ئهس

ــهھىرىمگه ــپال ش ــالىلىق كېلى ــرىم ب ــان ئىزلى ــى قالغ ــى، قهدىم ــار مهھهللهمن  ت

 ھـــاالل پـــاك، ماڭـــا ئۆيـــۈمنى، تۆكـــۈلگهن قېـــنىم كىنـــدىك كـــوچىلىرىمنى،

 يېـــرىم تـــاپىمهن، قـــۇچىقىنى ئىللىـــق ئانامنىـــڭ ئانـــامنى، بهرگهن ســـۈتىنى

 دهپ... ھىـــداليمهن قانمـــاي ھىـــدىنى ئانامنىـــڭ ئـــۆتكهن جۇدالىقتـــا ئهســـىر

ــتىكهنمهن ــراق،. زارىقىپ ــۆز بى ــدىكى ك ــلهر، زور ئالدىم ــا ئۆزگىرىش  يېڭىلىقالرغ

. قالــدىم ئاڭقىرالمــاي ھېچنىمىنــى بهرگهنــدهك قويــۇپ پىرقىرىتىــپ قــاراپ،

ــۇدۇلال شــهھهرگه ــپ ئ ــۆزلىرىنى كىرى ــۆزۈم تېپىشــقا ئ ــمهي، ك ــا يهت  مېھمانخانىغ

 ئــــۆزلىرى قهيهرده؟ ئــــۆزلىرى ئانــــا،... بولــــدۇم مهجبــــۇر چۈشۈشــــكه

 كۆرهلهرمهنمـــۇ؟ لىرىنىدىـــدار ســـىلىنىڭ مهن بـــارمۇ؟ ھېلىمـــۇ شـــهھىرىمىزده

 ھىسســـىياتالر ئىزگـــۈ مېھمـــان» !قانـــاالرمهنمۇ؟ باغرىلىرىغـــا ســـىلىنىڭ مهن
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ــدا ــۈزهتتى قاينىمى ــان. ئ ــۈ مېھم ــالر ئىزگ ــدىكى ھېس ــتىلىش قاينىمى ــلهن ئىن  بى

 ئانىســـى ئۇنىـــڭ-ئىنتىلىشـــى مېھماننىـــڭ. بوغـــۇالتتى ئارىلىقىـــدا ئهندىشــه

ــلهن ــان بى ــارىلىقى بولغ ــۇ ئ ــقارغان، قهدهر ش ــم قىس ــچه بهلكى ــۈز نهچ ــر ي  مېتى

. ئولتۇرغانــدۇ ئهســلهپ ئــۇنى ئانىســى دائىرىــده كىلــومېتىر نهچــچه بىــر يــاكى

ــم ــنال بهلكى ــ يهرده يېقى ــڭ ئهتراپتىكىـ ــده مهھهللىلهرنى ــى بىرى ــڭ ئانىس  ئۇنى

ـــىنى ـــلهپ كېلىش ـــدۇ تى ـــڭ... ئولتۇرغان ـــى مېھماننى ـــى – ئهندىشىس  ئانىس

ــدۇ ــاكى ھاياتمى ــۈپ ي ــدىمۇ ئۆل ــدىن... كهتكهن ــرىم ئارى ــىر يې ــل 50 – ئهس  يى

 بــاال يىــل 50 ئارىــدا. قالــدى ئۈزۈلــۈپ ئــاالقه يىــل 50 ئارىــدا. كهتتــى ئۆتــۈپ

 يىـــل 50 ئارىـــدا. ئاالقىلىشـــالمىدى بىـــلهن بالىســـى ئانـــا بىـــلهن، ئانىســـى

ــا ــۆتتى جۇدالىقت ــدا. ئ ــل 50 ئارى ــاش يى ــۈش ي ــلهن تۆك ــۆتتى بى ــدا... ئ  ئارى

. دېـــدى قـــاالي ئۆتـــۈپ قاتارىغـــا ياشـــانغانالر ھالقىـــپ، ياشـــتىن 55 بـــالىمۇ

ــمهك ــى دې ــات ئانىس ــا ھاي ــ 75 بولس ــالرغا 78 ـ ــپ ياش ــان كىرى ــدۇ قالغ . بولى

 بىــر بوغۇزىغــا. قالــدى داۋامالشــتۇرالماي خىيــالىنى مېھمــان... نــاۋادا ئانىســى

 ...كهتتى ئىتتىكلهپ تىنىقلىرى بولۇپ، كهپلهشكهندهك نهرسه

 .تولدى ياشقا چاناقلىرى كۆز مېھماننىڭ

 ئهمــدى ئــۇ. ئويلىــدى تۇتۇشــنى ئــۆزىنى ھاياجانــدىن زىيــاده مېھمــان

ــ تــاغ قۇرغۇيــدهك ئــۈزۈپ، ئوكيــانالردا بېلىقــتهك يېگــانه  ئۇچــۇپ داۋانالردىــن ـ

 ۋهتىــــنىگه، كوچىــــدىكى تــــار ئۆزىنىــــڭ ھالقىــــپ قىتــــئهلهردىن ئۆتــــۈپ،

ــىنىڭ ــىغا ئانىس ــپ بوسۇغىس ــان كېلى ــدى قالغ ــر. ئى ــېچه، بى ــۇ پهقهت ك  مۇش

 قېنـى كىنـدىك كـوچىلىرىنى، تـار ئۆزىنىـڭ ئـۇ كهتسـىال، ئۆتـۈپ كـېچه قاراڭغۇ

ـــۈلگهن ـــۆيىنى، تۆك ـــل 50 ئ ـــا يى ـــۆتكهن جۇدالىقت ـــىنىڭ ئ ـــدارىنى ئانىس  دى

ــا ئانىســىنىڭ ســېغىنغان يىــل 50 كۆرهلىشــى، ــۆزىنى قۇچىقىغ  50 ئاتالىشــى، ئ

ـــل ـــان يى ـــى ئانىســـىنىڭ زارىقق ـــۇمكىن ھىدلىيالىشـــى، تىنىقىن ـــدى م ... ئى

 داۋانـالر ــ تـاغ پهلهك ــ ئاسـمان. قالـدى يىراقتـا ئوكيـانالر پايانسـىز اق،شۇند

ــته ــدى پهس ــۇن. قال ــكۈللهر نۇرغ ــان مۈش ــدى ئاس ــۇ. بول ــتهك ئ ــۈزۈپ، بېلىق  ئ

 ...قالدى دهپ يېتهي مهنزىلگه ئۇچۇپ قۇرغۇيدهك

ــان ــىملهرنى مېھم ــان رهس ــدا ئاۋايلىغ ــۆز ھال ــا ئ ــېلىپ جايىغ ــدى س . قوي

ــۆزىنى ــدۇرۇپ ئ ــىراق تېنچالن ــارام ياخش ــېلىش، ئ ــى ئ ــاڭنى، ئهتىك ــى ت  ئهتىك
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. يــاتتى چىقىــپ كارۋاتقــا ئۈچــۈن كۈتــۈۋېلىش خۇشــال روھلــۇق، قۇياشــنى

 ...بىراق. ئۆچۈردى چىراقنى

 

2 

 ھايــاجىنى قهلــب مېھماننىــڭ. كهلمىــدى ئۇيقۇســى مېھماننىــڭ بىــراق،

 ...بېسىلمايتتى زادىال

 توپتـــوغرا بۇنىڭـــدىن–ئۆتمۈشـــكه يىــراق كهپتىـــرى خىيـــال مېھماننىــڭ

 تۇرمــۇش ئىلگىرىكــى ئهســىر يېــرىم ھاياتقــا، ئىلگىرىكــى ئهســىر يېــرىم

 ...قاناتالندى قاراپ قاينىمىغا

 گهپ ئـــۇزۇن نىســـبهتهن ھاياتىغـــا ئادهمنىـــڭ بىـــر بـــۇ–ئهســـىر يېـــرىم

 ئوتتـــۇرا ياشـــلىق، ئۆســـمۈرلۈك، بـــالىلىق، ئـــادهم ئهســـىرده يېـــرىم. ئىــدى

 ھاياتىنىـــڭ قويـــاتتى، قهدهم قېرىلىققـــا خوشلىشـــىپ، بىـــلهن دهۋرى ياشـــلىق

ــران ــاغلىرى قى ــلهن چ ــاتتى بى ــر يهنه... خوشلىش ــىم بى ــادهملهر قىس ــا ئ  ھهتت

 ...ياشىيالمايتتى ئهسىرمۇ يېرىم

 مېھمــان زامانــدا ئــۇ. ئىــدى بــاال ياشــلىق ئــالته مېھمــان چاغــدا ئــۇ

ـــدۇلھېمىتخان ـــىملىك ئاب ـــاال ئىس ـــدى ب ـــۇ. ئى ـــۈنلهرده ئ ـــدۇلھېمىتخان ك  ئاب

ــــاال، ىكئىســــىمل ــــڭ ســــائادهت ئانىســــى ب ــــدا خېنىمنى  غهمســــىز قۇچىقى

ــپ ــۈرگهن ئهللهيلىنى ــدى ي ــۇ. ئى ــتالردا ئ ــدۇلھېمىتخان ۋاقى ــىملىك ئاب ــاال، ئىس  ب

 ئــۇ... بىلمهيتتــى قــالغىنىنى كىرىــپ تــۈرمىگه ھاجىنىــڭ ئابــدۇرېھىم دادىســى

ــدۇلھېمىتخان كــۈنلهرده ــاپ غهمســىز ئۆزىنىــڭ ئاب ــۈرگهن ئوين ــار ي –كوچىســى ت

 .بىلمهيتتى بولۇۋاتقانلىقىنى ئاچارچىلىق كۆلبېشىدا ساراي

ــۈجمه مهھهللىســىده كۆلبېشــى ســاراي ــۈنلهر پىشــقان ئ ــدۇلھېمىتخان. ك  ئاب

ــدىكى ــلىرى مهھهللى ــلهن تهڭتۇش ــۈجمه بى ــپ ئ ــۈرگهن يهپ تىرى ــر ي ــۈنى، بى  ك

 كهلـــگهن مېڭىـــپ يۈگۈرگهنـــدهك تهرهپـــتىن ئىشخانىســـى كوممۇناســـى خهلـــق

ـــالىالر خېـــنىم، ســـائادهت ئانىســـى ـــالىنى يـــۈرگهن چۇرقۇرۇشـــۇپ بىـــلهن ب  ب

 :چاقىردى

 !ئابدۇلھېمىتخان باالم، ـ

ــ ــا... ھه ـ ــاال –... ئان ــر ب ــال بى ــارا چاڭگ ــۈجمىنى ق ــنىچه ئ  مىجىقلىغى
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 .كهلدى يۈگۈرۈپ ئالدىغا ئانىسىنىڭ

 !بارىمىز ئالدىغا دادىلىرىنىڭ باالم، ماڭسىال، ـ

ـــ ـــ قهيهرده؟ دادام ـ ـــاال ـ ـــان ھهم ب ـــران ھهم قىزىقق ـــان ھهي ـــدا بولغ  ھال

 :بهردى جاۋاب ماڭغىنىچه يېتىلهپ قولىدىن ئۇنىڭ ئانىسى. سورىدى

 !چىقىدىكهن تۈرمىدىن بۈگۈن دادىلىرى... باالم تۈرمىده دادىلىرى ـ

 يهرمۇ؟ جىق نان ـ ئاش يهر؟ قانداق دېگهن تۈرمه ـ

ــ  بالىنىــڭ. ئالــدى يــاش مۆللىــده كــۆزلىرىگه ئانىســى –...! بــاالم يــاق ـ

ــپ ــانلىقىنى مېڭى ــۆرۈپ، بواللمىغ ــۇنى ك ــاش ئ ــدى ھاپ ــىلىگه مهن – قىلىۋال  س

ـــيىن ـــرهي دهپ كې ـــدۇ بې ـــانراق ھـــازىر... بوالم ـــپ چاقق ـــڭ مېڭى  دادىلىرىنى

 !باالم ماقۇلمۇ، بارايلى ئالدىغا

 !ئانا ماقۇل، ـ

ــــاال ــــىنى ب ــــدى ئانىس ــــدهك، ئهم ــــىنىڭ كۆرۈۋاتقان ــــن، ئانىس  غهمكى

ــۆزلىرىگه تهشۋىشــلىك ــق ك ــده ھهيرانلى ــاراپ ئىلكى ــى ق ــاال. كهتت  دادىســىنىڭ ب

ـــۆز سىماســـىنى ـــدىغا ك ـــراق تىرىشـــتى، كهلتۈرۈشـــكه ئال ـــۆز بى ـــدىغا ك  ئال

 شــۇندىن. ئىــدى قالغــان ئايرىلىــپ بــۇرۇن خېلــى دادىســىدىن ئــۇ. كهلتۈرهلمىــدى

 ـــ ئــۆينى بولــۇپ، دادا ھهم ئانــا، ھهم ئۇنىڭغــا خېــنىم ســائادهت ئانىســى بېــرى

ـــۆي ـــپ ئ ـــاتتى قىلى ـــڭ... كېلىۋات ـــىده، بالىنى ـــاراي ئېس ـــىدىكى س  كۆلبېش

ــاجى ــى ئۇرايىمھ ــدىغان قورۇس ــوڭ دېيىلى ــويال چ ــڭ ھ ــى ئۇالرنى ــدى قورۇس . ئى

 ـــ ئانـا خېـنىم ســائادهت. كهتتـى ئۆتـۈپ قولىغـا كىشــىنىڭ ھويلىمـۇ ئـۇ ھـازىر

ــاال ــيلهن ب ــڭ ئىككى ــىدىكى كوچىنى ــوق ھويلىســى ئىچكىرىس ــر ي ــق بى  ئېغىزلى

 ...تۇرۇۋاتاتتى ئۆيده قاراڭغۇ

ــان، ــالىلىق مېھم ــىگه ب ــۈر خاتىرىس ــپ مۆھ ــىلغاندهك قىلى ــۇر بېس  چوڭق

ــكهن ئورنىشــىپ ــۆز ئىشــالر ئاشــۇ ئهســلىمىلهر، ئاشــۇ كهت ــدا ك  ھــازىرمۇ ئالدى

 ئــون شــهھهردىن تــۈرمه... ئىــدى چــۆمگهن ھاياجانغــا بېرىۋاتقانــدهك يــۈز

ــچه ــاقىرىم نهچ ــا چ ــقان يىراقق ــېغىللىق، جايالش ــاس ش ــر قاق ــدى يهرده بى . ئى

 قولىـــدىن ھېلـــى قىلىـــپ، ھاپـــاش ھېلـــى ئـــۇنى خېـــنىم ســـائادهت ئانىســـى

. ئىــدى بارغــان يېتىــپ تــۈرمىگه ئانــدىن بولغانــدا چــۈش كــۈن يــۈرۈپ يېــتىلهپ

ـــىنىڭ ـــاق ئانىس ـــت ئۇشش ـــۈك چېكى ـــت گۈلل ـــڭ چى ـــتىكىگه كۆڭلىكىنى  ئې
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 تۇرغــان تاقــاقلىق ئېچىلمايدىغانــدهك مهڭگــۈ يهردىكــى بــۇ ئېســىلغىنىچه،

 تامالرغـا بىتـون ئېگىـز قالىـدىغان كېلىـپ بـويى تېـرهك دهرۋازىغـا، قـارا يوغان

 بــۇ... ئىــدى ئېســىده ھازىرقىــدهك مېھماننىــڭ بــولغىنى، يېــرىم كــۆڭلى قــاراپ

ــدىكى دهرۋازا قــارا بــاال. ئىــدى جىــق ئــادهملهر تۇرغــان ساقلىشــىپ يهرده  ئالدى

ـــان شـــېغىللىقتا قاقـــاس  خېنىمغـــا ســـائادهت ئانىســـى ئايالالرنىـــڭ، ئولتۇرغ

ــــاداڭغۇ، ئوخشــــاش ــــمهن تهشۋىشــــلىك، ي  شــــۇ. كــــۆردى ھــــالىتىنى دهرت

 ـــ جهبىــر ئۆينىــڭ ئهرســىز ئوخشــاش خېنىمغــا ســائادهت ئانىســى ئايــالالرنىڭمۇ

ــ ئۆينىــڭ ئهرســىز جاپاســىنى، ــۇمالر ئــاجىز تارتىۋاتقــان ھهســرىتىنى ـدهرد  مهزل

ــى ــدى ئىكهنلىكىن ــاال. ئويلى ــده ب ــماق كۆڭلى ــۇپ تېپىش ــان بول ــۇئالغا تۇرغ  س

ــاۋاب ــپىش ج ــۈن تې ــۇ ئانىســىغا ئۈچ ــڭ تېخىم ــڭ چاپلىشــىپ چى ــا ئۇنى  قۇلىقىغ

 :شىۋىرلىدى

 تۇرىدۇ؟ يهرده بۇ نېمىشقا دادام ئانا، ـ

 چـــاچلىرى ئوغلىنىـــڭ. قارىـــدى كـــۆزلىرىگه بالىنىـــڭ خېـــنىم ســـائادهت

ــۈپ، ــاش ئۆس ــۇپ ئوغالقب ــان بول ــىنى قالغ ــىلىدى بېش ــڭ ھهم س ــا ئۇنى  قۇلىقىغ

 :بهردى جاۋاب يېقىپ ئاغزىنى

ـــ ـــىله ـ ـــى س ـــك، تېخ ـــدۇلھېمىتخان كىچى ـــاالم ئاب ـــۆزلهپ مهن... ب  س

ــهممۇ  ئالــدىرماي شــۇڭا... بىلمهيــال قارىســىنى ـــ ئــاق ئىشــنىڭ بــۇ بهرس

 ...قالىال بىلىپ بولغاندا چوڭ كېيىنچه تۇرسىال

ـــى ـــا ئانىس ـــۇنداق ئۇنىڭغ ـــىغا، دهپ ش ـــى تۇرۇش ـــر دهرۋازا ھېلىق  ئېغى

 .ئىدى ئېچىلغان غىچىرالپ

ــ ــدىغان دادىلىــرى ـ ــا –! بــاالم بولــدى، چىقى  كىچىككىــنه بالىنىــڭ ئان

 !بارايلى يېقىنراق ئالدىغا دهرۋازا ماڭسىال،–تۇتتى مهھكهم قوللىرىنى

 ئالـــدىغىراق ئۆتـــۈپ، ئارىســـىدىن ئـــادهملهر ئىككىـــيلهن بـــاال ــــ ئانـــا

 .چىقتى

 ســـاقلىغۇچىالر ئامـــانلىق. چىقىشـــتى ئـــادهملهر تـــوپ بىـــر دهرۋازىـــدىن

ــــدىغا دهرۋازا ــــىۋالغان ئال ــــالالر، توپلىش ــــالىالرنى ئاي ــــتۇردى ب  ۋه تارقاقالش

ــايىتى ــار جىن ــۇ ب ــادهملهرنى ئاش ــۇدۇل ئ ــهھهرگه ئ ــپ ش ــدى ئېلى ــۇ... ماڭ  ب

ـــۋالنى ـــۆرۈپ، ئهھ ـــىزلهنگهن، ك ـــىزلهنگهن ئۈمىتس ـــا، تاقهتس ـــىنى ئان  بالىس
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 .ئهگهشتى ئۇالرغا يېتىلىگىنىچه

 كېتىشـــىۋاتقانالرنىڭ ئانـــا دېـــدى ــــ بـــاالم؟ كۆردىلىمـــۇ، دادىلىرىنـــى ــــ

ــك بېشــىنى ئارىســىدا ــۇپ تى ــان تۇت ــر كېتىۋاتق ــادهمنى بى ــىتىپ ئ  ئهنه – كۆرس

 !شۇ دادىلىرى ئادهم قاش قارا بويلۇق، ئېگىز كېتىۋاتقان ئوتتۇرىدا ئاۋۇ

ــۆزلىرى ســهبىي ئۆزىنىــڭ ــلهن، ك ــالىلىق بى ــلهن تۇيغــۇلىرى ب  دادىســىغا بى

ـــداپ ـــارىغىنى، بويۇن ـــڭ ق ـــۇ مېھماننى ـــىده ھېلىم ـــىنىڭ. ئېس ـــاچ، دادىس  چ

 خهســـه پۈرلهشـــكهن كىرلهشـــكهن، ئۇچىســـىدا كهتـــكهن، ئۆســـۈپ ســـاقاللىرى

ــۆڭلهك، ــۆك ك ــال، ك ــۇتلىرى تامب ــاغ پ ــپ ياالڭئاي ــاراتتى كېتى ــالىلىق... ب  ب

 ئۆتــۈپ، ئالــدىغىراق توپىنىــڭ ئــادهملهر يۈگــۈرگىنى، بىــلهن يۈگۈرۈكلــۈكى

 ھازىرقىــدهك مېھماننىــڭ قــارىغىنى ســېلىپ ســهپ دادىســىغا ئــارىلىقتىن يــېقىن

. ئىــدى ئــادهم كــۆز بۈركــۈت قالماســتىن بولــۇپال قاڭشــارلىق دادىســى... ئېســىده

 ئــــوغلىنى كېلىۋاتقــــان يۈگــــۈرۈپ كهينىــــدىن قــــاراپال، شــــۇنداق دادىســــى

 ئــوغلىنى بىــلهن ئىپــاده بىــر قانــداقتۇر كۆزلىرىــده بۈركــۈت. ئىــدى تونۇۋالغــان

ــداملىق ــقا، چى ــۇر بولۇش ــقا جهس ــدىگهن بولۇش ــدى ئۈن ــڭ. ئى ــۆزلىرى بالىنى  ك

ـــىنىڭ ـــۆزلىرى دادىس ـــلهن ك ـــقان بى ـــۇ ئۇچراش ـــلهرده، ش ـــڭ دهقىقى  پايالقچىنى

 :ئاڭالندى ئاۋازى ۋاقىرغان

 !يوقال ماڭ غورتهك، ھهي ـ

 ...يىقىلدى سهنتۈرلۈپ كهينىگه ، دهپ قاچىمهن باال كهتكهن قورقۇپ

ــۇ ــۈنى ش ــىنىڭ ك ــۆيگه دادىس ــى، ئ ــقا كېلهلمىگهنلىك ــلىرى باش  تهقدىرداش

 مېھماننىــــڭ تۇرغــــانلىقى، زالــــدا چــــوڭ قورۇســــىدىكى كوممۇنــــا بىــــلهن

ــدهك ــاال. ئېســىده ھازىرقى ــۈنى شــۇ ب ــا، دادا، ك ــاال ئان ــۈچهيلهن ب ــۆيگه ئ  جهم ئ

ـــۇپ ـــر بول ـــتىخاندا بى ـــۇرۇپ داس ـــاق ئولت ـــىنى، تام ـــىنى، يېيىش  مۇڭدىشىش

ــدهك دادىســىنىڭ ــۈك ئىسســىق، بۇرۇنقى ــوللىرى كۈچل ــلهن ق  ســىالپ بېشــىنى بى

 ســېلىپ گىــره بوينىغــا دادىســىنىڭ قويۇشــىنى، قاشــالپ ئېغىزىنــى قويۇشــىنى،

ــدا ئۇنىــڭ ــاتىرجهم قۇچىقى ــدى قىلغــان تهمه ئۇخلىشــىنى خ ــراق. ئى  دادىســى بى

 .ئىدى كېلهلمىگهن ئۆيگه

ـــى ـــاراي ئهتىس ـــى س ـــىده كۆلبېش ـــاجىرالرنى« مهھهللىس ـــڭ مۇھ  ئۆزىنى

ــتىگه ــدىكهن دۆلى ــگهن »قايتۇرى ــدى گهپ دې ــاال،. تارقال ــڭ ب ــدا چوڭالرنى  ئاغزى
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ــــان ــــى پاراڭــــدىن، بولۇۋاتق ــــاجىنىڭمۇ ئابــــدۇرېھىم دادىس  مۇھــــاجىر ھ

ـــى، ـــۆز ئىكهنلىك ـــتىگه ئ ـــدىغانالرنىڭ دۆلى ـــدا قايتۇرۇلى ـــىنىڭمۇ قاتارى  دادىس

ــارلىقىنى ئىســمى ــدى ب ــراق. ئاڭلى ــالته بى ــاال ياشــلىق ئ ــڭ ب ــۇن چوڭالرنى  نۇرغ

 يهرگه بىـــــر راقيىـــــ دادىســـــىنىڭ پهقهت. چۈشـــــهنمهيتتى گهپلىرىنـــــى

 ئانىســـى تهڭ بىـــلهن چىقىـــش گهپ بـــۇ... ئىـــدى بىلـــگهن كېتىـــدىغانلىقىنى

ــائادهت ــڭ س ــى خېنىمنى ــا يىغىس ــالندى قايت ــڭ... باش ــۆزى ئانىنى ــدا، ك  يىغى

 ـــــ كىــــيىم دادىســــىنىڭ ئولتــــۇرۇپ يىغــــالپ ئانىســــى... ئىشــــتا قــــولى

 ئــوت تونۇرغــا ئولتــۇرۇپ يىغــالپ ئانىسـى. ئىــدى يامىغــان يۇيــۇپ كېچهكلىرىنـى

 يـۈرۈپ يىغـالپ ئانىسـى. ئىـدى ياپقـان نـان ئۈچـۈن سـهپىرى دادىسـىنىڭ سېلىپ

ــىنىڭ ــهپىرى دادىس ــۈن س ــدىكى ئۈچ ــا ئۆي ــدهك پۇلغ ــاتالرنى يارىغى ــېتىپ بىس  س

 ســهپهر دادىســىنىڭ ئولتــۇرۇپ يىغــالپ ئانىســى. ئىــدى قىلغــان غېمىنــى پۇلنىــڭ

 .ئىدى پۈتكۈزگهن تهييارلىقىنى

ـــارا ـــوران، ق ـــاراي ب ـــى س ـــىدىكى كۆلبېش ـــۈجمىلهرنى مهھهللىس  يهرگه ئ

 ســهپهر تهييارلىغــان ئۈچــۈن دادىســى ئانىســى بالىنىــڭ كــۈنى، بىــر تۆكــۈۋهتكهن

 كوممۇناســــى خهلـــق ئهگهشــــتۈرۈپ ئـــۇنى يــــۈدىگىنىچه الزىمهتلىكلىرىنـــى

 ئېســىلغان، پىالكــات قىزىــل دهرۋازىســىغا كوممۇنانىــڭ. كهلــدى قورۇســىغا

 شـــوئارالرغا پىالكاتقـــا، بـــاال. ئىـــدى چاپالنغـــان شـــۇئارالر قىزىـــل تامالرغـــا

ــــۆزلىرىنى ــــپ ك ــــدى چىمچىقلىتى ــــۇ. قارى ــــل ب ــــلهرده قىزى ــــېمىلهر خهت  ن

ــى ــى دېيىلگهنلىكىن ــدى بىلگۈس ــراق. كهل ــۇ بى ــدا ئ ــاال چاغ ــى ب ــك، تېخ  كىچى

ــاۋاتى خهت ــان، س ــداق چىقمىغ ــى ئۇن ــايتتى خهتلهرن ــا،. تونۇيالم ــى ئهمم  دادىس

ـــۇ ـــى ئ ـــمهي خهتلهرن ـــۇۋېتهتتى ھهجىلى ـــى... ئوق ـــدۇرېھىم دادىس ـــاجى ئاب  ھ

 ...ئىدى كىشى شائىر كىتابخۇمار،

ــا ــىدىكى كوممۇن ــدانغا قورۇس ــايىتى مهي ــق ناھ ــادهم، جى ــق ئ ــانىالر، جى  ئ

ــق ــالىالر جى ــگهن ب ــدى كهل ــىغا. ئى ــان يېپىشــىپ ئانىس ــاال، تۇرغ ــداننىڭ ب  مهي

ــىدا ــپ ئوتتۇرىس ــان توختىتى ــى قويۇلغ ــۇق ئىكك ــىنىنىڭ كۇزۇپل ــىدا ماش  نېرىس

ــقىالر ــلهن باش ــان بى ــىنى تۇرغ ــۆردى دادىس ــاال. ك ــى ب ــكه دادىس ــۈردى تهرهپ . يۈگ

 بــاال. توســتى ئالــدىنى ئۇنىــڭ ســاقلىغۇچىالر ئامــانلىق ســۆرۈن تهلهتــى بىــراق

 .قالدى تۇرۇپ ئىزىدا ماڭغان پېتى ئۈمچهيگهن
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ــ ــلهن ئوغلــۇم ـ ــدى، – بولمامــدۇ؟ كۆرۈشۈۋالســام بى  ئامــانلىق دادىســى دې

 .ساقلىغۇچىالرغا

 .ئۇالر دېدى، –! بولمايدۇ ـ

ــ ــداق ـ ــۇ... قىلمىســاڭالر ئۇن ــز ب ــ ئىشــقۇ، خۇشــاللىق ئۈچــۈن ھهممىمى  ـ

ـــ دادىســـى دېـــدى  ئېلىـــپ بىلـــله ئانىســـىنى ئوغلۇمنىـــڭ ئوغلـــۇمنى، مهن ـ

 .سۇندۇم ئىلتىماس كېتىشكه

ــىنىڭ ــا دادىس ــده ئۇالرغ ــهندۈرۈپ قائى ــۇنچه چۈش ــى بىرم ــى ياخش  گهپلهرن

 ئىشـــخانىغا دادىســـىنى كومىتېتىـــدىكىلهرنىڭ خىـــزمهت كېـــيىن قىلغـــانلىقى،

ــانلىقى، ــڭ چاقىرغ ــىده مېھماننى ــى... ئېس ــى دادىس ــر خېل ــاغ بى ــدا چ  بولغان

ـــخانىدىن ـــى ئىش ـــر. چىقت ـــلهر ئېغى ـــلهن قهدهم ـــپ بى ـــا كېلى ـــ ئان ـــاال ـ  ب

 يىغلىـــدى، ئـــانىمۇ. كهتتـــى يىغـــالپ ســـېلىپ ئـــۈن قۇچـــاغالپ ئىككهيلهننـــى

 قوشــۇلۇپ ياشــلىرى كــۆز ئۈچهيلهننىــڭ بــاال ئانــا، دادا،. يىغلىــدى بــالىمۇ

 ...كهتتى

ـــ ـــۇالر ـ ـــدۇلھېمىتخاننى پهقهت ئ ـــپ ئاب  – قوشـــۇلدى كېتىشـــىمگىال ئېلى

ــدى ــى دې ــۇپ دادىس ــاران بوغۇل ــ ئ ــاران ـ ــۆزلهپ ئ ــىلىنى–س ــله س ــپ بىل  ئېلى

 .قوشۇلمىدى زادىال كېتىشكه

 ئېســـهدهپ بوغۇلـــۇپ،. چىقتـــى ئهۋجىـــگه باشـــقىدىن يىغىســـى ئانىنىـــڭ

 .كهتتى يىغالپ

 باالمــــدىنمۇ ئايرىلســــام، ســــىلىدىنمۇ مهن ھــــاجىم، ئوبــــدان ۋاي ـــــ

 !چىدايمهن قانداق ئازاپقا بۇ ئايرىلسام،

ــۈرهكنى ــا، ئهزگهن ي ــۇۋالپ يىغ ــان ھ ــوران، تۇرغ ــازاپلىق ب ــق ئ ... جۇدالى

 .ئۇنتۇيالمىدى زىنھار بۇيان ئهسىردىن يېرىم كۈننى بۇ مېھمان

ــ ــپ مهن ـ ــدۇلھېمىتخاننىڭ بېرى ــيىم ئاب ــ كى ــۇ ـ ــلهي كېچهكلىرىنىم  ئهكى

 شــۇنداق – ســۈرتۈپ بىــلهن ئــۇچى ياغلىقىنىــڭ ياشــلىرىنى كــۆز ئانــا دېــدى –

 .ئوخشايدۇ شۇ پۈتۈلگىنى پىشانىمىزگه قىالي،

 كوممۇنانىــــڭ يۈگــــۈرگهنلىكى، بۇرۇلغــــانلىقى، كهيــــنىگه ئانىســــىنىڭ

 ئـــوقتهك دهرۋازىســـىدىن قانـــاتلىق قـــوش يوغـــان ســـىرالنغان ســـىردا قىزىـــل

ــپ ــپ ئېتىلى ــى، چىقى ــڭ دادىســىنىڭ كهتكهنلىك ــىلىغانلىقى، بېشــىنى ئۆزىنى  س
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. ئېســىده ھــازىرمۇ مېھماننىــڭ دېگهنلىكــى »بــاالم قــاپتۇ، ئۆســۈپ چــاچلىرى«

 زادى يهرنىــڭ دېــگهن چهتــئهل كېتىــدىغانلىقى، قهيهرگه بىــلهن دادىســى بــاال

ــــك ــــى، قانچىلى ــــداق يىراقلىق ــــى يهر قان ــــال ئىكهنلىكىن ــــهۋۋۇر زادى  تهس

ـــايتتى ـــۇ. قىاللم ـــدى پهقهت ئ ـــىدىن ئهم ـــپ ئانىس ـــدىغانلىقىنى، ئايرىلى  كېتى

ـــىنى ـــانلىقچه ئانىس ـــدىغانلىقىنى ئاس ـــېس كۆرهلمهي ـــان ھ ـــدى قىلغ ـــۇ. ئى  ئ

 ئــامراق تېخىمــۇ ئانىســىغا مىنــۇتالردا شــۇ بىــراق ئىــدى، ئــامراق دادىســىغىمۇ

ــى ــان ھىــس ئىكهنلىكىن ــدى قىلغ ــۇ. ئى ــۈنلهرده، ئ ــگهن بېشــىغا دادىســى ك  كهل

 ئانىســى قالغــان، كىرىــپ تــۈرمىگه تۇرالمىغــان، ئۆيــده تــۈپهيلى قىســمهت

ــا ــا، ھهم ئۇنىڭغ ــۇپ، دادا ھهم ئان ــۇۋىقىنى بول ــۈرمهي يهرگه ئ ــان چۈش ... باقق

 .ئايرىاللمايتتى تېخىمۇ ئانىسىدىن ئايرىاللمايتتى، دادىسىدىن ئۇ

ـــدىن ـــانچه ئارى ـــدا يۈگـــۈرگهن يهنه ئانىســـى ئـــۆتمهي، ۋاقىـــت ھېچق  ھال

 ئـۆزى بوخچـا، بىـر چـوڭال قولىـدا ئانىنىـڭ. كهلـدى كىرىـپ قورۇسـىغا كوممۇنا

 ...ھاسىرايدۇ قالغاندهك تىقىلىپ ئاغزىغا ئۆپكىسى چۆمگهن، تهرگه قارا

ــ ــڭ ـ ــيىم بالىنى ــ كى ــڭ ـ ــىنى كېچهكلىرىنى ــپ ھهممىس ــدىم، ئېلى ــ كهل  ـ

 ...قويدۇم سېلىپ ئايىغىنىمۇ چاپان، ـ ئىشتان قىشلىق –ئانا دېدى

ــ ــدان ـ ــتىال، ئوب ــىله قىپ ــا بهك س ــارتتىال، جاپ ــپ ت ــتىله ھېرى  –... كهت

 قالىــدىغان يــالغۇز ئهمــدى مانــا–توختىتالمــاي ياشــلىرىنى كــۆز دادىســى دېــدى

 !بولسىال رازى مهندىن بولدىال،

 ـــ يىغــالپ بــوزالپ خېــنىم ســائادهت دېــدى ـــ رازى، ســىلىدىن مهن ـــ

ـــا ـــدان ئوغلىمىزغ ـــدا قارىســـىال، ئوب ـــزى يول ـــۇنى... بولســـىال ھې  ياخشـــى ئ

 !ھاجىم قىلسىال، ئىگه تهربىيىگه

 :ئاڭالندى چۈشۈرگىنى بۇيرۇق يىرتىپ كانىيىنى بىرىنىڭ

 !چىقىڭالر ماشىنىغا ـ

ــرزېنىتتىن ماشــرهڭ كوزۇپىغــا ماشــىنىالرنىڭ ــدىر بى  تېگــى يېپىلغــان، چې

 ھــازىرال كهلــدى، ھهركهتــكه مــاتورى ماشــىنىالرنىڭ. ئىــدى قــاتتىق ـــ داق

 :ئاڭالندى يهنه بۇيرۇق. بولدى تهييار كېتىدىغاندهك مېڭىپ

 تــــۇرۇڭالر، نېــــرى كهلگهنــــلهر خوشالشــــقىلى! بولــــۇڭالر چاققــــان ـــــ

 !تۇرۇۋالماڭالر ئارىلىشىپ ماڭىدىغانالرغا
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ــ ــ چىقســىال، ماشــىنىغا ئهمــدى ـ  ھهســرهتلىك دادىســىغا ئانىســى، دېــدى ـ

ــــپ ــــدى – تىكىلى ــــىله ئهم ــــاالم... كېچىكمىس ــــۇ ب ــــىال، ئۆزلىرىم  ماڭس

 ...ئېسىلسىال چىڭ پېشىگه دادىلىرىنىڭ

 چىـــت ئـــاق ئانىســـىنىڭ ئۇنىمىغـــانلىقى، مـــاڭغىلى ئۆزىنىـــڭ بىـــراق،

ــڭ ــىگه كۆڭلىكىنى ــىلىپ پېش ــالپ ئېس ــى، يىغ ــڭ كهتكىن ــدهك مېھماننى  ھازىرقى

 .ئېسىده

 تۇتــۇپ بىلىكىنــى ئۇنىــڭ دادىســى – بــاالم، ماڭســىال، بىــلهن مهن ـــ

 بىلــله بىــلهن ئانىســىنى تارتىشــىپ، ئانىســىغا بــاال. تــارتتى تهرهپــكه ماشــىنا

ــــله ماشــــىنىغا مېڭىشــــقا، ــــله كهتســــىمۇ، قهيهرلهرگه چىقىشــــقا، بىل  بىل

ــكه ــدهيىتتى كېتىش ــا... ئۈن ــپ ئان ــنىچه، ئېزىلى ــڭ يىغلىغى ــوللىرىنى بالىنى  ق

ــدىن ــته ئۆزى ــاجراتتى تهس ــراق. ئ ــاال بى ــنىگه ب ــرهجىگىنىچه، كهي ــۈك تى ــ ي  ـ

 چىقىــپ، ئــاجراپ قولىـدىن دادىســىنىڭ تۇرغـان ھالــدا قواليسـىز بىــلهن تـاقلىرى

 ھـــۆڭرهپ قۇچـــاقالپ پاچـــاقلىرىنى ئانىســـىنىڭ. يېپىشـــىۋالدى ئانىســـىغا يهنه

 .يېتىۋالدى يىغلىغىنىچه

 سـائادهت ــ كهتسـىله، بىلـله بىـلهن دادىلىـرى بـاالم، قىلمىسـىال ئۇنـداق ـ

 .ئالدايتتى بهزلهيتتى، بالىنى قويۇپ، ھالىنى ئۆزىنىڭ خېنىم

 ماڭمايدىال؟ بىلهن دادام نېمىشقا سىله ئانا، ئۆزلىرىچۇ، ـ

 ...ماڭالمايمهن مهن ـ

 !قالىمهن بىلهن سىلى مهن ماڭمايمهن، مهنمۇ ئهمىسه ـ

 .قالىدۇ كېلىپ كۆڭلىگه دادىلىرىنىڭ... باالم قىلمىسىال، ئۇنداق ـ

ــا ــدا ئان ــى بۇيان ــدا دادا. يىغاليتت ــاش ئۇيان ــۆكهتتى ي ــاال. ت ــدا ب  ئوتتۇرى

ــــى ــــا. يىغاليتت ــــانالر ئهتراپت ــــى، تۇرغ ــــمان يىغاليتت ــــى، ئاس  يهر يىغاليتت

 پاچىقىغــا ئانىســىنىڭ خادىملىرىنىــڭ ئامــانلىق پهيتــته، شــۇ... يىغاليتتــى

ــىلىپ ــالپ ئېس ــان يىغ ــالىنى يېتىۋالغ ــن ب ــامغۇر يهردى ــدهك چ ــۇپ، يۇلغان  يۇل

 .ئالدى ماشىنىغا

 !غۇرتهك كهتكىن بىلهن داداڭ دىمهي، قالىمهن بىلهن ئاناڭ ـ

 .قوزغالدى ماشىنا

» ! ئانـــا ئانـــا،« تـــۇرۇپ قۇچىقىــدا دادىســـىنىڭ كوزۇپىـــدا، ماشــىنىنىڭ
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ـــوۋلىغىنى، دهپ ـــامغۇردهك ئانىســـىنىڭ ت ـــۈپ ي ـــنىچه تۆكۈل ـــاالم،« يىغلىغى  ب

ـــاالم ـــىنىنىڭ دهپ» ! ب ـــدىن ماش ـــكىنى، كهينى ـــا ئهگهش ـــىدىن كوممۇن  قورۇس

ــى، ــوڭ چىققىن ــولغىچه چ ــۈرۈپ ي ــى، يۈگ ــلىق كهلگىن ــدا تاش ــى، يول  يىقىلغىن

 ئـــۇزاپ شـــهھهردىن ماشـــىنىنىڭ قـــالغىنى، ئارىســـىدا تۇمـــان ــــ توپـــا

ــى، ــا كهتكهنلىك ــازىر گوي ــۈز ھ ــتهكال بهرگهن ي ــڭ ئىش ــىده مېھماننى ــۇ. ئېس  ش

 ئهمـــدى كېتىۋاتقـــانلىقىنى، يىراققـــا ئايرىلىـــپ ئانىســـىدىن پهقهت ئـــۇ كـــۈنى

ـــىنى ـــدىغانلىقىنى ئانىس ـــېس كۆرهلمهي ـــان، ھ ـــىغا، قىلغ ـــىنىڭ ئانىس  ئانىس

ــا ــان يىراقت ــاي، سىماســىغا قالغ ــپ قىيم ــ تېلىقى ــپ ـ ــان تېلىقى ــۇ... يىغلىغ  ئ

. قىلغــان ھــېس كېتىۋاتقــانلىقىنى يهرلهرگه يىــراق يىراققــا، بىــلهن دادىســى

ــــراق ــــانلىقىنى، نهگه بى ــــىنى كېتىۋاتق ــــدى ئانىس ــــدىغان ئهم ــــ كۆرهلهي  ـ

 بهكمـــۇ چـــوڭ، جاھاننىــڭ ئـــۇ كېــيىن... بىلهلمىـــگهن كۆرهلمهيــدىغانلىقىنى

 ئـــۆزىگه ئوخشـــاش، دادىســـىغا جاھانـــدا كهڭـــرى بـــۇ ئىكهنلىكىنـــى، چـــوڭ

ــاش ــڭ ئوخش ــڭ ئادهملهرنى ــاي جاھاننى ــ ج ــدا ـ ــۈرۈپ جايلىرى ــڭ ي ــا ئۆزىنى  ئان

ــدىن، ــۆزى ئانىســىدىن، ۋهتىنى ــار ئۆســكهن ئ ــدىن، ت ــار كوچىلىرى ــدىكى ت  كوچى

 ـــ سهرســان ئــارا، قىتــئهلهر ئايرىلىــپ ئۆيــدىن تۆكــۈلگهن قېنــى كىنــدىك

 .چۈشهندى بولىدىغانلىقىنى مهجبۇر ياشاشقا بولۇپ سهرگهردان

 

3 

ــــاڭ مېھمــــان ــــدىن سۈزۈلمهســــته ت ــــدى ئورنى ــــۇ. تۇرۇۋال  ياخشــــى ئ

 .ئىدى خۇشال تېتىك، يهنىال قارىماي، ئۇخلىيالمىغىنىغا

ــدىن ــڭ دېرىزى ــايرىغان كاككۇكنى ــاۋازى س ــدى ئ ــان. ئاڭالن ــداپ مېھم  گىژىل

ــدىغا دېرىزىنىــڭ قويــۇپ، ئۈســتهلگه ماشىنىســىنى ســاقال تۇرغــان ــدى ئال . كهل

 دهل قويــۇق تۇرغــان كۆرۈنــۈپ غــۇۋا دېرىزىــدىن ئالدىــدىكى بــالقىش نــۇرى تــاڭ

 يېقىــنال ـــ ئارىســىدىن دهرهخــلهر شــۇ ئــۈنى كاككۇكنىــڭ. قارىــدى دهرهخــلهرگه ـــ

ــن ــاتتى يهردى ــاككۇك. ئاڭلىنىۋات ــۇ ك ــۈك، تېخىم ــۇ ئۈنل ــدان تېخىم ــۇرۇپ خهن  ئ

ــايراپ ــى س ــۇ. كهتت ــۈنلهش، ب ــۇ ئ ــايراش ب ــا س ــۇقهدهر مېھمانغ ــق ش  يېقىملى

ــدى ــۇ. ئاڭالن ــاككۇك ب ــا ك ــدا مېھمانغ ــاككۇكتهك، ســايرىغان بالىلىقى ــاراي ك  س

 مېھمــان. كهتتــى بىلىنىــپ تونــۇش شــۇقهدهر كــاككۇكتهك ســايرىغان كۆلبېشــىدا



مهنزىل ئېلكىتابلىرى                             ) تسېپوۋ( سېغىنىش مهڭگۈلۈك  

 

- 18 - 

 مېھمــان. ئىــدى ئاڭلىغــان قېــتىم تــاالي سايرىشــىنى كاككۇكنىــڭ ئۆمرىــده بــۇ

ـــدا ـــڭ ھاياتى ـــىنىساير كاككۇكنى ـــاراي ىش ـــىدىن س ـــقا كۆلبېش ـــامىر باش  پ

 پـــارس باغلىرىـــدا، كابۇلنىـــڭ كارىدورىـــدا، ۋاخـــان ئېتىكىـــده، تاغلىرىنىـــڭ

ــــدىكى تىــــنچ چۆلىــــده، ئهرهب ئېگىزلىكىــــده، ــــارالالردا، ئوكيان ــــادا ئ  كان

ـــدا ـــتىم كۈرمىـــڭ ئورمانلىقلىرى ـــدى ئاڭلىغـــان قې  كاككۇكنىـــڭ مېھمـــان. ئى

ــىنى ــىيا سايرىش ــىده، ئاس ــا قىتئهس ــىده، ئافرىق ــا قىتئهس ــىده ئامېرىك  قىتئهس

 ئـــاۋازى كاككۇكنىــڭ ھېچقايســى ئهممــا. ئىـــدى ئاڭلىغــان قېــتىم سانســىز

ـــڭ ـــا ئۇنى ـــڭ مۇشـــۇ قۇلىقىغ ـــق سايرىشـــىدهك كاككۇكنى ـــان يېقىملى  ئاڭالنغ

 ۋهتنىـــدىكى، ئانـــا ئۈچـــۈن ئۇنىــڭ سايرىشـــى كاككۇكنىـــڭ ھېچبىــر. ئهمهس

 مۇنـــۇ بوسۇغىســـىدىكى ئانىســـىنىڭ كوچىلىرىـــدىكى، تـــار ۋهتىنىنىـــڭ ئانـــا

... ئهمهس ياققـــــان يـــــۈرىكىگه قۇلىقىغـــــا، سايرىشـــــىدهك كاككۇكنىـــــڭ

ــرانمهن ــان – ھهي ــۆز مېھم ــ ئ ــۆزىگه ـ ــدى ئ ــۇ – پىچىرلى ــاككۇك ب ــڭ ك  بىزنى

 شـــۇمىدۇ، كـــاككۇك ھېلىقـــى ســـايرايدىغان مهھهللىمىـــزده كۆلبېشـــى ســـاراي

 !ئهتراپتىمىدۇ؟ مۇشۇ مهھهللىسى كۆلبېشى ساراي

ــىك ــڭ ئىش ــى قوڭغۇرىقىنى ــاننى بېسىلىش ــدىن مېھم ــاتتى خىيال ــۇ. ئويغ  ئ

ــوپۇر ــڭ ش ــى يىگىتنى ــدى، پهرهز كهلگهنلىكىن ــپ قىل ــىكنى بېرى ــاچتى ئىش . ئ

ــڭ ــزى مېھماننى ــوغرى پهرى ــى ت ــىكته. چىقت ــڭ ئىش ــىق يىگىتنى ــى ئىسس  چىراي

 :بهردى ساالم ئاۋال ھهم كۆرۈندى

 !ئاكا ئهلهيكۇم، ئهسساالمۇ ـ

 .كېلىڭ قېنى ئهسساالم، ۋهئهلهيكۇم ـ

 .ئهھۋالالشتى قىزغىن ۋه كۆرۈشتى ئېلىشىپ قول ئىككىيلهن

 .يىگىت سورىدى ـ ئۇخالپال؟ قانداقراق ئااللىدىلىمۇ، ئارام ياخشى ـ

 بېشــىمنى بوسۇغىســىغا ئانامنىــڭ – مېھمــان دېــدى ـــ شــۈكرى، خۇداغــا ـــ

 ياتاققـــا قېنـــى ھه،... قـــاپتىمهن بولـــۇپ تـــوق كۆڭلـــۈم ياتقانـــدهك قويـــۇپ

 !كىرىڭ

 بولـــۇپ تهييـــار – يىگىـــت دېـــدى ــــ تـــۇراي، ســـاقالپ پهســـته مهن ــــ

 ...مهسلىھهتلهشكىنىمىزدهك ئاخشام چىقسىال،

 قــول بولمىســا، تــۇرۇڭ توختــاپ ھهي... بولىــدۇ ماڭســاق تهييــار، مهن ـــ
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 ...ئېلىۋاالي سومكامنى

ـــان ـــاقتىن مېھم ـــى، يات ـــتكه چىقت ـــتى يىگى ـــيلهن. يانداش ـــا ئىككى  كون

ــاراڭ خۇشــال ئهركىــن، تونۇشــالردهك ــارقىلىق لىفىــت قىلىشــقىنىچه پ  پهســكه ئ

ــتى  شــوپۇر قىلمىغــان دىقــقهت ئــانچه مېھمانغــا قــاراڭغۇدا ئاخشــام... چۈش

 ئېگىـز مېھمـان. قالـدى قـاراپ كىشـىگه بـۇ ھالـدا ئىختىيارسـىز بۈگـۈن يىگىت

ــوي، ــتىخانلىق، ب ــقان ئۇس ــى قامالش ــدى كىش ــۇ. ئى ــقان ئ ــاچلىرىنى چارالش  چ

ــنىگه  تاقىغــان، كــۆزهينهك قهھــۋهرهڭ ســۇس كــۆزلىرىگه بۈركــۈت تارىغــان، كهي

 زىنـــاقلىق كهڭ ئۆســـتۈرۈۋالغان، ئـــازراقال بـــۇرۇتلىرىنى قويـــۇق قاڭشـــارلىق،

 قىــر كــۆڭلىكى، چاقمـاق يهڭ كــالته مېھماننىـڭ. ئىــدى ئـادهم ئىسســىق مېھـرى

 بهتىنكىســـى خـــۇرۇم قـــارا بوغقۇچلـــۇق شـــىمى، ســـىماپرهڭ تۇرغـــان چىقىـــپ

ـــامىتىگه-قهددى ـــۇ ق ـــقان خويم ـــۇپ، ياراش ـــۈن بول ـــدىن پۈت ـــپ تۇرقى  ئاجايى

 دهپ »ئاكـــا« ئـــۆزىچه ئـــۇنى يىگىـــت شـــوپۇر. تـــۇراتتى چىقىـــپ پـــاكىزلىق

 :بىلهن تهكهللۇپ ۋه قالدى بولۇپ خىجىل كهتكىنىگه

 .سورىدى دهپ ـ قىلىۋاالمال؟ ناشتا ئهپهندىم، ـ

ــ بــۈك قــورودىكى قالغانــدهك، ئىــزدهپ كــاككۇكنى ســهھهردىكى  باراقســان ـ

 ۋه بۇرۇلـــدى كهيـــنىگه ئاســـتا مېھمـــان، قالغـــان قـــاراپ دهرهخـــلهرگه ــــ دهل

 :سورىدى

 دهۋاتامسىز؟ مېنى ـ

 ھهئه؟ ـ

 .كهتتى كۈلۈپ مېھمان

 ئهمــدى... ئهمهســمىدۇق دىيىشــكهن ئۇكــام ئاكــام، ئاخشــامال بىــز ـــ

 ...دهپ ئهپهندى، ئهجهب

 ئاخىرىغــا ســۆزىنىڭ مېھمــان. قالــدى تــۇرۇپ ئوڭايســىزلىنىپ يىگىــت

 :قىلدى قوشۇمچه

ــ ــى ـ ــال مېن ــا يهنى ــدۇلھېمىتخان دهڭ، ئاك ــام ئاب ــىڭىز ئاك ــدۇ دېس ... بولى

 ئىسمىڭىز؟ سىزنىڭ

 ...ئهكبهر ـ

 شۇنداقمۇ؟ ئۇكام، ئهكبهرجان... ھه ـ
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ــ ــۇنداق، ـ ــ ش ــت ـ ــىزلىقتىن يىگى ــدى، ئوڭايس ــدى قۇتۇل ــڭ. كۈل  مېھماننى

 .قىلدى ھېس ئىكهنلىكىنى كىشى كۆڭۈلچهك ئادهمخۇمار،

ــ ــتىلىقنىڭ ئهمــدى ـ ــى، گېــپىگه ناش ــدى ـــ كېلهيل  ســهھهر مېھمــان دې

 تاكســىنىڭ رهڭلىــك يېشــىل ســۇس تۇرغــان نۇرلىنىــپ پــارقىراپ قۇياشــىدا

ــۈگره ســالغان پىنــنه ئانامنىــڭ بېــرى ئاخشــامدىن – كېلىــپ يېنىغــا  ئېشــى ئ

 پــۇراپال بۇرنۇمغــا نېنــى گىــرده قىزىــق باســقان كۈنجــۈت مهھهللىمىزنىــڭ بىــلهن

 ئۇكام؟ بارمۇ، ئۈگرىخانىالر شۇنداق ئهتراپتا بۇ... تۇرۇۋاتىدۇ

 ئېچىــپ ئىشــىكىنى ماشــىنىنىڭ مېھمانغــا يىگىــت دېــدى ـــ ئاكــا، بــار، ـــ

 شـــۇ. بـــاراي باشـــالپ چايخانىســـىغا كوچـــا تـــار ئـــۆزلىرىنى مهن – بېرىـــپ

 .باستۇرىدۇ ئىسسىق ئادهمنى ئۈگرىسى چايخانىنىڭ

ـــان ـــار« مېھم ـــگهن »چايخانىســـى كوچـــا ت ـــى دې ـــاڭالپ، گهپن  ســـاراي ئ

 تــار قالغــان ئىزلىــرى ئايــاغ ئۆزىنىــڭ كۆلبېشــىدىكى ســاراي كۆلبېشــىغا،

 ئۆيىــدىكى ئــۆيىگه، تۆكــۈلگهن قېنــى كىنــدىك كوچىــدىكى تــار كوچىالرغــا،

ــىنىڭ ــق ئانىس ــا ئىللى ــنالپ قۇچىقىغ ــدهك، يېقى ــۈن قالغان ــا پۈت ــر ۋۇجۇدىغ  بى

 ...يامرىدى ئىللىقلىق خىل

ــىنا ــى ماش ــۇزاق خېل ــدى ئ ــاش. ماڭ ــدهك ت ــانجاق ئورمان ــ س ــانجاق ـ  س

 قاتارلىشـــىپ قولـــدهك بهش يـــولالردا، ئـــازاده كهڭ، ئارىســـىدىكى بىنـــاالر

ــان  ئۆتۈشــمىلهرده توسالغۇســىز ئــايالنمىالردا، ئارىســىدا، ماشــىنىالر كېتىۋاتق

ــدى توختىمــاي ــول مېھمــان. ئىلگىرىلى  ئۇيغــۇرچه ۋىۋىســكىلىرىغا بهلگىســى، ي

ــــ ــــان، لهرخهت ــــدا يېزىلغ ــــۇرالر كوچىلىرى ــــوپى ئۇيغ ــــده ت ــــۆزگه ئاالھى  ك

ــلىنىدىغان، ــىنىالرنىڭ تاش ــده، ماش ــول ئىچى ــدىكى ي ــاق بويى ــانالردا ئۇشش  دۇك

 ــ دهممـۇ قـاراپ شـهھهرگه ئالدىـدىكى كـۆز تۇرغـان يـاڭراپ ناخشـىالر ئۇيغۇرچه

 قوليــاغلىقى ئاپئــاق ئېلىــپ، ئهينىكىنــى كــۆز پــات ـــ پــات. ھاياجانلىنــاتتى دهم

 .سۈرتهتتى چاناقلىرىنى كۆز بىلهن

ــون ماشــىنا ــچه ئ ــۇت نهچ ــدىن مىن ــيىن يۈرگهن ــول كې ــدىكى ي ــاالر بويى  بىن

ــاالڭ،  قااليمىقــان، بىرئــاز قاتنــاش تۇرغــان، پــۇراپ كونىلىــق ئهتــراپتىن ش

ــارۋىالر، موتســىكلىتالر، ماشــىنىالر، ــارۋىلىرى، ئېشــهك ھ ــۇالغ ھ ــ ئ ــمهك ـ  ئىل

ــىۋالغانالر ــرال يېتىلىش ــا بى ــىغدالغان كوچىغ ــهھهر س ــۆلىكىگه ش ــردى ب ــۇ. كى  ب
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ــۋالالرنى ــازا ئهھ ــىنىپ ت ــتهلمىگهن چۈش ــان، كې ــقهت مېھم ــارى-دىق ــا ئېتىب  يولغ

ـــكهن، ـــات مهركهزلهش ـــلهن ئېھتىي ـــىنا بى ـــدهۋاتقان ماش ـــوپۇرغا ھهي ـــاراپ ش  ق

 ئېغىــز چۈشــىنىپ، بولغــانلىقىنى دېمهكچــى نــېمه مېھماننىــڭ شــوپۇر،. قالــدى

 :ئاچتى

ــ ــىز ـ ــكهن س ــا چۈش ــايىقى ۋه مېھمانخان ــوچىالر ب ــهھهر ك ــونى يېڭىش  راي

ــدى، ــرهي رايونىغــا كونىشــهھهر ھــازىر ئى  بارمــاقچى بىــز. قالــدۇق دهپ كى

. ئاكـــا پاســـىلىدا، شـــهھهرنىڭ كونـــا بىـــلهن يېڭىشـــهھهر چايخانـــا بولغـــان

ــهھهر ــۇنداق كونىش ــىز، مۇش ــان رهتس ــدىمىزدا... قااليمىق ــى ئال ــدىن تېخ  بۇنىڭ

 ...كۆرىسىز كوچىالرنى ئهسكى بۇنىڭدىن تار،

 :دېدى شىۋىرلىغاندهك ئۆزىگه ـ ئۆز ۋه لىڭشىتتى بېشىنى مېھمان

 تـــار كـــوچىالرنى، كونـــا ئاشـــۇ مهن. ئۇكـــا دىـــمهڭ، كوچـــا ئهســـكى ــــ

! تۆكتــۈم يــاش يىــل 50 ســېغىندىم، يىــل 50 ئهتــتىم، يــاد يىــل 50 كــوچىالرنى

 كېزىــپ، ئوكيــانالرنى بېلىقــتهك يىگــانه دهپ كــوچىالرنى تــار ئاشــۇ بۈگــۈن مانــا

 !كهلدىم چېتىدىن ئۇ دۇنيانىڭ ئېشىپ داۋانالردىن ـ تاغ قۇرغۇيدهك

ــت ــا يىگى ــۆزلهپ خات ــالغىنى س ــۈن س ــل ئۈچ ــدى خىجى ــڭ. بول  بهزى ئۆزىنى

 چىقىرىـــــپ يهكـــــۈن يـــــۈزهكى ئوياليـــــدىغانلىقىغا، ئـــــاددىيال ئىشـــــالرنى

 .ئۆكۈندى قويىدىغانلىقىغا

. ســــالدى ھاياجانغــــا تېخىمــــۇ مېھمــــاننى چايخانىســــى كوچــــا تــــار

ــهھهرنىڭ ــار كونىش ــا ت ــقان كوچىلىرىغ ــۇ تۇتاش ــا ب ــى چايخان ــۇر قهدىمك  ئۇيغ

 بولـــۇپ، قالغـــان ســـاقالپ ئۇســـلۇبىنى مىمـــارچىلىق ۋه شـــهكلى ئۆيلىرىنىـــڭ

 تهكــچه، ئوچــاق، مورىلىــق ئــۆيلهرده تاشــقىر-ئىچكىــر تۇتاشــقان ئــۆيگه داالن

 چايخانــــا، ھـــازىرقى ئـــۆيلهرگه. تاشــــلىناتتى كـــۆزگه ئۇيـــۇقالر نـــۆۋهي،

 قهدىمكــــى تىزىلماســــتىن ئورۇنــــدۇق ئۈســــتهل، ئوخشــــاش ئاشــــخانىالرغا

 ســېلىنغان داســتىخانالر كــۆرپىلهر، گىــلهم، ســۇپىغا باغلىنىــپ ســۇپا ئۇســلۇپتا

ــدى ــان... ئى ــالته مېھم ــاش ئ ــدا ي ــڭ ۋاقتى ــار ئۆزىنى ــىدا، ت ــڭ كوچىس  ئۆزىنى

 ئوخشــىغان قىلغانــدهك، ناشــتا ئولتــۇرۇپ ئالدىــدا ئانىســىنىڭ ـــ ئاتــا ئۆيىــده،

ــۈگره، ــرده قىزىــق ئ ــدىن. تهرلىــدى چېكىلىــرى. قىلــدى ناشــتا بىــلهن گى  ئهزهل

ــۇ ــله، مۇش ــار مۇشــۇ مهھهل ــوچىالردا ت ــدهك ياشــاپ ك  ئىپتىخارغــا كېلىۋاتقان
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 ...چۆمدى

 گهپنــى ئوچــۇق يىگىــتكه شــوپۇر كېــيىن قىلغانــدىن دۇئــا تاماققــا مېھمــان

 :دېدى مهقسىتىنى سهپىرىنىڭ بۇ ئۆزىنىڭ. قىلدى

ــ ــدىن مهن ـ ــدا، ئايرىلغــان ۋهتهن ــڭ چاغ ــۇ ئانــام مېنى  شــهھهرنىڭ مۇش

ــاراي ــگهن كۆلبېشــى س ــىده، دې ــازانچى مهھهللىس ــدىغان كوچىســى ق ــار دېيىلى  ت

 ئانــامنى. خېــنىم ســائادهت ئىســمى ئانامنىــڭ. ئۇكــام قالغــان، يــالغۇز كوچىــدا

ـــپىش، ـــڭ تې ـــدارىنى ئانامنى ـــۆرۈش، دى ـــڭ ك ـــى ئانامنى ـــدالش تىنىقلىرىن  ھى

ــڭ ــۈنكى مېنى ــردىن بۈگ ــ بى ــر ـ ــارمىنىم بى ــىز... ئ ــا س ــىپ ماڭ  ياردهملىش

ــامنى ــىپ ئان ــڭ تېپىش ــىزنىڭ مهن. بېرى ــزگه س ــۆز ئهجرىڭى ــدا ئ ــاۋاب اليىقى  ج

 بوالمدۇ؟ قايتۇرىمهن،

 قىاللىســام، خىــزمهت ياخشــىالرغا ســىلىدهك مهنمــۇ. ئاكــا بولىــدۇ، ـــ

 .دهيمهن

ــ ــراق، ـ ــ بى ــدى ـ ــان دې ــه مېھم ــدهك ئهندىش ــدا قىلغان ــڭ – ئاھاڭ  مېنى

ــرىم ئايرىلغىنىمغــا ئانامــدىن ــدى ئهســىر يې ــۇزاق ئاشــۇ. بول ــالردا ئ ــام يىل  ئان

ـــۈپ ئـــاالقىمىز بولغـــان بىـــلهن ـــاكى ئۆلـــۈك ئانامنىـــڭ مهن. قالـــدى ئۈزۈل  ي

 ئىــــزدهش، ئانــــامنى بىــــز... دىــــيهلمهيمهن نهرســــه بىــــر تىــــرىكلىكىگه

 قېلىشـــىمىز تارتىـــپ ھهرهج قېلىشـــىمىز، قـــايمۇقۇپ داۋامىـــدا سۈرۈشـــتۈرۈش

ـــۈن، مهن شـــۇڭا. مـــۇمكىن ـــام ئۈچ ـــۈن ئان ـــان ئۈچ ـــزگه ماڭغ  رازى قهدىمىڭى

 .كېرهك ئاغرىنماسلىقىڭىز مهندىن بولۇشىڭىز،

 .ئاكا بىلىمهن، بۇنى ـ

 تـــار مهھهللىـــگه، كونـــا ئالدىـــدىكى كـــۆز. ئولتـــۇردى تاكســـىغا ئـــۇالر

ــا ــرلهپ كوچىالرغ ــردى ئىچكى ــۇالر... كى ــازراق ئ ــدىن ئ ــيىن ماڭغان ــوچىالر كې  ك

ـــدى، ـــىنىنىڭ تاراي ـــى ماش ـــۇمكىن مېڭىش ـــدى م ـــوپۇر. بولمى ـــىنىنى ش  ماش

ـــدىكى كوچـــا ۋه يانـــدۇردى كهيـــنىگه  توختىتىـــپ تارتىـــپ يهرگه بـــوش ئاغزى

 .باشلىدى كېزىشكه كوچا مېڭىپ پىياده ئهمدى ئىككىيلهن. قويدى

ــــار مېھمــــان ــــدى قهدهم كوچىالرغــــا ت ــــار مېھمــــان. قوي  كوچىنىــــڭ ت

 كوچىنىــڭ تــار تاملىرىغــا، كېســهك پهس ـــ ئېگىــز كوچىنىــڭ تــار توپىلىرىغــا،

ـــانىلىق ـــۆيلىرىگه، بالىخ ـــار ئ ـــڭ ت ـــا، كوچىنى ـــار دهرۋازىلىرىغ ـــڭ ت  كوچىنى
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 بىــر ـــ بىرمــۇ تۇيغۇســىدا ئىپتىخــارلىق ھويلىلىرىغــا ئوچــۇق دهرۋازىســى

ــاراپ ــدى ق ــان. ماڭ ــار مېھم ــڭ ت ــاق كوچىنى ــاقاللىق ئاپئ ــا، س ــار بوۋايلىرىغ  ت

ـــڭ ـــاق كوچىنى ـــك ئاپئ ـــا لىچهكلى  دهپ» !ئهلهيكـــۇم ئهسســـاالمۇ« مومايلىرىغ

 كوچىنىــڭ تــار بىــلهن، ئهرلىــرى كوچىنىــڭ تــار مېھمــان. ئــۆتتى قىلىــپ ســاالم

 كوچىنىــڭ تـار مېھمـان. ئـۆتتى سورىشـىپ ئامــانلىق ــ تـېچ بىـلهن جـۇۋانلىرى

ـــرىگه، ـــار يىگىتلى ـــڭ ت ـــا كوچىنى ـــك قىزلىرىغ ـــىدا زوقمهنلى ـــاراپ تۇيغۇس  ق

 قــاراپ ئهركىلىــرىگه كوچىنىــڭ تــار بالىلىرىغــا، كوچىنىــڭ تــار مېھمــان. قالــدى

 بۇلــۇڭ كوچىنىــڭ تــار قىرلىرىــدىن، كوچىنىــڭ تــار مېھمــان. چۆمــدى ھاياجانغـا

ــ ــدىن ـ ــڭ پۇچقاقلىرى ــى ئۆزىنى ــدى ئىزلىرىن ــان... ئىزلى ــار مېھم ــڭ، ت  كوچىنى

ــار ــدىنى ئانىســىنىڭ قۇچىقىــدىن مېھىرلىــك دۇنيانىــڭ ت  مېھمــان. ھىدلىــدى ھى

 قـــۇۋۋىتىنى ســـۈتىنىڭ ئوغـــۇز قوينىـــدىن مهھهللىنىـــڭ تـــار كوچىنىـــڭ، تـــار

 ...بىراق. ئالدى

ـــراق ـــۇ بى ـــدا، ب ـــۇ كوچى ـــده، ب ـــاراي مهھهللى ـــى، س ـــازانچى كۆلبېش  ق

 ســـاراي ئهســـلىدىال. ئىـــكهن يـــوق مهھهللىـــلهر كوچـــا، دېـــگهن مهھهللىســـى

ــازانچى كۆلبېشــى، ــى مهھهللىســى ق ــۈپ ئىكهنلىك ــان كۆرۈن ــۇ تۇرغ ــله، ب  مهھهل

 ســاراي كۆڭلىــده ئــۆز مېھمــان... ئاتىلىــدىكهن بىــلهن نــامالر يــېڭىچه كــوچىالر

 بــالىلىق ئۇنىــڭ. قالــدى تــۇرۇپ توختــاپ بويىــدا كــۆل چــوڭ ئوخشــاتقان كــۆلگه

 ئالتۇنــدهك بېلىقلىــرى زۇمــرهتتهك، ســۈيى – كــۆل ســاراي خاتىرىســىدىكى

ــايىتى ــۆل چــوڭ ناھ ــدى ك ــڭ. ئى ــۆت كۆلنى ــدا ت ــۆكنى ئهتراپى ــرهپ ك ــان تى  تۇرغ

 ۋادهكــلهر ياغــاچ چۆرىســى كۆلنىــڭ. تــۇراتتى تاشــالپ ســايه تېــرهكلهر ســۇۋادان

ــلهن ــاالنغان بى ــۇپ، قاش ــۆل بول ــۈيى ك ــل س ــويى يى ــرهتتهك ب ــپ زۇم  تاۋلىنى

 كۆلـــده ئاســـرايتتىكى، شـــۇنچىلىك كـــۆلنى كىشـــىلهر ئهتراپتىكـــى. تـــۇراتتى

ــولىنى ــان يۇســا ق ــدىغانلىقى، يام ــان تۈكۈرســه ســۇغا بولى ــدىغانلىقى، يام  بولى

ـــۇغا ـــه س ـــان سىيس ـــدىغانلىقى، يام ـــۇنى بولى ـــراپ س ـــا ئىس ـــان قىلس  يام

ـــدىغانلىقى ـــىدىكى بولى ـــهك توغرىس ـــدىلهر يۈكس ـــاراي ئهقى ـــىدىكى س  كۆلبېش

ــوڭ ــ چ ــك ـ ــۋا كىچى ــتىگه كىشــىنىڭ ھهننى ــىڭىپ روھىيى ــكهن س ــدى كهت ... ئى

ــازىر ــۇ ھ ــۆل ب ــۇرۇپ ك ــۇ ق ــۇرۇپ. كېتىپت ــى ق ــاز كهتكهنن ــهھهرنىڭ پ،ده ئ  ش

ــلهت ــا ئهخ ــايلىنىپتۇ ئازگىلىغ ــان! ئ ــاچچىق مېھم ــۇپ ئ ــۇرۇپ يۇت ــى ت ــۇ. كهتت  ب
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 يۈزىــده كــۆل بېلىقلىــرى، ئالتۇنــدهك ســۈيى، ســۈزۈك زۇمــرهتتهك كۆلنىــڭ

ـــۇپ ـــدىغان ئۇچ ـــاچلىرى، يۈرىي ـــۆل قارلىغ ـــدا ك ـــىرىپ ئهتراپى ـــان ياش  تۇرغ

 مېنــى قولىــدا بىــر كۆتــۈرۈپ، چــېلهك قولىــدا بىــر قېنــى؟ تېرهكلىــرى ســۇۋادان

 !قېنى؟ خېنىم سائادهت ئانام چىقىدىغان سۇغا كۆلگه يېتىلهپ

 ھالـــدا كـــۈچهيگهن تهشۋىشـــى قهلـــب بولغـــان، يېـــرىم كـــۆڭلى مېھمـــان

ــــــلهرگه ــــــدى، ســــــىنچىالپ مهھهللى ــــــا قارى ــــــدى، كوچىالرغ  ئىچكىرىلى

ــانالردىن ــورىدى ئۇچرىغ ــراق. س ــۇ بى ــلهرده، ب ــۇ مهھهللى ــوچىالردا ب ــاراي ك  س

ـــازانچى كۆلبېشـــىنى، ـــالنى ئىســـىملىك خېـــنىم ســـائادهت كوچىســـىنى، ق  ئاي

ـــدىغانالر ـــوق بىلى ـــۇپ ي ـــى بول ـــا. چىقت ـــقا ھهتت ـــائادهتخانالر باش ـــلهن س  بى

 ســـاراي مېھمـــان. بواللمىـــدى خـــالى ئىشـــتىنمۇ قالىـــدىغان دوقۇرۇشـــۇپ

 بـۇ بىـراق. قىلـدى تونۇغانـدهكمۇ تـوال ــ ئـاز كوچىسـىنى قـازانچى كۆلبېشىنى،

 ئــۆزگهرگهن، ئــۆيلهر كوچىــدىكى بولســىمۇ ئــۆزگهرمىگهن كــوچىالر بــۇ مهھهلــله،

ــادهملهر ــدهك ئ ــى ئۆزگهرگهن ــان. قىالتت ــڭ مېھم ــۆيىمىز بىزنى ــۇمىكىن، ئ  دهپ ش

ــاس ــان قىي ــۇ قىلغ ــقىچه ھويلىم ــهكىلده باش ــدى ش ــدىكى. ئى ــادهملهرمۇ ھويلى  ئ

 ...چىقتى بولۇپ ئادهملهر باشقا

 كـــوچىالر گىياھســـىز ــــ گـــۈل دهرهخســـىز، ــــ دهل تىكلهنـــگهن، قۇيـــاش

 گىردىــدهك دۈملهنــگهن تونۇرغــا ئــادهم كېتىۋاتقــان كوچىــدا ئايالنغــان، تونۇرغــا

 ئۇچرىغــانال مېھمــان كېزىۋاتقــان كوچــا توختىمــاي. دهيتتــى قــاالي پېشــىپ

 ئانىســــىنى ئادهمــــدىن ئۇچرىغــــانال. قــــارايتتى ســــېلىپ ســــهپ مومايغــــا

ــادام بېشــىغا. ســورايتتى ــۈك ب ــان گۈلل ــا مارج ــپ دوپپ ــېچهك ئۈســتىدىن كىيى  ل

 كوچىالرنىــڭ خالتــا توســاتتىن تايــانغىنىچه، ھاســىغا ئانىســى ئارتىۋالغــان

ــاالم« قالىدىغانــدهك، چىقىــپ بىرىــدىن ــدىلىمۇ... ئابــدۇلھېمىتخان ب ــاالم، كهل  ب

 دهپ» ...بـــاالم ماغـــدۇرى قولۇمنىـــڭ ــــ پـــۇت بـــاالم، نـــۇرى كۆزۈمنىـــڭ ۋاي

ـــۆزىگه ـــاق ئ ـــپ قۇچ ـــدهك ئېچى ـــدلىنهتتى، كېلىدىغان ـــاتتى ئۈمى . ھاياجانلىن

ــان ــتىن مېھم ــاتتى، توختىماس ــتىن ماڭ ــۇ توختىماس ــ كوچىم ــا ـ ــى، كوچ  كىرهتت

ـــتىن ـــۇ توختىماس ـــ مهھهللىم ـــله ـ ـــپ مهھهل ـــاتتى، كېزى ـــتىن چىق  توختىماس

ـــوراپ ئانىســـىنى ـــاتتى س ـــۇ. چىق ـــوچىالر ب ـــۇزۇن ك ـــوچىالر ئ ـــدى، ك ـــۇ ئى  ب

 بــــۇ كوچىالرنىــــڭ، بــــۇ بىــــراق ئىــــدى، مهھهللىــــلهر تــــوال مهھهللىــــلهر
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 بــۇرۇنقى. ئىــدى دىيهرلىــك يــوق بىلىــدىغانالر نــامىنى بــۇرۇنقى مهھهللىلهرنىــڭ

 زاتىنـــى ــــ ئىســـمى ئادهملهرنىـــڭ بـــۇرۇنقى تونۇيـــدىغانالر، ئـــادهملهرنى

 ...ئۇچرىمايتتى بىلىدىغانالر

ــۈن ــكه ك ــدا، كهچ ــڭ قايرىلغان ــاقلىرى مېھماننى ــدا، پاچ ــڭ تالغان  مېھماننى

 مېھمـــان يهتكهنـــده، ھـــاردۇق مېھمانغـــا كهتكهنـــده، ئاغرىـــپ پـــۇتلىرى

 بىــلهن يىگىــت شــوپۇر مېھمــان تۇرغانــدا، دهپ كېتهيلــى قايتىــپ مېھمانخانىغــا

ـــدا دهپ ماڭـــايلى يېنىغـــا ماشـــىنىنىڭ ـــدىن كوچىالرنىـــڭ خالتـــا تۇرغان  بىرى

ــىغا ــاق بېش ــهلله ئاپئ ــان، س ــاقىلى ئورىۋالغ ــۇچتهك س ــان، ئ ــى ئاقارغ  ھاسىس

ــۇپراپ ــقارغان ئ ــر قىس ــۈپهت خىزى ــر س ــوۋاي بى ــپ ب ــدى چىقى ــان،. كهل  مېھم

ـــوۋاينى ـــۆرۈپ ب ـــۇم ك ـــىنى مهرھ ـــدهك دادىس ـــدى كۆرگهن ـــان. ھاياجانالن  مېھم

ــك ــلهر ئىتتى ــلهن قهدهم ــڭ بى ــدىغا بوۋاينى ــاردى ئال ــان. ب ــولىنى ئىككــى مېھم  ق

 :بهردى ساالم بوۋايغا ئۇزىتىپ

 !ھاجىكا قارى ئهلهيكۇم، ئهسساالمۇ ـ

 بىـــلهن ئـــوغلى ئۆزىنىـــڭ بـــوۋاي –! بـــاالم ئهسســـاالم، ۋهئهلهيكـــۇم ــــ

ـــكهندهك، ـــان كۆرۈش ـــلهن مېھم ـــول بى ـــىپ ق ـــتى ئىلىش ـــرىلىقتىن. كۆرۈش  قې

ــىدهك ــپ تارىش ــكهن قېتى ــوللىرى كهت ــلهن ق ــڭ بى ــۆزىگه مېھماننى ــگهن ئ  تهڭلهن

ــوللىرىنى يۇمشــاق ــۇتتى ق ــاق ئۆســكىلهڭ. ت  سانســىز ئاســتىدىكى قاشــلىرى ئ

 مېھمــان،. تىكىلــدى مېھمانغــا بىــلهن كــۆزلىرى تۇرغــان چىرمــاپ قــورۇقالر

 ئـــاۋازدا يېقىملىـــق يۇمشـــاق، ئورنىغـــا قالدۇرۇۋېرىشـــنىڭ ھهيـــران بـــوۋاينى

 :ئاچتى ئېغىز

 ...ھاجىكا قارى دېگهن سوراي گهپ ئۆزلىرىدىن ـ

 ...سورىسىال باالم، سورىسىال ـ

 كوچىســــىدا قــــازانچى كۆلبېشــــىنىڭ ســــاراي مۇشــــۇ ئــــۆزلىرىنى ـــــ

 ...دهپ تونۇمدىكىن ئايالنى دېگهن خېنىم سائادهت ئولتۇرۇشلۇق

ــ ــنىم ســائادهت خېــنىم؟ ســائادهت ـ  ئاغىچىســىدى، كىمنىــڭ دېــگهن خې

 ئۇ؟ باالم،

ــ ــدۇرېھىم ـ ــالى كىشــىنىڭ مۇھــاجىر چهتئهللىــك ئىســىملىك ھــاجى ئاب  ئاي

 .ھاجىكا قارى ئىدى،
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 بىــردهم ئهســلىگهندهك كىملهرنــى بىــر بــوۋاي ـــ ؟...ھــاجى ئابــدۇرېھىم ـــ

 قىلىلىغـــۇ، گېپىنـــى ئادهملهرنىـــڭ بىـــر تونۇشـــال ئهجهب – قالـــدى جىمىـــپ

 ...سۆزلىسىله ئوچۇقراق گهپنى باالم؟

ــ ــ ئاتــا مېنىــڭ كىشــىلهر دېــگهن خېــنىم ســائادهت ھــاجى، ئابــدۇرېھىم ـ  ـ

ــام ــدى، ئان ــىله، ئى ــارى دېس ــا ق ــدۇرېھىم دادام... ھاجىك ــاجى ئاب ــدىن ھ  بۇنىڭ

 قايتۇرغـــان ۋهتىـــنىگه مۇھــاجىرالرنى چهتئهللىـــك ھۆكــۈمهت بـــۇرۇن يىــل 50

ــدا، ــى چاغ ــپ مېن ــئهلگه ئېلى ــپ چهت ــكهن چىقى ــراق. كهت ــام بى ــائادهت ئان  س

 قېلىــپ ۋهتهنــده ئايرىلىــپ بىــزدىن بولغاچقــا، يهرلىــك مۇشــۇ تېگىــدىن خېــنىم

ــدىن... قالغــان ــل 50 ئارى ــۈپ يى ــى ئۆت ــام. كهتت ــلهن ئان ــان بى ــاالقىمىز بولغ  ئ

 يىـــراق بىـــلهن ئىرادىســـى ئالالنىـــڭ مهن بۈگـــۈن مانـــا... قالـــدى ئۈزۈلـــۈپ

 كــوچىالردىن تــار بــۇ قالغــان ئىزلىــرىم ئايــاق بــالىلىقتىكى كېلىــپ، ئهللهردىــن

 !يۈرۈيمهن ئىزدهپ ئانامنى

ــ ــاالم، ھــوي ـ ــدۇرېھىم ئاشــۇ ســىله ب ــۇ؟ ھاجىمنىــڭ ئاب ــ ئوغلىم ــوۋاي ـ  ب

ــىنى ــلىدى، ھاسىس ــوغلىنى تاش ــ ئ ــېقىن ئهڭ ـ ــىنى ي ــدهك كىشىس  قۇچاقلىغان

 ئامـــان ــــ تـــېچ قالمـــاي تارتىـــپ جاپاســـى يـــول – قۇچاقلىـــدى مېھمـــاننى

ــدىلىمۇ، ــرى كهل ــاغرىق دادىلى ــ ئ ــىالققا ـ ــۈپ س ــاي چۈش ــنچ قالم ــ تې ــان ـ  ئام

 تۇردىمۇ؟

ـــته بىـــر. كهتتـــى ئهھۋاللىشـــىپ قهدىناســـالرچه ئىككىـــيلهن  قـــاراپ چهت

ـــرانلىقتىن يىگىـــت شـــوپۇر تۇرغـــان ـــدى ئېچىـــپال ئـــاغزىنى ھهي ـــۇم. قال  مهل

ـــدىكى، ـــوۋاي بول ـــدۇرېھىم ب ـــڭ ئاب ـــى ھاجىنى ـــدىكى ئهين ـــېقىن ئهڭ چاغ  ي

ــىلىرىنىڭ ــرى كىش ــكهن بى ــۇالر. ئى ــۇ ئ ــوچىالردا مۇش ــله ك ــاپ بىل ــوڭ ئوين  چ

ــان، ــته بولغ ــله مهكتهپ ــان، بىل ــله ئوقۇغ ــق بىل ــان ئوقۇتقۇچىلى ــا... قىلغ  ھهتت

 ۋهتىـنىگه ھـاجى ئابـدۇرېھم كېـيىن. ئىـكهن تارتىشـقانالر جاپـا ــ جهبىـر بىلله

ــدا مۇھاجىرالرنىــڭ قايتۇرۇلغــان  كىشــى بــۇ. كېتىپتــۇ چىقىــپ چهتــئهلگه قاتارى

 ...قاپتۇ يهرده بۇ بولسا

 دادىســـى مېھمـــان، ھاياجانالنغـــان كۆرگهنـــدهك يهرده بـــۇ دادىســـىنى ئـــۆز

 كۆلبېشـــىنىڭ، ســـاراي ھهمىشـــه تـــۇرۇپ، چهتئهلـــده ھاجىنىـــڭ ئابـــدۇرېھىم

ــاراي ــار كۆلبېشــىدىكى س ــڭ، ت ــار كوچىالرنى ــوچىالردىكى ت ــۇم ك ــ قول ــنا، ـ  قوش
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 بېرىــدىغانلىقىنى، قىلىــپ گېپىنــى ياخشــى بۇرادهرلىرىنىــڭ يــار ـــ دوســت

ـــاراي ـــاراي كۆلبېشـــى، س ـــىدىكى س ـــ دوســـت كۆلبېش ـــار ـ ـــۇرادهرلىرىنى ي  ب

ــــېغىنغانلىقىنى ــــۆزلهيدىغانلىقىنى س ــــدى س ــــان. دې ــــىنىڭ يهنه مېھم  دادىس

ــده ــات مهككى ــانلىقىنى، ۋاپ ــڭ بولغ ــده تۇپرىقىنى ــانلىقىنى مهككى ــى قالغ . ئېيتت

 روھىغــا مهرھۇمنىــڭ پىچىــرالپ، بــوش. چۆمــدى ســۈكۈتكه بىــردهم بــوۋاي

 .قىلدى دۇئا ئاتاپ

ــ ــۇ ـ ــات ب ــۇنداق – ھاي ــان مۇش ــلهن ئارم ــدىغان بى ــات ئۆتى ــكهن ھاي  ئى

 تهقــدىرى خۇدانىــڭ -تىنىــپ، كىچىــك ئۇلــۇق مېھمــان دېــدى – ھاجىكــا،

 ئهمــدى مانــا. قالــدى چېتىــده ئــۇ ئالهمنىــڭ تــۇپرىقى دادىمىزنىــڭ بىــلهن

 !دىسىله يۈرىمىز، ئىزدهپ ئانىمىزنى

ــــ ــــائادهت ـ ــــنىم س ــــوۋاي –... خې ــــنىچه، يهرگه ب ــــردهم تىكىلگى  بى

 قــاراپ مېھمانغــا ئالغانــدهك، ئېســىگه ئىشــنى بىــر ئانــدىن تــۇردى، ئويلىنىــپ

ــز ــاچتى ئېغى ــدى – ئ ــىمگه ئهم ــدى، ئېس ــاالم كهل ــىله! ب ــرى س ــلهن دادىلى  بى

ــئهلگه ــپ چهت ــدىن چىقى ــيىن، كهتكهن ــۇ كې ــالغۇز يهرده ب ــان ي ــانىلىرى قالغ  ئ

 كــۈن بىــر بولمىســا، كــۈن بىــر قايســىلىرى ھهر خــۇددى خېــنىم، ســائادهت

 يولغــا چىقىــپ ئاغزىغــا كوچــا كــۈنى قۇتلــۇق خۇدانىــڭ كېلىدىغانــدهك، قايتىــپ

 تـــۇرغىنىنى شـــۇنداق كـــۈنلهپ ــــ كـــۈن. قالـــدى بولـــۇپ تۇرىـــدىغان قـــاراپ

ــۇق ــر. كۆرهتت ــى بى ــا گهپ كىش ــپىگه سورىس ــاۋاب گې ــى، ج ــرهك بهرمهيتت  بهك

ــده قىلســا گهپ ــدىكى... يىغاليتتــى ئېتىلىــپ پاڭڭى ــۇمالر كوچى  بىچــارىگه مهزل

ــ ئــانچه ــان، تهســهللى مــۇنچه ـ ــدى ئالغــانمۇ خهۋهر ھالىــدىن ئېيتق  ئهممــا. بول

ــۆز كىــم ھهر يىلــالردا ئاچــارچىلىق كېيىنكــى ــۇپ بىــلهن ھــالى ئ ... كهتتــى بول

 قىشـــالقالرغا ــــ يېـــزا يىـــراق ــــ چهت شـــهھهرلىكلهر نۇرغـــۇن چـــاغالردا بىـــر

ـــتۇرۇلدى ـــانىلىرى... تارقاقالش ـــتۇرۇلغانالرنىڭ ئ ـــدا تارقاقالش ـــا قاتارى  يېزىغ

 ئـــــانىلىرىنى بىـــــز كېـــــيىن شـــــۇنىڭدىن... قىلغـــــان چىقىرىلغانـــــدهك

 ...كۆرمىدۇق

ــان مېھمــان ــوزۇقتهك قاقق ــۇرۇپال ق ــدارىنى ئانىســىنىڭ. كهتتــى ت  كــۆرۈش دى

ــۈن ــده ئۈچ ــوتتهك قهلبى ــاپ ئ ــان يېلىنج ــارزۇ تۇرغ ــ ئ ــتهكلىرى ـ ــامغۇردا ئىس  ي

ــان ــدهك قالغ ــۈتهپ گۈلخان ــدى ت ــۈنى. قال ــۈپ ئ ــدهك، پۈت ــىمۇ گهپ قالغان  قىلس
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 .قالدى چىقماي ئاۋازى

 ھاجىكا؟ قارى بولدىمۇ؟ ئۇزۇن ئىشالرغا ئۇ ـ

 !باالم بولدى، ئۇزۇن ـ

 :سورىدى ۋه قالدى ئويلىنىپ مېھمان

 بولغىيدى؟ تارقاقالشتۇرۇلغان يېزىغا قايسى ئانام ـ

 قېتىــدىكى ئــۇ دهريانىــڭ ئاھــالىلهر كۆلبېشــىدىكى ســاراي چاغــدا ئهينــى ـــ

ــا ــتۇرۇلغان، يېزىالرغ ــاالم، تارقاقالش ــدى – ب ــوۋاي دې ــىده ب ــانلىرىنى ئېس  قالغ

ــ ســۆزلهپ ــالردا كېيىنكــى ـ ــر تارقاقالشــتۇرۇلغانالرنىڭ يىل  شــهھهرگه قىســمى بى

ــپ ــردى قايتى ــۆپ. كى ــانلىق ك ــىلهر س ــويال كىش ــ ھ ــدىن، ـ ــۈنهر ئاراملىرى ــ ھ  ـ

 خېنىممــۇ ســائادهت. بولــدى مهجبــۇر بولۇشــقا دېھقــان ئايرىلىــپ كهســىپلىرىدىن

 ...بولغاي كهتتى بولۇپ دېھقان

 ھه؟ دېدىله، يېزا، قېتىدىكى ئۇ دهريانىڭ ـ

 .باالم شۇنداق ـ

ـــان ـــڭ مېھم ـــۆيىگه بوۋاينى ـــلىماقچى ئ ـــا، باش ـــۇنچه بولغىنىغ ـــڭ ش  چى

 .خوشالشتى بىلهن ئۇنىڭ قارىماي، تۇتقىنىغا

 

4 

! ۋهتهن مېھىرلىــك كوچىــدىكى تــار ئېــھ،... كــوچىالر تــار ســۆيۈملۈك ئېــھ،

ــۇ ــوچىالر ب ــڭ ك ــالىلىق مېھماننى ــىدىن ب ــوچىالر باشــالنغان دۇنياس ــمۇ ك ! ئهمهس

 چېــتىگه ـــ چهت جاھاننىــڭ دۇنياســىدىن بــالىلىق مېھماننىــڭ كــوچىالر بــۇ

 كـــوچىالرنى بـــۇ بېـــرى ئهتىگهنـــدىن مېھمـــان! ئهمهســـمۇ كـــوچىالر تۇتاشـــقان

 خالتــا بــۈگرى ـــ ئهگــرى پۇچقــاقالردىن، ـــ بۇلــۇڭ تــار، يــۈرۈپ، كېزىــپ

 بــاغرى ئهممــا تــار ئــۆزى مېھمــان. تېپىۋالــدى ئىزلىرىنــى بــالىلىق كــوچىالردىن

ــا كهڭ ــوچىالردىن ئان ــۆزىنى ك ــا ئ ــدى قايت ــراق. تېپىۋال ــراق... بى ــان بى  مېھم

ـــىنى ـــدى ئانىس ـــان. تاپالمى ـــىنىڭ مېھم ـــدارىنى ئانىس ـــۆرۈش دى ـــۈن، ك  ئۈچ

ــىنىڭ ــا ئانىس ــۆزىنى باغرىغ ــتىش ئ ــۈن ئې ــانه ئۈچ ــتهك يېگ ــانالرنى بېلىق  ئوكي

ــپ ــدهك ، كېزى ــاغ قۇرغۇي ــ ت ــن ـ ــىپ داۋانالردى ــۇ ئېش ــار ب ــا، ت ــار كوچىالرغ  ت

 !ئهمهسمىدى كهلگهن ۋهتىنىگه كوچىدىكى
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ــان، ــوپۇر مېھم ــت ش ــلهن يىگى ــىدىغان ئهته بى ــۇپ، كۆرۈش ــتى بول . خوشالش

ـــاالردا ئىـــزدهپ ئانىســـىنى ئىزدهشـــكه، داۋاملىـــق ئانىســـىنى مېھمـــان،  دهري

 .ئىدى تهييار يامىشىشقا داۋانالرغا ـ تاغ ئۈزۈشكه،

ـــان ـــا مېھم ـــپ ياتىقىغ ـــدى قايتى ـــڭ. كهل ـــك مۇنچىنى  ئىسســـىق راھهتلى

ــۈيىده ــۇپ س ــيىم يۇيۇن ــتۇردى كى ــىز. ئالماش ــر ئىشتىھاس ــدا بى ــك ھال  كهچلى

 ،»يهيــمهن ئولتــۇرۇپ بىلــله بىــلهن ئانــام تامــاقنى كهچلىــك« ئــۇ. يىــدى تامــاق

ــان دهپ ــدى ئويلىغ ــراق. ئى ــۇ بى ــلهن ئانىســى بۈگۈنم ــله بى ــاق بىل ــيىش تام  يې

ــدى نېســىپ ــان... بولمى ــدىن مېھم ــپ، تاماقخانى ــاق چىقى ــان بىناســىنىڭ يات  ي

 چىملىـــق، ياپيېشـــىل يـــۈزى يهر. ئولتـــۇردى بېرىـــپ چىملىققـــا تهرىپىـــدىكى

ـــۇپ ســـايىۋهن ئۈســـتىگه چىملىـــق ـــار يوپۇرمـــاقلىق چـــوڭ تۇرغـــان بول  چىن

ــۇ دهرهخلىــرى  ماڭغــان... ئىــدى ســالقىنلىتىپ تهڭشــهپ، ھاۋاســىنى يهرنىــڭ ب

 يېشــــل ئۈســــتىده بــــاش مايســــىلىرى، چىملىــــق يېشــــىل قهدهملىرىــــده

ــاقالر، ــده يوپۇرم ــىل كۆزلىرى ــا، يېش ــدا دۇني ــىل تىنىقلىرى ــاۋا يېش ــۇ... ھ  ب

ــىللىقالر، ــۇ يېش ــىل ب ــات يېش ــا ھاي ــدى زوق مېھمانغ ــار،. بېرهلمى ــق ت  توپىلى

 كىشـــىلىرىدىن يـــېقىن ئهڭ ئـــۆيلهر، بالىخـــانىلىق پهس ــــ ئېگىـــز كـــوچىالر،

ـــپ ـــان ئايرىلى ـــادهملهر، قالغ ـــمهن ئ ـــدىن دهرت ـــاش كۆزلىرى ـــا ي ـــان ئورنىغ  ق

 كوچىــدا تــار كــوچىالرنى، تــار ماشــىنا كوزۇپلــۇق... ئــانىالر تامچىلىغــان

ــالپ ــان يىغ ــانىالرنى قالغ ــا ئ ــ توپ ــان ـ ــده تۇم ــدۇرۇپ ئىچى ــۈرۈپ قال ــى ي . كهتت

ـــالپ ـــۈرۈپ يىغ ـــان يۈگ ـــىغا كېلىۋاتق ـــقىنىچه ئانىس ـــۆزىنى تارتىش ـــان ئ  ھهري

ــۇرۇپ، ــىنىدا ئ ــپ ماش ــان ئېلى ــاال، كېتىلىۋاتق ــىنىڭ ب ــا ئانىس ــ توپ ــانالر ـ  تۇم

ــۇپ ــكهن يۇت ــىدىن كهت ــپ، سىماس ــۇ ئايرىلى ــدىكى ب ــمه ئالهم ــىدىن ھهم  نېمىس

 .يىقىلدى قۇچىقىغا دادىسىنىڭ ئۆچتى، ئۈنى قالغاندهك ئايرىلىپ

 يىغــالپ تهڭــال بىــلهن ئــوغلى –! ئابــدۇلھېمىتخان بــاالم... بــاالم بــاالم، ـــ

ـــكهن ـــدى، چېكىســـىنى ئېلىـــپ قۇچىقىغـــا بېشـــىنى ئۇنىـــڭ دادا، كهت  ئۇۋىلى

ــا ــۇ ئاغزىغ ــى س ــاال. تېمىتت ــۆزلىرىنى ب ــاچتى ك ــۇ. ئ ــىدىن ئ ــپ ئانىس  ئايرىلى

 ...ئىدى قالغان دادىسىال مۇشۇ ئهمدى قالغان،

ــىنا ــىز ماش ــداپ تىنىمس ــاتتى غوڭۇل ــىنا. ماڭ ــۇل ماش ــ ئوڭغ ــۇل ـ  دوڭغ

 يولــدا ســوزۇلغان ئۇزاققــا ماشــىنا. چاقــاتتى ئــۇراتتى، لهڭ تــوال يولــدا تاشــلىق
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 ئۆرۈلـــۈپ ھـــېلىال يولـــدا چىقمـــاس ئـــايىغى ماشـــىنا. چـــايقىالتتى توختىمـــاي

 بـــاال... ســاالتتى ئهنســىزچىلىككه كىشــىلهرنى كــوزۇپتىكى كېتىدىغانــدهك،

 دادىســىنىڭمۇ يىغالۋهرســه، بۇنــداق بــاال. ئويلىــدى يىغلىماســلىقنى ئهمــدى

ــۆزى ــلهن ئ ــالپ تهڭ بى ــدىغانلىقىنى يىغ ــۆردى كېتى ــاال. ك ــدى ب ــه ئهم  يىغالۋهرس

ــىنىڭمۇ ــالپ دادىس ــ يىغ ــالپ ـ ــىپ يىغ ــدىغانلىقىنى تۈگىش ــدى كېتى ــاال. ئويلى  ب

ــۆز ــدىن ئ ــكهن، كۆڭلى ــده كهچ ــۇپ تېپىشــماق كۆڭلى ــان بول ــر تۇرغ ــۇئالنى بى  س

 :سورىدى

 ئاپىرىدۇ؟ قهيهرگه بىزنى ماشىنا بۇ دادا؟ بارىمىز، نهگه ـ

ــى ــىنىدا دادىس ــان ماش ــقا ئولتۇرغ ــىلهرگه، باش ــى كىش ــۈدهك ھهممىس  دېگ

ــڭ ــدا ئۆزىنى ــان ئاۋارىچىلىقى ــلىرىغا كېتىۋاتق ــاراپ سهپهرداش ــۇپ ق ــاۋاب قوي  ج

 :بهردى

 شـــهھىرىگه كـــابۇل ئافغانىســـتاندىكى ئافغانىســـتانغا، ئهمـــدى بىـــز ــــ

 !باالم بارىمىز

 يىراقمۇ؟ يهر ئۇ... كابۇل ـ

 .بار داۋانالر ـ تاغ ئېگىز مۇزتاغ، ئارىلىقتا. باالم يىراق، ـ

 ئۆتىمىز؟ قانداق مۇزتاغدىن بىز... مۇزتاغ ـ

 .ئۆتىمىز بىلهن ئۇالغ ـ ئات ئۆتىمىز، تايىنىپ ئىرادىمىزگه ـ

ــ ــز ـ ــات بى ــ ئ ــۇالغ ـ ــنى ئ ــهك مىنىش ــز... بىلمىس ــگهن بى ــهھهرلىك دې  ش

ــاق، ــدىن تۇرس ــداق مۇزتاغ ــۆتىمىز؟ قان ــز ئ ــۇ بى ــاق، يهرگه ئ ــۇ بارمىس  مۇش

 بولمامدۇ؟ قالساق بىلله بىلهن ئانام يهرده

 پېشـــانىمىزگه بىزنىـــڭ... بـــاالم شـــۇنداق ئىرادىســـى ئالالنىـــڭ ــــ

 !شۇ پۈتۈلگىنى

 :سورايتتى گهپ توختىماي بوالتتى، ھهيران باال

ــ ــز ـ ــا بى ــقا كابولغ ــارىمىز، نېمىش ــڭ دادا؟ ب ــۇ بىزنى ــا يهرده ئ ــانىمىز ي  ئ

 ...يوق ئۆيىمىز يا يوق،

 مۈلــۈكلىرىمىز، يهر، تۇغقــانلىرىمىز، ـــ ئــۇرۇق كابۇلــدا... بــاالم بــار، ـــ

 .بار بايلىقىمىز زور سارايلىرىمىز، ـ دۇكان

ــ ــڭ –... ھه ـ ــران بالىنى ــانلىقى، ھهي ــىنىڭ بولغ ــى دادىس ــاڭالپ گېپىن  ئ
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ـــپ ـــۇخالپ يېتى ـــانلىقى، ئ ـــڭ قالغ ـــدهك مېھماننى  دادىســـى. ئېســـىده ھازىرقى

 .ئىدى گهپ جىق بهرگىنى سۆزلهپ ھاجىنىڭ ئابدۇرېھىم

ـــدۇرېھىم ـــاجى ئاب ـــابۇللۇق ھ ـــدى كىشـــى ك ـــدۇرېھىم. ئى ـــڭ ئاب  ھاجىنى

ـــى . ئىـــدى ســـودىگهرلهردىن كاتتـــا زامانىســـىدا ئـــۆز ئۇرايىمھـــاجى دادىس

 ھهيــدهپ خېچىرلىرىنــى ئــات، قاچىالنغــان* نىــل كابۇلــدىن ھــاجى ئۇرايىمھــاجى

 بــۇ ســېتىپ، شــهھىرىده دېھلــى نىلنــى. بــاراتتى ھىندىســتانغا تارتىــپ كــارۋان

ــن ــار يهردى ــ تاغ ــارالپ ـ ــدانه، تاغ ــل، الچىن ــان پىلپى ــارلىق خولىنج ــ دورا قات  ـ

 خــوتهنگه ئارتىــپ خېچىرالرغــا دهرمهكلهرنــى ـــ دورا. ئــاالتتى دهرمهكلهرنــى

ـــــارۋان ـــــاتتى ك ـــــ دورا. تارت ـــــى ـ ـــــدىكى دهرمهكلهرن ـــــا خوتهن  تىۋىپالرغ

 ئېلىــــپ مــــالالرنى يىــــپهك قهشــــقهردىن يهركهن، خــــوتهن، ئۆتكۈزۈۋېتىــــپ،

 ئوتتـــۇرانچى ئۇرايىمھاجىنىـــڭ ھـــاجى ئابـــدۇرېھىم... قايتـــاتتى كابولغـــا

ــدىن ــان خوتۇنى ــوغلى بولغ ــۇپ، ئ ــدىن بول ــق، كىچىكى ــېچهن ئهقىللى ــۈپ چ  ئۆس

ــا دادىســىنىڭ يېتىلگهنلىكــى، ــېقىن قولىغ ــانلىقى ي ــۈن بولغ ــۇنى دادىســى ئۈچ  ئ

 تهربىـــيىلىگهن قىلىــپ ۋارىــس كهســپىگه ئـــۆز قىلىۋالغــان، ھهمــرا ئــۆزىگه

 .ئىدى

ـــ 20 ـــىرنىڭ ـ ـــ 30 ئهس ـــرى ـ ـــاجى يىللى ـــنه ئۇرايىمھ ـــوغلى كىچىككى  ئ

ـــدۇرېھىم ـــاجىنى ئاب ـــتۈرۈپ ھ ـــۇ يهنه ئهگهش ـــلهرگه ب ـــدى تهرهپ ـــۇالر. كهل  ئ

 يهردىـــن بـــۇ ســـېتىپ ماتېرىيـــاللىرىنى دورا كهلـــگهن ئېلىـــپ ھىندىســـتاندىن

 چاغــدا ئــۇ. كېتهلمىــدى كابولغــا بىــراق. ئالــدى مــالالرنى يىــپهك تــوپ ـــ تــوپ

ــيهت ــپ، ۋهزى ــمه ئۆزگىرى ــى ھهم ــۇرۇخ يهرن ــدى پ ــاپالپ ھى ــكهن، ق ــرا كهت  چېگ

ــدى تاقالغــان ــيىن... ئى ــۇالر كې ــدىن، ئ ــدا ماللىرى ــرىڭالپ ھهميېنى ــان جى  تۇرغ

ـــن ـــدى تىلالالردى ـــق. ئايرىل ـــكهن، قېرىلى ـــىلى يهت ـــپ كېس ـــان قوزغىلى  قالغ

ــاجى ــازا ھــاجى ئۇرايىمھ ــدا مۇشــۇ قىلىــپ ق ــده زېمىن ــاتتى يهرلىكى ــۆزلىرى. ي  ك

ـــان، ـــقا ق ـــان ياش ـــدۇرېھىم تولغ ـــاجى ئاب ـــۇقتهك ھ ـــالغۇز غ ـــدى ي  بهش. قال

ــۇق ــل يۇلتۇزل ــايراق قىزى ــدىن ب ــيىن، تىكلهنگهن ــدۇرېھىم كې ــاجى ئاب ــق ھ  خهل

ــىنىڭ ــى كوممۇناس ــۇپ، ئهزاس ــك بول ــالالر يهرلى ــىركىتىده م ــچى ش ــۇپ ئىش  بول

ــلىدى ــاۋاتى خهت. ئىش ــى س ــي، ، ياخش ــۇقىرى مهدهنى ــاپالىق ي ــانلىقى س  بولغ

 تـــۇغقىنى ســـهھرالىق قوشـــنىلىرىنىڭ. بولـــدى ئوقۇتقـــۇچى كېيىـــنچه ئۈچـــۈن
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ـــدى ســـائادهتخانغا ـــراق. ئۆيلهن ـــراق... بى ـــۇزاق بى ـــۆتمهي ئ ـــدۇرېھىم ئ  ئاب

ــڭ ــده ھاجىنى ــۆزگىرىش يهنه تهقدىرى ــدى ئ ــڭ. بول ــى ئۇنى ــدا تهركىب  ئايرىلغان

ــــۇپال »ئهۋالدى پومېشــــچىكنىڭ« ــــكه« يهنه قالماســــتىن بول ــــان چهت  باغالنغ

ــــۇپ »ئۇنســــۇر ــــى بول ــــدىن. چىقت ــــدىن تۈرمى ــــيىن چىققان ــــنىگه كې  ۋهتى

ـــدا مۇھـــاجىرالر قايتۇرۇلىـــدىغان  ئۈچـــۈن قويـــۇش ئاپىرىـــپ چېگراغـــا قاتارى

 ...مېڭىلدى ئېلىپ

ــدۇلھېمىتخان ــۇ ئاب ــدا ئ ــى چاغ ــك، تېخ ــۆدهك كىچى ــدى گ ــىنىڭ. ئى  دادىس

ــدىن. ئىــدى چۈشــهنمىگهن گــاھ چۈشــىنىپ، گــاھ گېپىنــى  ئۆتــۈپ يىــل 50 ئارى

 ئىشــالرنى نۇرغــۇن چۈشــهندى، ئاســتا ـــ ئاســتا بولغانســېرى چــوڭ ئــۇ. كهتتــى

ــۈردى يــول كــېچىلهپ ماشــىنىالر ماڭغــان ئېلىــپ ئــۇالرنى... يهتتــى بىلىــپ . ي

ــىنىالر ــدا ماش ــز گاھى ــا ئېگى ــپ، داۋانالرغ ــدا چىقى ــۇ گاھى ــا رچوڭق  جىلغىالرغ

ـــۈپ، كـــېچىكلهردىن چۈشـــۈپ، ـــايالقالرنى ئۆت ـــپ، ي ـــاغالردىن كېزى  ئېشـــىپ ت

 بــۇ. چۈشــتى دهڭــگه بىــر ئــۇالر. كهلــدى يېتىــپ تاشــقورغانغا كهچــته ئهتىســى

 شــامال ســوغۇق تۇرغــان غۇيۇلــداپ. ئىــدى ســوغۇق باشــقىچىال ھاۋاســى يهرنىــڭ

 ئۇنىــڭ يېشــىپ، تــاقالرنى ـــ يــۈك دادىســى. قــورۇيتتى غــولىنى ئادهمنىــڭ

ـــاختىلىق ـــاپىنىنى پ ـــدى، چ ـــوغۇق« ئال ـــۈپ س ـــۇن، ئۆت ـــاالم قالمىس  دهپ »ب

 كېـــيىن چاپـــاننى يۇمشـــاق مـــامۇقتهك ئابـــدۇلھېمىتخان. قويـــدى كهيـــدۈرۈپ

 قۇچىقىــــدا خېنىمنىــــڭ ســــائادهت ئانىســــى. قالــــدى ئىللىــــپ تېــــزال

ـــالنغاندهك، ـــرى باغاش ـــىلدى تىترهكلى ـــۇ. بېس ـــاننى ب ـــى چاپ ـــپ ئانىس  تىكى

ــان بهرگهن ــدى چاپ ــۇ. ئى ــا ب ــى چاپانغ ــڭ ئانىس ــوتىنى يۈرىكىنى ــدۈرگهن ئ  كۆي

ــان ــدى چاپ ــۇ. ئى ــان ب ــۇڭا چاپ ــۇنداق ش ــىق مۇش ــان ئىسس ــدى چاپ ــۇ... ئى  ش

ــته ــىمۇ پهيت ــىنى دادىس ــپ جۇۋىس ــدى، ئېلى ــىنىڭ كىيىۋال ــۇ دادىس  مهڭزىلىرىگىم

ــاردهك  ئۈســتىده ســهپهر ئېلىــپ تاھــارهت چــوڭالر... تهپچىرىــدى قىزىللىــق ئان

ــازا ــان ق ــازلىرىنى بولغ ــۇقالپ نام ــدى تول ــدىن. ئوقۇۋال ــتىخان ئان ــالدى داس . س

ــۇن، ــڭ خورج ــاغزىنى خالتىالرنى ــپ ئ ــقا قورســاق ئېچى ــاال،. كىرىشــتى توقالش  ب

ــپ ئانىســى ــا، يۇمشــاق بهرگهن يېقى ــر نانغ ــدا زېغى ــك پىشــۇرغان يېغى  مېزىلى

ــا ــاراپ قۇيماقق ــقا يهنه ق ــلىدى يىغالش ــىنىڭ. باش ــاالم« ئانىس ــاالم... ب » ... ب

 ـــ توپــا كهلگىنىنــى، قوغلىشــىپ كهينىــدىن ماشــىنىنىڭ يىغلىغىــنىچه دهپ
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 .قىاللمىدى نېرى ئالدىدىن كۆز كهتكىنىنى سىڭىپ ئارىسىغا تۇمان

ــ ــاي، ـ ــان يىغلىم ــاالم، يېســىله ن ــ ب ــۇچى پوتىســىنىڭ دادىســى ـ ــلهن ئ  بى

 بۇنــــداق دېــــگهن بــــاال ئوغــــۇل ـــــ ســــۈرتتى ياشــــلىرىنى كــــۆز ئۇنىــــڭ

ــدىغان ــۇل... يىغالۋهرمهي ــال ئوغ ــوال ب ــاالم، يىغلىســىچۇ، ت ــۈكى ب ــپ بۈج  قېچى

 ئوڭۇشــلۇق ســهپىرىمىزنى خــۇدايىم. جۇمــا يىغلىمىســىال، ئهمــدى. كېتىــدۇ

 ئۆتكــۈزۈپ قىشــنى بېرىۋالســاق، يېتىــپ ئامــان ـــ تــېچ مهنزىلىمىــزگه قىلســا،

ــا ــنه ئهتىيازلىقق ــدۇرۇپ خهت ــويىمهن قىل ــۇل... ق ــالىنى ئوغ ــنه ب ــدۇرۇپ خهت  قىل

 بولــۇپ، يىگىــت. بولىــدۇ يىگىــت بىلهمــال؟ بولىــدۇ، قانــداق كېــيىن قويغانــدىن

ــدىن ــدهك قۇلىقى ــزال تارتقان ــوڭ تې ــدۇ، چ ــوڭ بولى ــۇپ چ ــۇن بول ــدۇ، خوت  ئالى

ــۇن ــپ خوت ــاال ئېلى ــدۇ ب ــاال. تاپى ــپ ب ــدۇ دادا تېپى ــۇڭا... بولى ــۇل ش ــاال ئوغ  ب

 !باالم ئهمهس، ئىشى بالىنىڭ ئوغۇل يىغالش بولمايدۇ، يىغلىسا دېگهن

ــــىنىڭ ــــا دادىس ــــۇنداق ئۇنىڭغ ــــى، ش ــــۇنداق دېگهنلىك ــــىھهت ش  نهس

ــانلىقى ــدهك قىلغ ــىده ھازىرقى ــۇ. ئېس ــتىن ش ــيىن گهپ ــۇ كې ــدىغان ئ  يىغلىماي

 .بولدى بىلىدىغان دهپ نومۇس يىغالشنى تۇرۇپ، ئوغۇل. بولدى

ــۈچىنچى ــۈنى ئ ــۇالر ك ــقورغاندىن ئ ــامىر تاش ــڭ پ ــىگه تاغلىرىنى  ئىچكىرىس

ــاراپ ــا ق ــى يولغ ــدى. چىقت ــۇ ئهم ــولالردا ب ــىنا ي ــدىغان ماش ــا ماڭالماي  بولغاچق

ــات، ــر، ئ ــهكلهرگه خېچى ــپ ئېش ــا مېنى ــتى يولغ ــى. چىقىش ــىدىن دادىس  ھهپس

 ماڭىــدىغان ئــاران ـــ ئــاران بولمىغاچقــا، پــۇلى تــۈزۈك قولىــدا چىققــان، ئهمــدىال

ــهكتىن ــۈچنى ئېش ــېتىۋالغان ئ ــدى س ــ دادا. ئى ــاال ـ ــيلهن ب ــار ئىككى ــارا پاك  ق

ــۈك ئېشــهككه ــ ي ــاقلىرىنى ـ ــارتتى ت ــۇالقلىرى. ئ ــدىغان ســالپىيىپ ق  ســۈر تۇرى

ــهككه ــى ئېش ــدى دادىس ــۇر. مىن ــىپ قوت ــان بېس ــوز قالغ ــهككه ب ــالىنى ئېش  ب

ــدۈرۈپ ــدى مىن ــاال... قوي ــۇپال ئېشــهكتىن دهســلهپته ب ــۇردى قورق  ئېشــهك. ئولت

ـــردىنال ـــاڭالپ بى ـــۆزىنى چىچ ـــدهك، يهرگه ئ ـــدىن ئېتىۋېتىدىغان  چىشـــلهپ، ئان

 ئــاران ئېشــهك بــۇ بىــراق. ماڭــدى يىغالمســىراپ كېتىدىغانــدهك قېچىــپ تېپىــپ

 قـۇالقلىرىنى سـېلىپ، بېشـىنى يولـدا. ئىـدى ئېشـهك يـاۋاش بهكمـۇ بـار، جېنى

 .ماڭاتتى مىسىلداپ سالپايتىپ

 چوققىالرنىــڭ تىــك قــارلىق. ماڭــدى توختىمــاي بــويى كــۈن ماڭــدى، ئــۇالر

ـــدىن، ـــك يانباغىرلىرى ـــڭ خهتهرلى ـــدىن، داۋانالرنى ـــاغ ئاراچلىرى ـــۇلىرى ت  س
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 كېچىســى. ئـۆتتى جىلغىالردىـن چۈشـمهس نــۇرى كـۈن تۇرغـان ئېقىـپ شـىرىلداپ

ـــاغ ـــدا، ت ـــڭ باغرىلىرى ـــز چارۋىچىالرنى ـــده كىگى ـــدى ئۆيلىرى ـــله. تۈنى  بىل

ـــڭ ـــرى ماڭغانالرنى ـــرىلهپ بهزىلى ـــى، ئىلگى ـــرى كهتت ـــدا بهزىلى ـــدى يول . قال

 يـۆلهپ بىرىنـى ــ بىـر بولـۇپ، يـۆلهك ــ يـار بىـرىگه ــ بىـر كىشـىلهر كۆپىنچه

ــــى بىلــــله ماڭــــاتتى، بىلــــله ــــاال... ئىلگىرىلهيتت  مىنىــــپ ئېشــــهككه ب

ـــپ، ـــدىن ئانىســـىدىن كېتىۋېتى ـــ كۈن ـــۈنگه ـ ـــراقالپ ك ـــانلىقىنى، يى  كېتىۋاتق

. قىالتتـــى خىيـــال كۆرهلمهيـــدىغانلىقىنى ــــ كۆرهلهيـــدىغان ئانىســـىنى ئهمـــدى

 ئانامنىــڭ ئــۆيىمىزدىن، شــهھهردىكى كېتىمىــز؟ يىراققــا شــۇنچه نېمىشــقا بىــز«

ـــىدىن ـــهك قېش ـــدۇ؟ كهتمىس ـــى »بولمام ـــدىن دېگهنلهرن ـــۈزهتتى كۆڭلى . ئۆتك

ــده ــام« بهزى ــقا ئان ــز نېمىش ــلهن بى ــله بى ــدۇ؟ بىل ــام كهلمهي ــقا ئان ــز نېمىش  بى

ـــدۇ؟ بىـــلهن ـــاكى كېتهلمهي ـــامنى ئـــۇالر ي  مـــاڭغىلى بىلـــله بىـــلهن بىـــز ئان

 شــــۇنداق ئــــۇ ئىشــــقىلىپ. قــــاالتتى ئــــويالپ دېگهنلهرنــــى» !قويمامــــدۇ؟

ـــپ ـــى ئېتىكىنىـــڭ جاھاننىـــڭ كېتىۋېتى  ئانىســـىدىن ئۆزىنىـــڭ كهڭرىلىكىن

ـــــــانچه ـــــــراقالپ بارغ ـــــــانلىقىنى، يى ـــــــدى كېتىۋاتق ـــــــىنى ئهم  ئانىس

ـــدىغانلىقىنى، ـــىنى كۆرهلمهي ـــا ئانىس ـــنىڭ قايت ـــايىتى كۆرۈش ـــش تهس ناھ  ئى

ـــى ـــى ھـــېس ئىكهنلىكىن ـــۇ. قىالتت ـــۇرۇپ، ئۈســـتىده ئېشـــهك ئ ـــدا ئولت  يېنى

 ســــۇئالالرغا دادىســــىنى كېتىۋاتقــــان تاشــــالپ نهزهر يىراقالرغــــا بۈركــــۈتتهك

 :كۆمۈۋېتهتتى

 كهلمهيدۇ؟ بىلله بىلهن بىز نېمىشقا ئانام دادا، ـ

 .باالم كېلهلمهيتتى، ئانىلىرى ـ

 كېلهلمهيدۇ؟ نېمىشقا ـ

 !قويمايدۇ كهلگىلى ئۇالر ـ

 قويمايدۇ؟ كهلگىلى نېمىشقا ـ

 ...بىلىال بولغاندا چوڭ قالىال، بىلىپ كېيىن بۇنى ـ

 كۆرهلمهمدۇق؟ ئانامنى بىز ئهمدى ـ

 بولمىغـــان نېســـىپ كـــۆرۈش ماڭـــا... كـــۆرىمىز... بـــاالم كـــۆرىمىز، ــــ

 !كۆرهلهيال چوقۇم سىله تهقدىردىمۇ،

 قاچانلىققا؟ ـ



مهنزىل ئېلكىتابلىرى                             ) تسېپوۋ( سېغىنىش مهڭگۈلۈك  

 

- 35 - 

 .كهلگهنده كۈنلهر بىر شۇنداق ـ

 دادا؟ كۈن قانداق ئۇ ـ

ــ ــۇ ـ ــۇنداق ئ ــر ش ــۈن بى ــاالم ك ــڭ... ب ــۇڭ جاھاننى ــ بۇل ــا ـ  پۇچقاقلىرىغ

 كــۈنلهر جۇدالىــق بولىــدىغان، جهم قېرىنداشــالر ـــ قــان كهتــكهن چېچىلىــپ

 ئـــۆز كىشـــىلهر يـــۈرگهن بولـــۇپ ســـهرگهردان ــــ سهرســـان ئاخىرلىشـــىدىغان،

ــده ــدىغان، جهم ۋهتىنى ــىز بولى ــىلهرنىڭ بهختس ــده كىش ــت چېھرى ــى بهخ  كۈلكىس

 ...پاراليدىغان

 كارىــدورىغا ۋاخــان كهلــدۇق، يېتىــپ ئېغىزىغــا چېگــرا... ئوھــوي ـــ

 .قالدۇق كېلىپ

 ســۆھبىتىنى بالىنىــڭ ـــ ئاتــا توۋلىشــى، ھاياجــانلىق سهپهرداشــالرنىڭ

 چاغــدا ئــۇ مېھمــان. ئېســىده ھازىرقىــدهك مېھماننىــڭ – قــويغىنى ئــۈزۈپ

ـــىنىڭ ـــانلىق دادىس ـــۆزلىرىنى ھاياج ـــۇق س ـــهنگۈدهك تول ـــدا چۈش  ئهمهس ھال

ــدى ــراق. ئى ــۇ بى ــىنىڭ ئ ــۆزلىرىدىن دادىس ــر س ــل بى ــهنچىنى، خى ــا ئىش ــ ئات  ـ

 ئايرىلغـــان قېرىنداشـــلىرىدىن ــــ قـــان چاقىلىرىـــدىن، ــــ بـــاال ئانىســـىدىن،

ــىلهر ــدىغان، جهم كىش ــاللىققا بولى ــدىغان خۇش ــى چۆمى ــڭ ياخش ــان كۈننى  ھام

 كۆرهلهيــــدىغانلىقىغا، ئانىســــىنى ئۆزىنىــــڭ كېلىــــدىغانلىقىغا، يېتىــــپ

ــىنىڭ ــى ئانىس ــا تىنىقلىرىن ــدىغانلىقىغا، قايت ــىنىڭئ ئاڭلىياالي  ئىللىــق انىس

 .ئېسىده ھېلىھهم ئىشهنگىنى ئاتااليدىغانلىقىغا ئۆزىنى قۇچىقىغا

ــۇالر ــدىكى ئ ــاتتىق چېگرى ــلهردىن ق ــيىن، تهكشۈرۈش ــدىكى كې ــول قولى  ي

ـــتىگه ـــهن خې ـــان ئاساس ـــدورىغا ۋاخ ـــتى قهدهم كارى ـــىنىڭ. باس ـــان دادىس  ۋاخ

ــدورى ــده كارى ــپ ھهققى ــرى، ئېيتى ــچه بهرگهنلى ــىرلهپ نهچ ــارۋان ئهس ــايىغى ك  ئ

 بولغـــانلىقى يىلـــچه ئـــون قالغانلىقىغـــا ئېتىلىـــپ يولنىـــڭ بـــۇ ئـــۈزۈلمىگهن

 .ئېسىده مېھماننىڭ ھازىرمۇ چۈشهنچىلىرى توغرىسىدىكى

ــ ئارقــا مېھمــاننى  ئولتــۇرۇپ ســۈرۈپ خىيــال. تــۇتتى ئهســنهك ئارقىــدىن ـ

 چىنارالرنىــــــڭ چىملىققــــــا، چۈشــــــكهنلىكىنى، قــــــاراڭغۇ ئاللىقاچــــــان

ــا ــۇر يېشــىل يوپۇرماقلىرىغ ــپ، ن ــان ئهســلىمىلهرگه چېچى ــۇ تولغ  ئاخشــامنى ب

ــــۇ ــــتۇرۇۋهتكهن يهنىم ــــا يېشىلالش ــــا، چىراغالرغ ــــا، پاش ــــۇز، كۇمۇت  قوڭغ

 .كۆردى ئولىشىۋالغانلىقىنى پهرۋانىلهرنىڭ
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ـــا ـــدىكى دهري ـــڭ بويى ـــهرقى يېزىالرنى ـــى ش ـــان ئېتىك ـــان بىپاي  تهكلىماك

ــى قۇملۇقىغــا، ــۇنالپ ئېتىكــى غهرب ــان دولق ــا چــوڭ ئېقىۋاتق . تۇتىشــاتتى دهرياغ

ـــزا، ـــتلهرده يې ـــازلىق كهن ـــورام ي ـــلىنىپ ئ ـــكهن، باش ـــانالر كهت ـــالتۇن دېھق  ئ

ــ بــاش ئېتىزلىرىــدا بۇغــداي بىپايــان كىــرگهن رهڭگىــگه  ئورامغــا يــوق كــۆزى ـ

 .ئىدى كهتكهن كىرىشىپ

ـــوي بىـــلهن كـــۆك مېھمـــان ـــولالردىن تېرهكلىـــك ســـۇۋادان تاالشـــقان ب  ي

ـــىنىڭ ـــىنى ئانىس ـــدى سىماس ـــان. ئىزلى ـــۈك مېھم ـــ ب ـــان ـ ـــاغالر باراقس  ب

ــىدىكى ــن ئارىس ــىنى مهھهللىلهردى ــدى ئانىس ــان. ئىزلى ــله، مېھم  ئىشــىك مهھهل

 مومـــايالر - بـــوۋاي ئولتۇرغـــان ئارىســـىدا چهۋرىلىـــرى ــــ نهۋره ئالدىلىرىـــدا

ــىدىن ــىنى ئارىس ــدى ئانىس ــان. ئىزلى ــزلىقالردا مېھم ــالىق ئېتى ــان جاپ ــ ق  تهر ـ

ــان ــانالر تۆكۈۋاتق ــىدىن دېھق ــىنى ئارىس ــدى ئانىس ــان. ئىزلى ــارا مېھم ــالن ق  چى

ــۇپراقنى ــان ســۆيۈپ ت ــا ئېقىۋاتق ــدىن دهري  مېھمــان. ئىزلىــدى ئانىســىنى بويلىرى

 بويلىرىـــدىن قۇملـــۇق بىپايـــان كهلـــگهن قىســـتاپ ئېكىنزارلىقالرنـــى يېشـــىل

ــ بــوۋاي بولغــان ســائادىتى ـــ بهخــت يۇرتىنىــڭ مېھمــان. ئىزلىــدى ئانىســىنى  ـ

ــايالردىن ــىنى موم ــورىدى ئانىس ــان. س ــاالل مېھم ــدىن ھ ــۇ ئهجرى ــڭ ب  دۇنيانى

 ...بىراق. سورىدى ئانىسىنى دېھقانالردىن قىلىۋاتقان ئاپىرىده جهننىتىنى

 چايقــــاش، بــــاش تېڭىرقــــاش، ئېرىشــــكىنى مېھماننىــــڭ بىــــراق

 كــۆرۈش دىــدارىنى ئانىســىنىڭ مېھمــان. بولــدى ئىبــارهت ئهپسۇسلىنىشــتىن

ــۈن ــانه ئۈچ ــتهك يېگ ــىز بېلىق ــز پايانس ــ دېڭى ــڭ ـ ــۇ ئوكيانالرنى ــدىن ئ  چېتى

ــۈزۈپ ــگهن ئ ــمىدى كهل ــان! ئهمهس ــىنىڭ مېھم ــا ئانىس ــۆزىنى قۇچىقىغ ــتىش ئ  ئې

ــدهك ئۈچــۈن ــاغ قۇرغۇي ــ ت ــن ـ ــگهن ئېشــىپ داۋانالردى  مېھمــان! ئهمهســمىدى كهل

ـــرىگه ئانىســـىنىڭ ـــنىش مېھ ـــۈن قې ـــدىن ئۈچ ! ئهمهســـمىدى كهچـــكهن بارلىقى

ــۇس، ــڭ ئهپس ــىدىن ئۇنى ــوق خهۋهر ئانىس ــار، 50! ي ــاز، 50 باھ ــۈز، 50 ي  50 ك

ـــۈپ زېمىســـتان ـــى ئۆت ـــۇق باھـــار 50. كهتت ـــدى، باھـــار جۇدۇنل ـــاز 50 بول  ي

ـــۇق ـــاز بۇرۇقتۇمل ـــدى ي ـــۈز 50. بول ـــرهڭ ك ـــۈز زهپى ـــدى ك ـــش 50. بول  قى

ــىۋىرغانلىق ــش ش ــدى قى ــل 50. بول ــق يى ــل جۇدالى ــدى يى ــدى... بول ــۇ ئهم  ب
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! كهتمهســمۇ ئۆتــۈپ جۇدالىــق بــۇ زهپىرهڭلىــك، بــۇ بۇرۇقتۇملــۇق، بــۇ جــۇدۇن،

ـــڭ ـــبىگه مېھماننى ـــر باشـــقا قهل ـــانلىرى ئهندىشـــه بى ـــردى بۆســـۈپ تۇم . كى

 ئىـــدراكىغا مېھماننىـــڭ. كهچتـــى ئـــويالر كهچمىـــگهن كۆڭلىـــدىن مېھماننىـــڭ

ـــارچه ـــاننىڭ ب ـــدىغان بېشـــىغا ئىنس ـــاخىرقى كېلى ـــۈك ئ ـــان كهلگۈل  ئاللىقاچ

ــدهك، ــۆزى كهلگهن ــئهللهرده ئ ــۈرۈپ چهت ــۇ ي ــتىن ب ــىزخهۋهر ئىش ــدهك، س  قالغان

... كىــردى يــامراپ تۇيغــۇ بىــر ئهجهللىــك يــوقتهك دۇنيــادا بــۇ ئانىســى ئهمــدى

ــــڭ ــــرى مېھماننى ــــىزالندى تىزلى ــــان. ماغدۇرس ــــدى مېھم ــــىنى ئهم  ئانىس

 ســۆگهتكه بويىــدىكى دهريــا كۆرهلمهيدىغانــدهك، مهڭگــۈ كۆرهلمهيدىغانــدهك،

ـــپ ـــۇرۇپ يۆلىنى ـــدى ئولت ـــڭ... قال ـــدىن مېھماننى ـــان ۋۇجۇدى ـــاش يامرىغ  ي

ـــۈنى ـــۆز كهلك ـــدىكى ك ـــا ئال ـــدهك دهري ـــدى دولقۇنلىرى ـــڭ. كۈۋهجى  مېھماننى

ــدا ــارالپ ۋۇجۇدى ــان پ ــد تۇرغ ــۇنلىرىنى ئۈمى ــۈۋهجهپ ئۇچق ــان ك ــۇنالر تۇرغ  دولق

 روھســىزلىق ئۈمىدســىزلىك، يــوقىتىش، يوقلــۇق، مېھمــان. كهتتــى يالمــاپ

 !بوشاشتى ئارىسىدا تۇمانلىرى

 ماشـــىنىنىڭ يىغلىغىـــنىچه زار ــــ زار يۇلـــۇپ چـــاچلىرىنى ئانـــا... 

 يىغــالپ بوغۇلــۇپ تېلىقىــپ دهپ! ئانــا! ئانــا بــاال،. كهلــدى يۈگــۈرۈپ كهينىــدىن

ــدى قۇچىقىــدىن دادىســىنىڭ ــا. يۇلقۇن ــ يۈگــۈره ئان ــا. ھالســىرىدى يۈگــۈره ـ  ئان

 قويــۇق كۆتـۈرۈلگهن كهينىــدىن ماشـىنىنىڭ ئانــا... يىقىلـدى يۈگــۈره ــ يۈگـۈره

 ...قالدى كۆرۈنمهي ئىچىده تۇمان ـ توپا

ــڭ ــىده، مېھماننى ــى ئېس ــائادهت ئانىس ــنىم س ــهھرالىق خې ــتىم س ــز يى  قى

ــدى ــانالردا ئــۇ دادىســى ئانىســىنىڭ. ئى  تۇرالمىغــان، يۇرتىــدا قارلىنىــپ زام

 ئۆلــۈپ خارلىقتــا بولســا ئانىســى كهتــكهن، چىقىــپ ئىلىغــا تۇرالمــاي، يۇرتىــدا

ــكهن ــارا... كهت ــتىم ق ــز يى ــۇپ قى ــان بول ــى قالغ ــهھهردىكى ئانىس ــىرهم ش  ش

ـــڭ ـــده تۇغقانلىرىنى ـــدا، ئۆيى ـــڭ پاناھلىنىۋاتقان ـــى بالىنى ـــدۇرېھىم دادىس  ئاب

 بـــالىلىق ئۇنىـــڭ... ئـــۆتكهن نىكاھىغـــا قوشـــۇلۇپ، رىســـقى بىـــلهن ھـــاجى

ـــالغىنى ســـاقلىنىپ خاتىرىســـىده ـــدى شـــۇ ق ـــۇرتى ئانىســـىنىڭ. ئى  قهيهر، ي

 .بىلمهيتتى بۇنى كىم؟ تۇغقانلىرى

ــان ــزا بىپاي ــ يې ــالقالردىن، ـ ــۈز قىش ــان ي ــىلهر مىڭلىغ ــدىن كىش  50 ئىچى

ـــڭ ـــدا يىلنى ـــانه ئالدى ـــان يېگ ـــر قالغ ـــالنى، بى ـــڭ 50 ئاي ـــدىكى يىلنى  ئالدى
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ــدىكى يىلنىــڭ 50 ئۆتمۈشــنى، ــزدهش، كهچمىشــنى ئالدى ــان ئى ــۇقتىن بىپاي  قۇمل

 كـــۆزلىرىگه مېھماننىـــڭ لـــېكىن. ئىـــدى ئىـــش مۈشـــكۈل ئىزدىگهنـــدهك ســـۇ

 قــاراپ يولىغــا ئۆزىنىــڭ ئالدىــدىال كــۆز ئانىســى تۇرغانــدهك، كۆرۈنــۈپال ئانىســى

 توســـاق بىـــر كـــۆرۈنمهس ئارىســـىنى ئۆزىنىـــڭ بىـــلهن ئانىســـى تۇرغانـــدهك،

ـــۇپ ـــدهك توس ـــاڭگىرايتتى، تۇرغان ـــۇم گ ـــوالتتى بۇرۇقت ـــوپۇر. ب ـــت ش  يىگى

ـــڭ ـــا، مېھماننى ـــلىرىغا ئىزتىراپلىرىغ ـــاراپ، ئۇھسىنىش ـــر ق ـــڭ بى  ئادهمنى

ـــا ـــبهتهن ھاياتىغ ـــڭ، نىس ـــىنىڭ ئانىنى ـــك ئانىس ـــهكلىكىنى، قانچىلى  يۈكس

ــك ــۇغلىقىنى قانچىلى ــا ئۇل ــېس قايت ــدهك ھ ــوالتتى قىلغان ــا. ب ــان مېھمانغ  بولغ

ــ كۈنــدىن ھــۆرمىتى ــاراتتى ئېشــىپ كــۈنگه ـ  كېلىشــىچه قولىــدىن مېھمانغــا. ب

ــا ئۇنىــڭ قىلىــپ خىــزمهت ــ ئــوت مۇھهببىتىــده ئان ــۈرىكىگه بولغــان كــاۋاپ ـ  ي

 .ئويالتتى بېرىشنى ئاراملىق

 ئىشــنى بــۇ بىــز – كېلىــپ يېنىغــا مېھماننىــڭ يىگىــت دېــدى ـــ ئاكــا، ـــ

ــۈزه ــويالپ ي ــدهك ئ ــۇرىمىز قالغان ــز. ت ــانىلىرىنى بى ــدىمىزغا ئ ــانال ئال  ئۇچرىغ

ــدىن ــورىماي، ئادهم ــزا س ــ يې ــى ـ ــقهدهم كهنتلهردىك ــادىرالرنى پېش ــايلى ك . تاپ

 شــــهھهرلىكلهرنى تارقاقالشـــتۇرۇلغان يېزىالرغـــا يىلــــالردا ئاشـــۇ ئـــۇالردىن

 قايســــى يېــــزا، قايســــى شــــهھهرلىكلهرنىڭ تارقاقالشــــتۇرۇلغان. ســــورايلى

ــتلهرگه ــك كهن ــقانلىقىنى مهركهزلى ــايلى ئورۇنالش ــز. تاپ ــۇ بى ــدا ش ــرهر چاغ  بى

 ...مۇمكىن تاپالىشىمىز ئانىلىرىنى قېلىشىمىز، ئېرىشىپ خهۋهرگه خۇش

 ئېقىۋاتقـــان ســـۆيۈپ قىرغـــاقنى دۇنياســـى روھـــى كـــۆزلىرى، مېھماننىـــڭ

 مۇشــۇ ئۇمــۇ چاغلىرىــدا بــالىلىق. ئىــدى كهتــكهن ســىڭىپ دولقۇنلىرىغــا دهريــا

 قېنىـــدهك دهريـــا ئـــۇنى ئانىســـى. ئوخشـــايتتى ســـۇغا ئېقىۋاتقـــان شوخشـــۇپ

ــاي ــاليتتى، قانم ــۆيهتتى باغاش ــان... س ــا مېھم ــا دهري ــر دولقۇنلىرىغ ــازا بى  ھ

ــاراپ ــدىن ق ــيىن ئولتۇرغان ــدىن كې ــۇردى ئورنى ــا. ت ــدىن دهري ــدى بويى ــۇ. يان  ئ

ــىغا ــاپ ئىنىس ــان، ئوخش ــىدهك قالغ ــۇپ ئىنىس ــان بول ــوپۇر قالغ ــڭ ش  يىگىتنى

ــوللىرىنى ــىقتى ق ــڭ. س ــده ئۇنى ــد قهلبى ــى ئۈمى ــان، يهنه قۇياش ــب پارلىغ  قهل

 .ئىدى قالغان يورۇپ دۇنياسى

 مېھمـــان ئاشـــتى، قىـــرالردىن ــــ ئېتىـــز مېھمـــان ماڭـــدى، يهنه مېھمـــان

ـــ يېـــزىالردىن ـــتلهردىن يېزىالرغـــا، ـ ـــ كهن ـــتلهرگه، ـ ـــن كهن ـــ مهھهللىلهردى  ـ
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 ــــ بـــوۋاي قالغـــان بولـــۇپ تهۋهررۈك مېھمـــان. بـــاردى ئـــۇزاپ مهھهللىـــلهرگه

ــايالرنى، ــقهدهم موم ــادىرالرنى پېش ــارهت ك ــدى زىي ــان. قىل ــى مېھم ــدا ئهين  چاغ

 سۈرۈشــــته تىزىملىكىنــــى شــــهھهرلىكلهرنىڭ تارقاقالشــــتۇرۇلغان يېزىالرغــــا

 ئاشــقان ياشــالردىن 75 مهھهللىــده قايســى يــۇرت، قايســى مېھمــان. قىلــدى

ـــرهر ـــڭ بى ـــارلىقىنى موماينى ـــا ب ـــۇ ئاڭلىس ـــاينى ش ـــزدهپ موم ـــاردى، ئى  ب

ـــتى، ـــىنى مۇڭداش ـــتۈرۈپ ئۆتمۈش ـــۆردى سۈرۈش ـــراق. ك ـــۇ بى ـــدا ئ  بالىلىقى

ــپ ــان ئايرىلى ــىنى قالغ ــايتتى، ئانىس ــۇ تاپالم ــا ئ ــان باغرىغ ــىنى قانمىغ  ئانىس

ــايتتى، ــۇ تاپالم ــرىگه ئ ــان مېھ ــىنى قانمىغ ــايتتى، ئانىس ــۇ تاپالم ــدارىغا ئ  دى

ــايتتى، ئانىســىنى قانمىغــان ــۇ تاپالم ــار ئ ــدا ت ــالغۇز كوچى  ئانىســىنى قالغــان ي

 تاپالمــايتتى، ئانىســىنى ئــۆتكهن غۇۋالىقتــا ـــ غېرىــب ئــۆمرى ئــۇ تاپالمــايتتى،

 .تاپالمايتتى ئانىسىنى ئۆتكهن ئارماندا ھاياتى ئۇ

ـــا» ـــدهك، دا»يـــول كهلـــمهس بارس  پايانســـىزلىق ئاجايىـــپ كېتىۋاتقان

 بــاغرى قــۇم ئېتىكىــدىكى تهكلىماكــان مېھمــان يــۈرگهن نىشانســىز ئىچىــده

ــۇزۇن ئىلگىــرى ھالقىغــان، ياشــالردىن 80 يهرده دېــگهن ــالر ئ ــزا يىل  باشــلىقى يې

 باققانــدا چوڭلۇقىغــا يېشــىنىڭ. قالــدى ئۇچرىشــىپ بىــلهن بــوۋاي بىــر بولغــان

 بـۇ كهلـگهن قىزىـل مهڭـزى ئىككـى يۈزلـۈك، ئـات تۇرغـان مهزمـۇت ساق، تېنى

 .ئىدى كىشى گهپچى چىقىشقاق، بوۋاي

 مېھمـاننى بـوۋاي دېـدى ــ دېـدىلىمۇ؟ كهلـدىم، مهملىكهتـتىن بىـر باشـقا ـ

ــڭ ــىغا قوغۇنلۇقنى ــالپ ساتمىس ــادار – باش ــۇلكهنال، ۋاپ ــاالم ئوغ ــىلىغۇ... ب  س

ــۇ ئالهمنىــڭ ــده ئ ــۇرۇپ چېتى ــۈر ت ــويى ئۆم ــانىلىرىنى ب ــاد ئ ــپال، ي ــېكىن ئېتى  ل

ـــده مهن، ـــىنى كىچىكى ـــپ ئانىس ـــىنىڭ ئېمىۋېتى ـــى ئانىس ـــاتتىق ئهمچىكىن  ق

ــدا چــوڭ چىشــلىۋالغان، ــپىگه خوتۇنىنىــڭ بولغان ــپ، گې  مــۇش ئانىســىغا كىرى

 پـــور. كـــۆرگهنمهن ناكهســـلهرنى قاقشـــاتقان زار ــــ زار ئانىســـىنى كۆتـــۈرگهن،

ــــاالدا تــــۇرۇپ ئوغــــۇللىرى كــــۆتهكتهك ــــانىالرنى خارالنغــــان قالغــــان، ت  ئ

ــۆرگهنمهن، ــداق ك ــارغىش ئۇن ــى ق ــدىلهرگه قېپ ــدا، بهن ــىله قارىغان ــاپ س  ئىنس

 ...ئىكهنال ساھىبى

 ئهمــدىال. كهلــدى پىشــىقداپ قوغــۇن نهچــچه بىــر قوغۇنلــۇقتىن بــوۋاي

ــقان، ــىپ پىش ــاك پىش ــ چ ــاك ـ ــان چ ــگه يېرىلغ ــۇنالر چىل ــدىن قوغ  تاتلىقلىقى
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ــا بــۇ مېھمــان. كهتتــى تېتىــپ شــۇنداق يىگىــتكه شــوپۇر مېھمانغــا، ــزا كون  يې

ـــدىن باشـــلىقىنىڭ ـــۆپرهك ئاغزى ـــاڭالش، گهپ ك ـــۇمكىن ئ  ئانىســـى بولســـا م

 ئاغزىغـــا كىشـــىنىڭ بـــۇ ئۈچـــۈن ئېرىشـــىش ئۇچىغـــا يىـــپ بىـــرهر ھهققىـــده

 .تهلمۈردى

ــ ــۇ ـ ــالردا ش ــڭ يىل ــۇ بىزنى ــاتمىش يېزىغىم ــچه ئ ــك نهچ ــى ئائىلىلى  كىش

ــتۇرۇلۇپ، ــڭ تارقاقالش ــا كوممۇنانى ــېلىنغان دېھقانچىلىقىغ ــا. س ــدىن ئهمم  ئارى

 تاغــار، كهتــمهن، ھهممىســى ھامــان ياخشـىالنغان سىياســهت ئۆتــۈپ يىــل نهچـچه

ــ كــېچه تاشــالپ گــۈرجهكلهرنى غــالتهك،  كهتــكهن قايتىــپ شــهھهرگه كــېچىلهپ ـ

ـــا، ـــۇ جۇم ـــارىلهر ئ ـــۇ. بىچ ـــهھهرلىك ئ ـــگهن ش ـــمهن دې ـــپ كهت ـــولى چېپى  ق

ــان، ــار قاپارمىغ ــۈرۈپ تاغ ــى كۆت ــر دولىس ــان يېغى ــدىكىن، خهق بولمىغ  بولغان

ـــــلهن تارقاقالشـــــتۇرۇلغان يېزىغـــــا ـــــز بى ـــــ ئېتى ـــــق ـ  ئىشـــــىنى ئېرى

 ...چىدىشالمىغان ئاپتاپقا دىسىمۇ ئهپلهشتۈرهي ئهپلهشتۈرهلمىگهن،

ــ ــۇ ـ ــىلهرنىڭ ش ــىدا، كىش ــائادهت ئارىس ــنىم س ــگهن خې ــالغۇز دې ــان ي  ج

ــ بــار ئايالنىــڭ ــ تاغــا؟ بــارمۇ، يادىلىرىــدا يــوقلىقى ـ . مېھمــان ســورىدى دهپ ـ

ــوۋاي ــۇچتهك ب ــپ ئ ــكهن ئاقىرى ــۈك كهت ــلىرىنى ئۆس ــپ قاش ــر يىمىرى ــازا بى  ھ

 :بهردى جاۋاب ۋه ئويالندى

 دهردمهنلىكـــى كۆزلىرىـــدىن... قىلغـــان بـــاردهك ئايـــالمۇ بىـــر يـــاش ــــ

 كىشــىنىڭ بولمــايتتى، كــۆرگىلى كــۈلگىنىنى بــويى كــۈن. تــۇراتتى چىقىــپ

 ئويناۋاتقـــان، بېشـــىدا ئېتىـــز. ئارىالشـــمايتتى ئىشـــىغا كىشـــىنىڭ گېـــپىگه،

 يــالغۇز بهزىــده. كېتهتتــى تــۇرۇپ قــاراپ بالىالرغــا ماڭغــان ئهگىشــىپ ئانىســىغا

ــاالتتۇق ئــاڭالپ يىغلىغىنىنــى ئولتــۇرۇپ ــېكىن... ق ــۇ ل  ئىســمىنى چوكاننىــڭ ئ

 ...قىلغان دېگهندهك سارىخان ئهمهس، سائادهتخان

 :قىلدى نىدا بىئىختىيار. كهتتى تۇرۇپ ئورنىدىن مېھمان

ــ ــال شــۇ ـ ــدۇر، ئاي ــا قهيهردى  شــۇ بولمىســىمۇ ســائادهتخان ئىســمى... تاغ

ــال ــڭ ئاي ــدهك مېنى ــدۇ ئانام ــۇ! قىلى ــڭ ش ــالغۇزلىقى، ئايالنى ــى، ي  دهردمهنلىك

 !تاغا ئهمهسمۇ، ئۆزى ئانامنىڭ يىغالشلىرى بالىجانلىقى،

 .قالدى ئويلىنىپ بوۋاي –... شۇنداقمىدۇ راست ـ

ـــ ـــم ـ ـــۇنداقتۇر، بهلكى ـــا ش ـــان –! تاغ ـــايىتى مېھم ـــپ ناھ  ھاياجانلىنى
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 ھــازىر بوالرمــۇ؟ قىلغىلــى دىرىكىنــى ـــ ئىــز ئايالنىــڭ شــۇ –. ئىــدى كهتــكهن

 !بوالرمۇ؟ بىلگىلى ئىكهنلىكىنى نهده

ــ ــ ئوتتــۇز بــۇ ـ  چاغــدا شــۇ – ئۇكــام، گهپ، ئالدىــدىكى يىلنىــڭ قىرىــق ـ

 دهپ، قـــويىمىز چېتىـــپ تۇرۋاخۇنغـــا ھـــارۋىكهش ســـارىخاننى، ئـــۇ بىـــز

ـــالالردىن ـــۈزگهن، گهپ ئاي ـــېكىن كىرگ ـــارىخان ل ـــاپتىكهن س ـــز. ئۇنىم ـــۇ بى  ئ

ــاننى ــۇننى چوك ــدى، تۇرۋاخ ــۇق، دهپ ياراتمى ــيىن ئويالپت ــى كې ــ مهن خېل  مهن ـ

ــگهن ــوچىالردىن دې ــى ن ــىمۇ ئهلچ ــانمىش، كىرس ــڭ«ئۇنىمىغ ــرىم مېنى ــار، ئې  ب

ــاالم ــار ب ــالمهن، ب ــرىم ئاي ــى ئې ــات تېخ ــېقىن دهپ» ... ھاي ــش ي . كهلمىگهنمى

ــۇنىڭدىن ــيىن ش ــارىخانغا كې ــر س ــڭ بى ــۆز كىمنى ــالغىنىنى س ــاكى س ــى ي  ئهلچ

 ئايــال بــار بالىســى بــار، ئېــرى ئــۇنى ھهممىمىــز. ئاڭلىمىــدۇق كىرگــۈزگىنىنى

 تــوال ـــ ئــاز ئىشــلىرى جاھاننىــڭ دېگهنــدهك، بايــا... بولــدۇق بىلىــدىغان دهپ

ــىالنغاندىن ــيىن ياخش ــارىخانمۇ كې ــقىالرغا س ــىپ باش ــهھهرگه ئهگىش ــپ ش  قايتى

 ـــ يهر ئۈچــۈن گۇنــاھى ئارتىلغــان ئېــرىگه چوكاننىــڭ ئــۇ بىــراق. كهتتــى

ــن، ــويال زېمى ــ ھ ــدىن ـ ــپ ئاراملىرى ــاپتىمىش، ئايرىلى ــاالدا ق ــاپتۇمىش ت  دهپ ق

 .ئاڭلىدۇق

ــــان ــــمى مېھم ــــدىلىپ جىس ــــدهك، قۇرۇق ــــىغا قالغان ــــان ئانىس  بولغ

 ئولتــۇرۇپ ئېزىلىــپ ئايالنغانــدهك كۆپــۈككه ئىنتىلىشــلىرى سېغىنىشــلىرى،

 تـــۈتهككه ــــ ئىـــس ئـــوتى ھىجـــران الۋۇلـــدىغان يىـــل 50 يۈرىكىـــده. كهتتـــى

 ئـــۆرتىگهن ئهســـىر يېـــرىم بـــاغرىنى ئىـــچ. بولـــدى بۇرۇقتـــۇم ئايالنغانـــدهك

ــوتى ھىجــران ــدهك ئۆچــۈپ ئ ــارلىقىنى قالغان ــاتتى ب ــاتىنى. يوق ــر ھاي  ئۆمــۈر بى

 تـــوزۇپ بولـــۇپ چىـــچهك ئىســـتهكلىرى ــــ ئـــارزۇ بـــۆلىگهن ئارمانالرغـــا

 ھاياتىمنىـــڭ – ئانــامنى ئهمـــدى«.قالــدى قۇرۇقـــدىلىپ روھــى كهتكهنــدهك،

ــى ــۈۋرۈكى روھ ــامنى، ت ــاراڭغۇ ئان ــڭ ق ــى دۇنيارىمنى ــامنى، چىرىق ــتىم ئان  يى

 ئانـــامنى، شـــىپاھى دىلىمنىـــڭ شىكهســـته ئانـــامنى، مېھرىبـــانى قهلبىمنىـــڭ

ــامنى، گــۆھىرى كۆزلىرىمنىــڭ ئهمــا ــامنى، زۇۋانــى تىلىمنىــڭ تۇتۇلغــان ئان  ئان

 روھىمنىــــڭ ياتســـىرىغان ئانـــامنى، زىمـــى- زهم يۈرىكىمنىـــڭ چاڭقىغـــان

 ئۆمـــۈر ئانـــامنى، قـــۇۋانچى بېشـــىمنىڭ يـــالغۇز ئانـــامنى، غهمگـــۈزارى

ـــڭ ـــاھى مهنزىلىمنى ـــامنى قىبلىگ ـــمهنمۇ؟ ئان ـــڭ تاپالماس ـــرى ئانامنى  ئىزلى
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 ئانامنىــڭ ۋهتىنىمــده قالغــان ئارمــانى ھاياتىمنىــڭ كوچىلىرىمــدا، تــار قالغــان

ــدارىنى ــمهنمۇ؟ دى ــ كۆرهلمهس ــائىزتىراپ دهپ ـ ــاتتى ق ــ پ ــاق، ـ ــدى دهپ ي  ئويلى

 كۆزلىرىمـــده، سىماســـى ئانامنىـــڭ – داۋامالشـــتۇرۇپ خىيـــالىنى مېھمـــان

ـــڭ ـــده، كۆزلىرىمنى ـــڭ كىرپىكى ـــده كۆزلىرىمنى ـــپ گۆھىرى ـــدۇ نۇرلىنى ! تۇرمام

ــىغا ئهنه، ــا بېش ــپ، دوپپ ــتىدىن كېيى ــاق ئۈس ــچهك ئ ــالغان، لى ــىغا س  ئۇچىس

ــاق ــۆڭلهك ئ ــپ ك ــا كىيى ــان مهيســه پۇتلىرىغ ــام تارتق ــپ ھاسىســىغا ئان  تايىنى

ــار ــدىن ت ــېچهك، ئاپئــاق ئهنه،! كېلىۋاتمامــدۇ چىقىــپ كوچى ــاق ل ــۆينهك ئاپئ  ك

ــده ــتىدهك ئىچى ــپ پهرىش ــان نۇرلىنى ــام كېلىۋاتق ــۆتكهن ئان ــ ئ ــن ـ  كهچكهنلهردى

. تاپـــااليمهن ئانـــامنى مهن تـــاپىمهن، ئانـــامنى مهن...! ســـوراۋاتمامدۇ مېنـــى

ـــڭ مهن ـــپ پهرىشـــتىدهك ئانامنى ـــان نۇرلىنى ـــىنى، تۇرغ ـــتىدهك سىماس  پهرىش

 پهرىشــــتىدهك ئانامنىــــڭ مهن. كــــۆرهلهيمهن چېھرىنــــى تۇرغــــان نۇرلىنىــــپ

ــى ــپ، چېھرىن ــتىدهك كۆرۈۋېلى ــڭ پهرىش ــق ئانامنى ــا ئىللى ــپ باغرىغ  قېنىۋېلى

 «ئۈزىمهن جان ئاندىن

 تارىشـــىدهك باشـــلىقىنىڭ يېـــزا پېشـــقهدهم تـــۇردى، ئورنىـــدىن مېھمـــان

ــوللىرىنى ــۇرۇپ ســىقىپ چىــڭ ق ــى رهھــمهت ت ــۇ. ئېيتت ــر كىشــىنىڭ ب ــېچه بى  ك

 تهكلىــپىگه، توغرۇلــۇق مۇڭدىشــىۋېلىش قــانغىچه بولــۇش، مېھمــان قونــۇپ

 .كهتتى مېڭىپ خوشلىشىپ قارىماي، تۇرۇۋېلىشلىرىغا قىلىپ تهكلىپ

 

6 

 .كېچه نۇرلۇق يېلىنجىغان يۇلتۇزالر گۈمبىزىده ئاسمان

 مېھمـــان. تـــۇراتتى يېنىقلىـــق تـــېخىچه چىرىقـــى ياتىقىنىـــڭ مېھماننىـــڭ

 يورۇقىــــدا چىرىقىنىــــڭ ئۈســــتهل ئۈســــتهلده، ياتىقىــــدىكى ئۇخلىمىغــــان،

ــۇرۇپ، ــۈن ئولت ــۇدى پۈت ــلهن ۋۇج ــىم بى ــىزىۋاتاتتى رهس ــۇ. س ــى ئ ــقان خېل  پىش

ــارقىلىق ماھــارىتى ــارچه بىــر ئ  رهســىمده. چىقتــى ســىزىپ ســىزمىنى ســىدام پ

ــانىلىق ــار بالىخ ــدىن ت ــتا كوچى ــپ ئاس ــان چىقى ــاي، كېلىۋاتق ــڭ موم  موماينى

 چىلــتهك چۆرىســىگه ئۈســتىده دوپپىســىنىڭ دوپپــا، گۈللــۈك بــادام بېشــىدا

ــان ــاق توقۇلغ ــېچهك، ئ ــىدا ل ــۇقلىرىنى ئۇچىس ــپ ئوش ــان يېپى ــۆكرهك تۇرغ  ك

 ــ ئهگـرى مومـاي... كـاالچ ــ مهيسـه قـارا پۇتىـدا كـۆڭلهك، شـايى ئاق پۈرمه
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 ئاغزىغـــا كوچـــا – ئاغزىغـــا كوچـــا. كېلىـــدۇ يـــالغۇز كوچىـــدا تـــار توقـــاي

ـــدۇ بىـــلهن تهقهززالىـــق يولغـــا تۇتاشـــقان ـــدىكى كوچـــا... قاراي ـــول ئاغزى  ي

 يىــراق قىتــئهلهرگه، يىــراق ئهلــلهرگه، يىــراق شــهھهرلهرگه، يىــراق يىراقالرغــا،

 چــاغالردا، بىــر موماينىــڭ... ئۈزمهيــدۇ كــۆزىنى يولــدىن تۇتاشــقان ئوكيانالرغــا

ــاق ــر ي ــاغالردا بى ــڭ 50 ئهمهس چ ــدا، يىلنى ــرىم ئالدى ــىرنىڭ يې ــدا ئهس  ئالدى

ــدۇلھېمىتخان ــوغلى گــۆدهك ئىســىملىك ئاب ــوغلى بولغــان، ئ  قالغــان ئىالجســىز ئ

ــى ــلهن دادىس ــا، بى ــراق يىراقالرغ ــلهرگه يى ــكه ئهل ــۇر كېتىش ــان مهجب ... بولغ

ــوغلى ــۇق ئ ــىنا كوزۇپل ــلهن ماش ــا بى ــپ چېگرىغ ــدا، ئېلى ــۈرۈپ مېڭىلغان  يۈگ

ــپ ــىنىڭ كېلى ــا ئانىس ــىلىۋالغان ئاياغلىرىغ ــىله«،ئېس ــىله، س ــۇ كهتمىس  مهنم

ـــمهن، ـــا كهتمهي ـــىنىڭ دهپ» ! ئان ـــا ئانىس ـــىلىپ ئاياغلىرىغ ـــان ئېس . يىغلىغ

ــراق ــراق... بى ــوغلى بى ــىنىغا ئ ــپ ماش ــپ چىقىرىلى ــتىلگهن ئېلى ــوغلى. كې  ئ

ـــاراپ ئانىســـىغا ـــ زار ق ـــنىچه زار ـ ـــا يىغلىغى ـــراق – يىراقالرغ ـــلهرگه يى  ئهل

 تىـــرهن ئادهمـــدهك جـــانلىق ئـــوبرازى موماينىـــڭ... كېـــتىلگهن ئېلىـــپ

 چهۋرىســى ـــ نهۋره يــا چاقىســى، ـــ بــاال يــا – ھېچكىمــى كهينىــده. ســىزىلغان

ـــان يېگـــانه يـــوق ـــۇدۇل كىشـــىگه قارىغـــان رهســـىمگه ، مومـــاي كېلىۋاتق  ئ

ــدهك،  باغرىغــا مېھمــاننى رهسســام – رهســىمنى دهپ! بــاالم ئــاھ، كېلىۋاتقان

ـــۇپ چېتىـــده بىـــر ئۈســـتهلنىڭ مېھمـــان... كـــۆرۈنهتتى باســـىدىغاندهكال  قوي

ــان ــر يهنه قويغ ــارچه بى ــا رهســىمنى پ ــدى قولىغ ــۇ. ئال ــى ب ــاي ھېلىق ــاق م  بوي

ــىم ــىمدىكى. ئىــدى رهس ــاش، ئايــال رهس ــدىن تېتىــك، ي  چېچهنلىــك كۆزلىرى

ـــۇراتتى چىقىـــپ ـــۈك چېكىـــت ئۇششـــاق ئۇچىســـىدىكى. ت ـــاق گۈلل ـــت ئ  چى

ـــۆڭلىكى، ـــڭ ك ـــان ئۈســـتىگه كۆڭلىكىنى ـــا كىيىۋالغ  جىلىتكىســـى، رهڭ خورم

ـــىغا ـــكهن بېش ـــاغلىقى چهك ـــۋا ي ـــامىتىگه زىل ـــۇ ق ـــقان خويم ـــدى ياراش . ئى

ــتىلگهن پېشــىپ ماھــارىتى رهسســاملىق ــان يې ــۇ مېھم ــدىكى رهســىمنى ب  چهتئهل

 تۈنۈگــۈن رهســىمنى ســىدام. ئىــدى ســىزغان قېــتىمالپ تــاالي ســىزغان، ۋاقتىــدا

ــدىن كهچ ــپ يېزى ــدىن قايتى ــرى كهلگهن ــىزىپ بې ــى س ــان. چىقت ــى مېھم  ئىكك

 تـــار رهســـىمدىكى سىماســـىنى، ئانىســـىنىڭ رهســـىمدىكى رهســـىمنى، پـــارچه

ــوچىنى، ــىمدىكى ك ــلىق رهس ــۆزلهرنى سېغىنىش ــۇ ك ــ بىرم ــر ـ ــتۇرۇپ بى  سېلىش

 چىـــراي قـــامىتى، ــــ قهددى ئانىنىـــڭ رهســـىمدىكى پـــارچه ئىككـــى. چىقتـــى
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ــــىده ــــوڭ كۆرۈنۈش ــــىمۇ، پهرق چ ــــېكىن بولس ــــىملهردىكى ل ــــۆزلهر، رهس  ك

 پىــراق ـــ مــۇڭ كــۆزلهردىكى تهقهززالىــق، كــۆزلهردىكى ســېغىنىش، كــۆزلهردىكى

ــاش ــدى ئوخش ــىمنى. ئى ــقا رهس ــرى باش ــىمۇ بى ــۇ كۆرس ــۆزلهرگه ب ــاراپ ك ــۇ ق  ب

 سىماســـى دهۋردىكـــى ئوخشـــىمىغان ۋاقىــت، ئوخشـــىمىغان ئايالنىـــڭ ئىككــى

ــــىنىڭ ھهر ــــهخس، بىــــر ئىككىلىس ــــر ئىككىلىســــىنىڭ ھهر ش  ئانــــا بى

 رهســـىمگه ئىككىلـــى ھهر مېھمـــان. قىالاليتتـــى ھـــېس بىمـــاالل ئىكهنلىكىنـــى

 قاراۋاتقانـــدهك، ئــۆزىگه رهســىمىگه ئانىســىنىڭ. كهتتــى قــاراپ تويماســتىن

ـــىنىڭ ـــدارىغا ئانىس ـــدهك، دى ـــىمنى قانمايۋاتقان ـــدىن رهس ـــى قولى  چۈشۈرگۈس

 كهينىــدىن ماشــىنىنىڭ يىغلىغىــنىچه يۇلــۇپ چــاچلىرىنى ئانــا... كهلمىــدى

ــاتتى يۈگــۈرۈپ ــاالم،«.كېلىۋات ــاالم جېــنىم ب  كهينىــدىن ماشــىنىنىڭ دهپ» ... ب

ـــــوللىرىنى ـــــاالمنى«.ســـــوزاتتى ق  نېمىشـــــقا كهتكۈزۈۋېتىســـــىلهر، نهگه ب

ـــــىلهر؟ ـــــازاپلىق دهپ» !كهتكۈزۈۋېتىس ـــــى ئ ـــــا... يىغاليتت ـــــۆزىنى ئان  ئ

 توزۇتــۇپ تۇمــان ـــ توپــا ماشــىنا... يــۇالتتى چــاچلىرىنى ئانــا... كاچــاتاليتتى

... كهتتــى يۇتــۇپ مــانتۇ ـــ توپــا سىماســىنى ئانىنىــڭ. كهتتــى يىــراقالپ

ـــان، ـــىنىڭ مېھم ـــىمىدىكى ئانىس ـــىغا رهس ـــارىغىنىچه سىماس ـــلىمىلهر ق  ئهس

 ...كهتتى سىڭىپ قوينىغا

ــا شــهھىرى، كــابۇل يىلــى شــۇ ــ ئات  قۇچــاق ســوغۇقال ئىككهيلهنــگه بــال ـ

ـــان ـــدى ئاچق ـــدا. ئى ـــڭ كابۇل ـــدىغا ئۇالرنى ـــېچكىم ئال ـــى ھ ـــقا قارش  ئېلىش

ـــدى ـــى. چىقمى ـــدۇرېھىم دادىس ـــاجى ئاب ـــدا ھ ـــچه يول ـــا كهلگى ـــابۇل بالىغ  ك

ــهھىرىنى، ــابۇل ش ــهھىرىنىڭ ك ــودا ش ــ س ــېتىق ـ ــپ س ــدىغان قىزى ــاۋات تۇرى  ئ

ــتىلىرىنى، ــڭ رهس ــ مهردۇ كابۇللۇقالرنى ــتلۇقىنى مهردانه، ـ ــاي مېھماندوس  تىنم

ــۆزلهپ ــگهن س ــدى كهل ــدۇرېھىم. ئى ــاجى ئاب ــدىكى يهنه ھ ــان جهمهت دادا كابول  ق

ــ ئــۆي كابولــدىكى ئۇرايىمھاجىنىــڭ دادىســى قېرىنداشــلىرىنى، ـــ  دهڭ زېمىــن، ـ

 ھالــدا تــوق كــۆڭلى تىجــارىتىنى تاپقــان رونــاق دۇكــانلىرىنى، ســاراي، ـــ

ــۆزلهپ ــكهن، س ــك كهت ــىنىڭ رهھمهتلى ــال دادىس ــ م ــده ـ ــڭ مۈلكى ــر ئۆزىنى  بى

ــۈش ــۇقى مىراســخورلۇق ئۆل ــارلىقىنى ھوق ــان ب ــدى ئېيتق ــدۇرېھىم. ئى  ھــاجى ئاب

ــدا ــىدىن كابۇل ــۆزىگه دادىس ــلىك ئ ــان كهلمىش ــنى بولغ ــۈپ مىراس ــپ، بۆل  ئېلى

 بولغانــدىن ئىــگه مىراســقا. بولغــان قىلمــاقچى ۋارىســلىق كهســپىگه ئاتــا
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ــيىن، ــۇ كې ــمىگه ش ــپ دهس ــىنىڭ تايىنى ــى ئاتس ــدۇرماقچى چىرىقىن ــان يان  بولغ

ــدى ــراق. ئى ــدۇرېھىم... بى ــڭ ئاب ــدىكى ھاجىنى ــالالتتهك كابۇل ــاكىلىرى، س  ئ

 ئېلىــپ ئــاران جېنىنــى ئىسســىق مىنىــپ ئېشــهكلهرگه قوتــۇر دۆلهتــتىن قوشــنا

 ئــوغلىنى ئاســالندهك ســېرىق ئىنىســىنىڭ ئىنىســىنى، تــۆش يــاالڭ بــۇ كهلــگهن

 !تونۇمدىغاندۇ

 باشـــــقا قالغانـــــدا، دهپ يېقىنلىشـــــاي شـــــهھىرىگه كـــــابۇل ئــــۇالر

ــ قــان سهپهرداشــلىرىنىڭ ــ يىغــا قېرىنداشــلىرى ـ  ئۇالرنىــڭ قىلىشــقىنىچه زاره ـ

ــــدىغا ــــى ئال ــــىپ. چىقت ــــتى قۇچاقلىش ــــڭ. كۆرۈش ــــدىغا تۇغقانلىرىنى  ئال

 داۋان تاغـــدا مـــۇز قىلغـــان، قـــازا ئۈســـتىده ســـهپهر ئارىســـىدا چىققانالرنىـــڭ

ـــالمىغان، ـــان ئاش ـــدا ۋاخ ـــا كارىدورى ـــۈپ جىلغىغ ـــكهن، چۈش ـــزىلگه كهت  مهن

ــتهلمىگهن ــۇرۇق مهرھۇمالرنىــڭ يې ــ ئ ــانلىرىمۇ ـ ــار تۇغق ــۇالر. ئىــدى ب  ســهپهر ئ

 يولـــدا جهســـىتىنىڭ قېرىنداشـــلىرىنىڭ پـــاجىئهلهرنى، بهرگهن يـــۈز جهريانىـــدا

 ئۆزلىرىنىـــڭ... كېتىشـــتى يىغـــالپ ئېچىشـــىپ ھـــازا ئـــاڭالپ، قالغـــانلىقىنى

ــدىغا ــڭ ئال ــانلىقىنى ھېچكىمنى ــۆرگهن چىقمىغ ــدۇرېھىم ك ــڭ ئاب ــۆڭلى ھاجىنى  ك

ـــايىتى ـــدى غهش ناھ ـــنالىقتا. بول ـــاغالپ گهز تهش ـــكهن ب ـــوم كهت ـــرى ت  لهۋلى

ـــاڭگىالپ، ـــك س ـــدهك كىچى ـــدى بالى ـــىپ. ئۈمچهي ـــىۋاتقان، قۇچاقلىش  يىغلىش

 يىغــالپ توســاتتىن قــاراپ، كىشــىلهرگه كهتــكهن قوشــۇلۇپ ياشــلىرى خۇشــاللىق

ــاليدىغاندهك ــده تاش ــۇرۇپ جىممى ــى ت ــا. كهتت ــدۇرېھىم ئهمم ــاجى ئاب ــۆپنى ھ  ك

 شــۇڭا. ئىــدى كىشــى ئــۆتكهن ســوغۇقالر ـــ ئىسســىق جىــق بېشــىدىن كــۆرگهن،

 :دېدى ئابدۇلھېمىتخانغا تۇتۇۋېلىپ، ئۆزىنى

 خهۋهرســـىز تاغىلىرىـــڭ كابولـــدىكى كهلگهنلىكىمىـــزدىن بىزنىـــڭ ــــ

 !باالم تۇرىدۇ، قالغاندهك

 .ئېسىده مېھماننىڭ ھازىرمۇ دېگهنلىكى شۇنداق ئۆزىگه دادىسىنىڭ

 .قالمايتتى چىقماي ئالدىمىزغا چوقۇم بولسا، تاپقان خهۋهر تۇققانالر ـ

 بـــۇ ئهمهلىيهتـــته. بهزلىـــدى بـــالىنى ئـــارقىلىق گهپلىـــرى شـــۇنداق دادا

 .ئىدى بهزلىشى ئۆزىنى ـ ئۆز ھاجىنىڭ ئابدۇرېھىم

ــا ــهپهرداش ئۇالرغ ــان س ــقا بولغ ــاجىرالرنى باش ــۇرۇق مۇھ ــ ئ ــانلىرى ـ  تۇغق

ــ ھه قىلىــپ ئهتىــۋارىنى  ئىچىــگه ئــۈنى. كېتىشــتى باشــالپ ئــۆيلىرىگه دهپ په ـ
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ــكهن چۈشــۈپ ــدۇرېھىم كهت ــاجى ئاب ــا ھ ــپ، بالىســىنى بولس  ئېشــهكلىرىنى ئېلى

 .چۈشتى دهڭگه بىر ئهتراپىدىكى شهھهر ھهيدهپ

ـــالىنى دادىســـى ئهتىســـى ـــ چـــاچ كىرىـــپ، ساتىراشـــخانىغا ئېلىـــپ ب  ـ

ــاقاللىرىنى ــاتتى س ــا. ياس ــپ ھاممامغ ــدۇردى ئهكىرى ــدىن. يۇيۇن ــتىگه ئان  رهس

ــپ ــان بېرى ــارىالپ دۇك ــۆزىگه، ئ ــا ئ ــر بالىغ ــۇردىن بى ــيىم ق ــېتىۋالدى كى . س

ــڭ ــدهك مېھماننى ــۇ ئېســىده، تۈنۈگۈنكى ــرهڭ ئ ــتىن گىل ــگهن رهخت ــۇزۇن تىكىل  ئ

ـــا ـــدىغان ئوخشـــاپ دهپكىســـىگه ناۋاينىـــڭ كـــۆڭلهك، خالت ـــر كېتى  خىـــل بى

 .ئىدى بولغان ھهيران دادىسىغىمۇ ئۆزىگىمۇ، كىيىپ، تۇماقنى شاپىالق

ــ  بــۇ – چۈشــهندۈرۈپ دادىســى دېــدى – بــاالم كىــيىم، كــابۇلچه بــۇ ـ

ــى ــىلهر، يهردىك ــانلىرىمىز كىش ــۇنداق تۇغق ــدۇ مۇش ــانلىرىمىز،... كىيىنى  تۇغق

ـــىلىنىڭ يهنه ـــاغىلىرى س ـــاي ت ـــادهملهر ب ـــايالر. ئ ـــكه ب ـــيهت كىيىنىش  ئهھمى

ــدۇ ــىل. بېرى ــنمىگهن ئېس ــادهمنى كىيى ــۆزگه ئ ــدۇ، ك ــا ئىلماي ــدۇ ئارىغ . ئالماي

 تۇغقانلىرىمىزنىـــڭ مهن... كېـــرهك كىيىنىشـــىمىز مۇشـــۇنداق بىزمـــۇ شـــۇڭا

 مۇھــاجىرالر مهركىزىــدىكى شــهھهر ھــازىرمۇ ئــۇالر. قىلــدىم دېرىكىنــى ـــ ئىــز

ــىدا ــدىكهن كوچىس ــۈمهدىن. تۇرى ــيىن ج ــۇ كې ــارىمىز، يهرگه ش ــاڭغىچه ب ــۇ ئ  ب

ــــى ــــى يېڭ ــــنهت كىيىملىرىن ــــىله، مهي ــــڭ قىلىۋهتمىس ــــدا تۇغقانالرنى  ئالدى

 باالم؟ ماقۇلمۇ، بولسىال، يوسۇنلۇق ـ قائىده ئهدهپلىك،

 بىــلهن كىــيىم ئــۇزۇن تۇرغــان يېپىــپ ئوشــۇقىنى. لىڭشــىتتى بېشــىنى بــاال

ــالمىغىنىنى ــۇپ، قولىش ــىنىڭ ئۇنت ــڭ دادىس ــماي تۇمىقىنى ــانلىقىنى، ياراش  قالغ

 .ئويلىدى قالغانلىقىنى سىڭىپ چىرايىغا دوپپىسىنىڭ بادام بۇرۇنقى يهنىال

 ئــۆيىگه تۇغقانلىرىنىــڭ ســېلىپ كهيــنىگه ئــۇنى دادىســى كېــيىن جــۈمهدىن

ــپ ــدى ئېلى ــدهكھېيت. ماڭ ــادهم گاھتىكى ــا ئ ــان دېڭىزىغ ــامه ئايالنغ ــدى، ج  ئال

ـــن ـــ تىقى ـــوچىالر، تىقىشـــماق ـ ـــادهملهر، كېتىشـــىۋاتقان كېلىشـــىۋاتقان، ك  ئ

ـــاتلىقالر، ـــايالر، پىيـــادىلهر، ھـــارۋىلىقالر، ئېشـــهكلىكلهر، ئ  كهمـــبهغهللهر، ب

 ئــــوقهتچىلهر، زهردارالر، مــــۆمىنلهر، زالىمــــالر، بهگــــلهر، تىلهمچىــــلهر،

ـــانالر، ـــارچىالر، دېھق ـــاق مهدىك ـــلهر، ئ ـــېرىق تهنلىك ـــلهر، س ـــارا تهنلىك  ق

 سـېرىق كـۆزلهر، قـارا كـۆزلهر، قوڭـۇر كـۆزلهر، قـوي كـۆزلهر، كـۆك تهنلىكلهر،

ــاچلىقالر، ــارا چ ــاچلىقالر، ق ــۈدۈره چ ــاچلىقالر، ب ــوڭالر، چ ــلهر، چ  ئهرلهر، كىچىك
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ــالالر ــ ۋاژ... ئاي ــاپ ۋاژ ـ ــان قاين ــۇ تۇرغ ــهھهر ب ــۈن ش ــان پۈت ــڭ جاھ  ئهھلىنى

ــدهك ئۇچرىشــىش ــ رهڭگــا ۋه ئــاۋات مهركىزى  كابۇللۇقالرنىــڭ بــاال. ئىــدى رهڭ ـ

 قويـــۇق، بـــۇرۇتلىرى ــــ ســـاقال يوغـــان، كـــۆزلىرى قاڭشـــارلىق، قاشـــلىق،

 ئهركىـــن ھهم ئۈنلـــۈك ســـۆزلىرى ــــ گهپ ســـۈرلۈك، ئـــاز بىـــر چىرايـــى

 ھــاجى ئابــدۇرېھىم دادىســى تىلىنــى ئۇالرنىــڭ. قىلــدى ھــېس كېلىــدىغانلىقىنى

 بـــاال بىـــراق. سۆزلىشــهلهيتتى بىمـــاالل بىـــلهن ئــۇالر دادىســـى چۈشــىنهتتى،

 .بىلمهيتتى دېيىشىۋاتقانلىقىنى نېمه ئۇالرنىڭ. چۈشهنمهيتتى

. ئىـــكهن ھهشـــهمهتلىك ناھـــايىتى قورۇســـى تۇغقانلىرىنىـــڭ دادىســـىنىڭ

ــۆز ــايۋان كــابۇلچه ۋهتىنىــدىكىلهرنىڭ ئ ــ ئ ــدىنمۇ دېيىلىــدىغان ســاراي ـ  ئۆيلىرى

ــا ــۆرۈنگهن كاتت ــۇ ك ــىداق ب ــۆيلهرگه ياس ــاراپ ئ ــېلىال ق ــران خ ــانلىقى ھهي  بولغ

ـــان يىلـــالر ئـــۇزاق بولســـا، دادىســـى. ئېســـىده ھـــېلىھهم مېھماننىـــڭ  يوقاتق

 كهڭتاشـــا ئـــاراملىق، ــــ بـــاغ. ھاياجانلىنـــاتتى تېپىۋالغانـــدهك نهرسىســـىنى

. قــــــارايتتى بويۇنــــــداپ دهپ ھه ئــــــۆيلهرگه ھهشــــــهمهتلىك ھويلىغــــــا،

 مــۇاليىم ۋىجىــك، بهرگهن ئېچىــپ دهرۋازىنــى... قىالتتــى ئىپتىخارالنغانــدهك

ـــراي ـــۆتمهك چى ـــ دادا كىشـــى ســـاقال ك ـــاال ـ ـــى ب  پېشـــايۋاننىڭ ئىككهيلهنن

 .كۆرسهتمىدى قارىسىنى قايتا ۋه دېدى نېمىلهرنى بىر باشالپ سۇپىسىغا

ــا ــ ئات ــاال ـ ــيلهن ب ــوال ئىككى ــاقالپ ت ــ س ــاقالپ ـ ــدا، س ــاقهت بواللمىغان  ت

ــپ ــ قىلى ــاقىتى ـ ــاي ت ــده، توش ــپ كهچ دېگهن ــۈن كىرى ــۇراي ك ــده ئولت  دېگهن

 بىـرلهپ ــ بىـر تۇغقـانلىرى ــ ئـۇرۇق. بولـدى پهيـدا چـوڭلىرى ئۆينىـڭ ئاندىن

ــدى ــىنىڭ. يىغىل ــدا دادىس ــۇپ، يېنى ــىقىلىپ قورۇن ــان س ــاال ئولتۇرغ ــۈت ب  بۈرك

ــۆز، ــمهك ك ــۇرۇن ئىل ــگهن ب ــۇ كهل ــا ب ــڭ تاغ ــى، تۇغقانلىرىنى ــدا چىرايىن  يېنى

ــهرهمجان ــان بىس ــىنىڭ ئولتۇرغ ــا دادىس ــاتتى چىرايىغ ــراق. ئوخش ــڭ بى  ئۇالرنى

ــراي ــۆڭى چى ــىنىڭ ئ ــدهك دادىس ــاق چېھرى ــدى ئهمهس ئ ــڭ. ئى ــىنى ئۇالرنى  كىش

ــــلىك ــــاالمهتلىرى مهنسىتمهس ــــپ ئ ــــان چىقى ــــۆزلىرى تۇرغ ــــىنىڭ ك  دادىس

 پېشــــايۋاننىڭ دادىســــىنى ئــــۇالر... ئىــــدى ئهمهس مــــۇاليىم كۆزلىرىــــدهك

ــىدىكى ــر ئىچكىرىس ــۆيگه بى ــالپ ئ ــپ باش ــى كىرى ــدۇلھېمتخان. كهتت ــۆيگه ئاب  ئ

ــپ ــا، تهكلى ــدا قىلىنمىغاچق ــۇرۇپ ھويلى ــدى ئولت ــۇ،. قال ــدا ئ ــدىن ھويلى  خېلى

 تىلـــدا يـــات تۇرغـــان، قارىشـــىپ ئـــۆزىگه تاشـــالپ ئويـــۇنلىرىنى بېـــرى
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ـــىۋاتقان، ـــۆزىنى چۇرۇقلىش ـــىتىپ ئ ـــىۋاتقان، گهپ كۆرس ـــۈۋاتقان قىلىش  كۈلۈش

 بــاال. ئولتــۇردى قــاراپ تېگىــدىن يهرنىــڭ بالىالرغــا بــۇرۇن ئــۇزۇن چــاچ، بــۈدۈره

 ئانىســـىنى قالغـــان كـــوچىالردا توقـــاي ـــ ئهگـــرى تـــار، ــــ يىراقتـــا تــۇرۇپال

 قولىغــا باشــالپ ئــۆيگه مېھمــاننى كهلســه، مېھمــان ئــۆيگه ئانىســى،. ئويلىــدى

 داســتىخان بولســىمۇ زاغــرا كهلســه مېھمــان ئــۆيگه ئانىســى بېرهتتــى، ســۇ

ــېلىپ ــاي س ــى چ ــى. ئهكىلهتت ــلهن ئانىس ــى بى ــۆيگه دادىس ــان ئ ــه مېھم  كهلس

 بـۇ لـېكىن. قىالتتـى ھـۆرمىتىنى ئهزىـزلهپ بولسـۇن گـاداي مهيلـى بـاي، مهيلى

 قىزىشـــــــىۋاتقان، گهپلىشـــــــىۋاتقان، ئۆيـــــــدىن ئىچكىـــــــرى... يهرده

 بــاال. ئاڭلىــدى ئــاۋازىنى دادىســىنىڭ بــاال. ئاڭالنــدى ئــاۋازالر ۋارقىرىشــىۋاتقان

 دادىســـىدىن بـــاال. بىلـــدى بولۇۋاتقـــانلىقىنى خاپـــا ئىشـــقا بىـــر دادىســـىنىڭ

 يېتىــپ پېشــكهللىك بىــرهر دادىســىغا ئارىســىدا ئــادهملهر بــۇ بــاال. ئهنســىرىدى

 چۈشـــۈپ ســـۇپىدىن ده، ــــ تـــۇردى ئورنىـــدىن لىككىـــده قالىدىغانـــدهك،

 بىــلهن دادىســى بــاال... يۈگــۈردى ئــۆيگه كهتــكهن كىرىــپ دادىســى ـــ ئىچكىــرگه

 قىزغىنلىــق، كۆزلىرىــده بولغــان، خاپــا بهكمــۇ دادىســى. دوقۇرۇشــتى بوســۇغىدا

ــد ــ ئۈمى ــهر ئىشــهنچتىن ـ ــان ئهس ــدا قالمىغ ــاتتى ھال ــڭ دادىســى. چىقىۋات  ئۇنى

ــ ئــۈن تــۇتتى، قــولىنى  ھويلىــدىن ئــۇ... ماڭــدى ئېلىــپ تاشــقىرىغا تىنســىز ـ

ــچه ــۆزلىرىگه چىققى ــىپ ئ ــان قارىش ــك تۇرغ ــالالرنى، چۈمبهللى ــۈدۈره ئاي ــاچ ب  چ

ـــالىالرنى ـــۆردى ب ـــۇالر. ك ـــدىن ئ ـــدا ھويلى ـــڭ چىققان ـــۇزاتقىلى ھېچكىمنى  ئ

 تاقىغــــانلىقىنى ئىچىــــدىن دهرۋازىنىــــڭ خىزمهتكارنىــــڭ چىقمىغــــانلىقىنى،

 .كۆردى

 بىــر ماڭــدى، كۆتــۈرمهي بېشــىنى دادىســى كهلگىــچه، قايتىــپ دهڭــگه

 پېشانىســـىنى ئۆيـــده قـــاراڭغۇ چۈشـــكهن ئـــۆزلىرى. قىلمىـــدى گهپ ئېغىزمـــۇ

 .كهتتى ئولتۇرۇپ جىمجىت تۇتۇپ

ـــاال، ـــى ب ـــىنىڭ ئهتىس ـــۇرۇنقى دادىس ـــى، ب ـــۇرۇنقى كىيىملىرىن ـــادام ب  ب

ــىنى ــانلىقىنى دوپپىس ــۆردى كىيىۋالغ ــاال. ك ــڭ ب ــدىكى ئۆزىنى ــىنى ۋهتىنى  دادىس

ــا ــۆردى قايت ــاال. ك ــۇ ب ــۇرۇنقى ئۆزىم  بهرگهن تىكىــپ ئانىســى – كىيىملىرىنــى ب

ـــادام چۆچـــۈره بهرگهن تىكىـــپ ئانىســـى كـــۆڭلىكىنى، كـــانۋاي  دوپپىســـىنى ب

 كىيىۋالغانـــدهك كىيىملىرىنـــى ئۆزىنىـــڭ دادىســـى... خـــااليتتى كىيىۋېلىشـــنى
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ـــۇرۇنقى بـــالىغىمۇ ـــادام چۆچـــۈره. كهيـــدۈردى كىيىملىرىنـــى ب  دوپپىســـىنىڭ ب

 .قويدى تۈزهشتۈرۈپ قىرالپ پېشانىسىگه قىرىنى

ــ ــدى ـ ــۆزىمىزدىن ئهم ــايمىز ئ ــدى –! تانم ــڭ دادىســى دې ــۈرىلىرىنى ئۇنى  م

ــۇپ ــۇرۇپ تۇت ــدى – ت ــگه ئهم ــاقمۇ، مهككى ــنهتكه بارس ــهكمۇ جهن ــز كىرس  بى

 !باالم بىز، ئۇيغۇر دوپپىلىق بادام يهنىال

ــ بــاي كابولــدىكى كــۈنى شــۇ دادىســى ئېســىده، ھازىرقىــدهك مېھماننىــڭ  ـ

ـــدىن زهردار ـــى تۇغقانلىرى ـــى. كهچت ـــۇ دادىس ـــدىن ش ـــالپ، كۈن ـــۇم باش  مهرھ

 قىلغـــان ۋارىســـلىق دۇنياســـىغا ــــ مـــال زېمىنلىـــرىگه، ــــ يهر دادىســـىنىڭ

ــدىكى ــدار كابول ــڭ، پۇل ــا ئاكىلىرىنى ــڭ تاغ ــى تۇغقانلىرىنى ــدىغان گېپىن  قىلماي

ــۇپ ــى بول ــڭ. كهتت ــۇ دادىســىنىڭ بىلىشــىچه، بالىنى ــلىرى يهردىكــى ب  قېرىنداش

ــــڭ قېرىندىشــــىمىز، دادىســــىنى ــــراپ دهپ پۇشــــتى دادامنى ــــى ئېتى  قىلغىل

 تۇرۇشــىنىڭ ـــ يــۈرۈش كاتتىلىقىــدىن، ئاراملىرىنىــڭ ـــ ھــويال ئۇنىمىغــان

ــا كابۇلنىــڭ ســۆلهتلىكلىكىدىن ــدىن كاتت ــۈپ ئىكهنلىكــى بايلىرى ــان كۆرۈن  تۇرغ

ــۇ ــادهملهر، ب ــىدىن ئ ــان دادىس ــال قالغ ــ م ــانى ـ ــىدىن دۇني ــان، ئىنىس  قىزغانغ

ــودىن ــۇ كهلــگهن جۇڭگ ــراپ دهپ ئىنىمىــز ئىنىســىنى ب  قويســا، قىلىــپ ئېتى

 شــۇڭا. ئهنســىرىگهن قىلىشــتىن دهۋاســى مىــراس دهۋاســى، زېمىــن ـــ يهر ئۇنىــڭ

 !ئىدى تىنىۋالغان ئىكهنلىكىدىن ئىنىسى ئۆز ھاجىنىڭ ئابدۇرېھىم

 ئــادهم جاپــاكهش ئىكهنلىكىنــى، ئــادهم تىرىشــچان دادىســىنىڭ مېھمــان

ــ ئــۇرۇق دادىســى. بىلــدى كېــيىن ئىكهنلىكىنــى ــانلىرىنى ـ  ئىككىــنچىلهپ تۇغق

ــدى ــى. ئىزدىمى ــگه ھېلىق ــنال دهڭ ــى يېقى ــدىن، يهردىك ــونىراپ كوچى ــام ك ــ ت  ـ

ــلىرى ــۈپ تورۇس ــان تۆكۈل ــى تۇرغ ــق ئىكك ــۆيى ئېغىزلى ــار ئ ــر ب ــويلىنى بى  ھ

ــدى ئىجــارىگه ــۇزاق. ئال ــۆزلىرىنى ســهپهرده ئ ــ قىــر ئ ــن ـ  ئاشــۇرغان، داۋانالردى

 ياخشـــى ئېشـــهكلىرىنى ھېلىقـــى يهتكـــۈزگهن ســـاالمهت ــــ ســـاق مهنـــزىلگه

 ئـــادهم ھهمـــمه يهرده بـــۇ. قىلـــدى ھاممـــاللىق كوچىلىرىـــدا كـــابۇل بېقىـــپ،

 ئــادهملهر بىــراق. ئىشــلهيتتى ئــۆزىگه ئــادهم ھهمــمه. ئىــدى كهســىپدار ئهركىــن

 ئاشــۇ ئــادهملهر. ئىــدى شهپقهتســىز ئاكىلىرىــدهك قېرىنــداش ـــ قــان دادىســىنىڭ

ــ بــاي . قىالتتــى بــوزهك ياۋاشــالرنى يامــانالر. ئىــدى كۆڭــۈل قــارا زهردارالردهك ـ

 ۋهقهلىـــرى ئۆلـــۈم دېگهنـــده ھه. يهيتتـــى ئىشـــلىتىپ ئـــاجىزالرنى كۈچلـــۈكلهر
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 ...تۇراتتى كۆرۈلۈپ

 بهلهن«. بهردى مهكـــتهپكه ئابـــدۇلھېمىتخاننى دادىســـى كـــۈزده يىلـــى شـــۇ

ــۇپ ــ ھېســاب ســاۋاتلىق، ئوق ــاب ـ ــدىغان كىت ــادهم قىالالي  دادىســى. »بولســىال ئ

 ئۇنىڭــدىن. قىالتتــى گهپلهرنــى مۇشــۇ تــۇرۇپ ســىالپ بېشــىنى ئۇنىــڭ ھهمىشــه

ــداقتۇر ــر قان ــل بى ــدلهرنى زور خى ــۈتهتتى ئۈمى ــاال. ك ــلىرى ب ــلهن ساۋاقداش  بى

ــــان ــــ گهپ بولغ ــــۆزده ـ ــــان، س ــــڭ قىينىلىۋاتق ــــى ئۇالرنى ــــانچه تىلىن  ئ

ــېكىن بولســىمۇ، چۈشــهنمهيۋاتقان ــتىن ل ــپ مهكتهپ ــرىلگهن تارقىتى ــابالر، بې  كىت

 .كېتهتتى ئوخشاپ يېزىقىغا ئۇيغۇر يېزىق كىتابتىكى

 دادىســى ئىــدى دېــگهن – بـاالم، دهيمىــز، ئېلىپبهســى تىلـى پــارس بــۇنى ــ

 تىلـــى پـــارس – ئولتـــۇرۇپ ۋاراقـــالپ كىتـــابنى يورۇقىـــدا چىـــراغ ئاخشـــىمى

 ياخشـــى پارســـچىنى. تىـــل شـــىكهر ئوخشـــاش تىلىمىزغـــا ئۇيغـــۇر بىزنىـــڭ

 ...بولىدىال ئوقۇيااليدىغان كىتابالرنىمۇ ئۇيغۇرچه كېيىنچه ئۆگهنسىله

ـــىنىڭ ـــر ھهر دادىس ـــز بى ـــۆزىده ئېغى ـــى، س ـــدىكى ۋهتهنن ـــېقىن ۋهتهن  ي

... ئېســــىده مېھماننىــــڭ ھــــازىرمۇ ئالىــــدىغانلىقى تىلغــــا كىشــــىلىرىنى

ــدىكى ــات كابول ــۇنداق ئهنه ھاي ــالندى، ش ــۇنداق ئهنه باش ــتى ش ــاال. داۋامالش  ب

 نۇرغــۇن بولغانســېرى چــوڭ. بولــدى چــوڭ ئاســتا ـــ ئاســتا ئۆگهنــدى، ئوقــۇدى،

ــــالرنى ــــهندى ئىش ــــىنىڭ. چۈش ــــان دادىس ــــىنى، تارتىۋاتق ــــۇربهت جاپاس  غ

ــنى، ــڭ تۇرمۇش ــمهتلىرىنى ھاياتنى ــۇر قىس ــىنىپ چوڭق ــى، چۈش ــىغا يهتت  دادىس

ـــۇ ـــمهن تېخىم ـــۇپ ھېرىس ـــى بول ـــاال. كهتت ـــىغا ب ـــانچه دادىس ـــمهن ق  ھېرىس

ــېرى، ــىنى بولغانس ــى – ئانىس ــده، يىراقتىك ــڭ ۋهتهن ــار ۋهتهننى ــدا ت  كوچىلىرى

ــانه ــان يېگ ــى قالغ ــائادهت ئانىس ــىخ س ــۇنچه ېنىمن ــېغىناتتى ش ــىنى. س  ئانىس

ــايتتى ــۆك. ئۇنتۇيالم ــماندا، ك ــۆك ئاس ــمان ك ــده ئاس ــۇپ قهھرى ــان ئۇچ  كېتىۋاتق

ـــدهك ـــگه قۇرغۇي ـــۇپ ۋهتهن ـــپ، ئۇچ ـــىنىڭ بېرى ـــدارىنى ئانىس ـــى، دى  كۆرگۈس

 .كېلهتتى ئاتقۇسى ئۆزىنى قۇچىقىغا ئانىسىنىڭ

 رهســىم رهســىمگه، ئوقۇغانســېرى يــۇقىرىالپ مهكتهپــته ئابــدۇلھېمىتخان

ــقا ــمهن سىزىش ــۇپ ھېرىس ــدى بول ــراق. قال ــۇ بى ــته ب ــىم مهكتهپ ــى رهس  دهرس

 بولۇپمــۇ رهســىمنى سىزىشــنى، رهســىم ئــانىالر ـــ ئاتــا بهزى. ئۆتــۈلمهيتتى

ــادهم ــىمىنى ئ ــان رهس ــۆرهتتى يام ــۇنداق. ك ــىمۇ ش ــۇ بولس ــىم ئ ــىزدى رهس . س
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 قالغــان يــالغۇز كوچىــدا تــار كــوچىلىرىنى، تــار ۋهتهننىــڭ ۋهتهننــى، يىراقتىكــى

ــىنىڭ ــىنى ئانىس ــىزىپ سىماس ــى س ــۇ. چىقت ــىنىڭ ئ ــىمىنى ئانىس ــاالي رهس  ت

ــ تهكــرار چىقتــى، ســىزىپ قېــتىمالپ ــۈز. چىقتــى ســىزىپ تهكــرار ـ ــ قېــتىم ي  ـ

 ســىزغان ئۇنىــڭ. ســىزغاندۇ كــۆپ ئۇنىڭــدىنمۇ بهلكىــم... قېــتىم يــۈز ئىككــى

 كوچـا، ئۇلـۇغ شـۇ... سـىما يېگـانه شـۇ كوچـا، تـار شـۇ رهسـىملىرىده بارلىق

 ...سىما ئۇلۇغ شۇ

ـــــۇ ـــــۇرا ئ ـــــى ئوتت ـــــۈزۈپ مهكتهپن ـــــىنىڭ پۈتك ـــــلىرىغا دادىس  ئىش

ــىۋاتقان ــالردا، ياردهملىش ــۇ يىل ــۇرۇش يهرده ئ ــدى ئ ــابۇل. پارتلى ــمىنىنى ك  ئاس

ــارا ــس ق ــ ئى ــۈتهك ـ ــدى ت ــق. قاپلى ــۇرۇش خهل ــوتى ئ ــده ئ ــدى ئىچى ــۈز. قال  ي

ــان، ــان مىڭلىغ ــىلهر مىليونلىغ ــۈرت كىش ــ ي ــدىن ـ ــپ ماكانى ــنا ئايرىلى  قوش

ـــــلهرگه ـــــۇپ مۇســـــاپىر ئهل  يىلـــــالر قاباھهتلىـــــك ئـــــۇ... ئـــــاقتى بول

 ئىككىـــيلهن بـــاال ــــ ئاتـــا چىقمايـــدۇ، ئېســـىدىن زادىـــال ئابـــدۇلھېمىتخاننىڭ

 تــارتىش، جاپــا يىــل ئــوننهچچه دادىســىنىڭ. كهلــدى ئىرانغــا بولــۇپ مۇســاپىر

ــر ــش ئهجى ــگه قىلى ــدىال بهدىلى ــېتىۋالغان ئهم ــورۇ س ــايى ق ــوۋېت ج ــۇرۇش س  ئ

 ...قالدى كابولدا قىلىۋاتقان بومباردىمان ئايرۇپىالنلىرى

ــدىن ــچه ئارى ــل نهچ ــۆته يى ــ ئ ــۆتمهي ـ ــدىمۇ ئ ــۇرۇش ئىران ــدى ئ . پارتلى

ــــنا ئهتراپتىكــــى ــــلهرگه قوش ــــدىت دهپ ھه دۆلهت ــــراق ســــېلىۋاتقان تهھ  ئى

 جاھانـــدا... ئىـــدى قاراتقـــان ئىرانغـــا ئـــۇچىنى تىـــغ ئـــاخىرى ئارمىيىســـى

ــ ئاتــا كېــرهك، بولمىســا ئىــش ئېغىــر يۈرۈشــتىن ســورۇلۇپ بولــۇپ مۇســاپىر  ـ

ــاال ــيلهن ب ــاخىردا ئىككى ــ تهرهپ ئ ــكه ـ ــان تهرهپ ــاپىرالر قېچىۋاتق ــلهن مۇس  بى

 ...قالدى كېلىپ ئهرهبىستانغا سهئۇدى

ـــۆتكهن مۇســـاپىرچىلىقتا مۇســـاپىرچىلىق، ـــۈنلهر، ئ ـــا ك ـــان يىراقت  قالغ

 قهددى... ئانــا قالغــان يــالغۇز كوچىــدا تــار كــوچىلىرى، تــار ۋهتهننىــڭ ۋهتهن،

ـــامىتى ـــان، ق ـــ ســـاقال تولغ ـــۇرۇتلىرى ـ ـــقان ب ـــۇل قويۇقالش  ئانىســـىنى ئوغ

ــۇل بولغــان يىگىــت بهردهم. ئهســلهيتتى  ۋهتهننىــڭ. ســېغىناتتى ئانىســىنى ئوغ

 ئانىســىغا ئوغــۇل يــۈرگهن كېزىــپ جاھــان تىنىمســىز چىقىــپ كوچىلىرىــدىن تــار

ــۈنهتتى ــهئۇدى... تهلپ ــتانىدا س ــىپ ئهرهبىس ــان يهرلىش ــۇرالر قالغ ــى ئۇيغ  خېل

 تونۇشــۇپ بىــلهن ۋهتهنداشــلىرى نۇرغــۇن ئىككىــيلهن بــاال ـــ ئاتــا. ئىــدى كــۆپ
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ــدى ــت. قال ــدى بولــۇپ دوس ــا. قال ــان تىلىنــى ئان ــىمۇ، ئۇنتۇمىغ  ئانــا بولس

ــى ــۇپ يېزىقىن ــان، ئۇنت ــى قالغ ــرىغىچه يېزىقن ــتۇرالمىغان ئهۋالدلى ــۇ داۋامالش  ب

 ئـــارقىلىق ھـــاجى ئابـــدۇرېھىم كېلىـــپ، ئىـــزدهپ ئـــۇالرنى دائىـــم كىشـــىلهر

ــدا ــان ھىجران ــۇرۇق ئۆتۈۋاتق ــ ئ ــا ـ ــازاتتى خهت تۇغقانلىرىغ ــدۇلھېمىتخان. ي  ئاب

ـــــىنىڭ ـــــاالم دادىس ـــــلىرىغا، خهت س ـــــىنىڭ خهت يېزىش ـــــۇنچه ئىمالس  ش

 ئانىســـىغىمۇ دادىســـىنى. كېتهتتـــى ئولتـــۇرۇپ ھهۋهســـلىنىپ چىرايلىقلىقىغـــا

ـــى دهۋهت يېزىشـــقا خهت ـــدۇرېھىم. قىالتت ـــاجى ئاب ـــا ســـائادهت ھ  خهت خېنىمغ

ــازدى  قېــتىم ئــون قېــتىم، بهش قېــتىم، ئــۈچ قېــتىم، ئىككــى قېــتىم، بىــر. ي

 تــار ۋهتهننىــڭ ۋهتهنـدىن، ئهپســۇس. يــازدى خهتلهرنـى كــۆپ ئۇنىڭــدىنمۇ ھهتتـا

. كهلمىـــدى جـــاۋاب ئانىـــدىن قالغـــان يېگـــانه كوچىـــدا تـــار كوچىلىرىـــدىن،

ــىنىپ ــان ياش ــى، قالغ ــڭ دادىس ــتىگه ئۆزىنى ــاۋاب خې ــدىن ج ــيىن كهلمىگهن  كې

ــقىالرغا ــپ باش ــڭ بهرگهن يېزى ــاخىرقى ئهڭ خېتىنى ــا ئ ــبۇ« قۇرىغ ــى ئۇش  خهتن

 ئابدۇلھېمىتخانـــدىنمۇ ئـــوغلىمىز ھاجىـــدىنمۇ، ئابـــدۇرېھىم بهرگـــۈچى يېزىـــپ

ــاالم ــۇپ دهپ ،»س ــدىغان قوش ــدى قويى ــۇ. بول ــىنىڭ ب ــگه دادىس ــان ۋهتهن  بولغ

 !ئىدى ئۇچقۇنى زهررىچه سېغىنىشلىرىنىڭ ئوتلۇق

 ئابــدۇرېھىم بىــراق بولســىمۇ، ئــۆتكهن ياخشــى خېلــى كــۈنلهر مهككىــدىكى

ـــڭ ـــاالمهتلىكى ھاجىنى ـــىپ س ـــدى ناچارلىش ـــاجى. قال ـــدۇلھېمىتخاننى ھ  ئاب

ــۆيلهپ ــۇپ، ئ ــى كېيىنكــى قوي ــات يىل ــدى ۋاپ ــۈزۈش جــان ھــاجى. بول ــدا ئ  ئالدى

ـــڭ ـــوللىرىنى ئۇنى ـــۇپ ق ـــۇرۇپ تۇت ـــاقچى گهپ ت ـــدى قىلم ـــراق. بول  گهپ بى

 دېمهكچـــى نـــېمه دادىســـىنىڭ ئوغـــۇل تولغـــان ياشـــقا كـــۆزلىرى. قىاللمىـــدى

ــانلىقىنى ــدى بولغ ــاالي دادىســى. بىل ــدهك ت ــا« يىلالردىكى ــان يىراقت  ۋهتهن، قالغ

ـــڭ ـــار ۋهتهننى ـــوچىلىرى، ت ـــار ك ـــدا ت ـــالغۇز كوچى ـــان ي ـــانىلىرى قالغ ... ئ

ــانىلىرىنى ــىله، ئ ــاالم، ئىزدىس ــپ ب ــڭ بېرى ــى ئانىلىرىنى ــىال، خىزمىتىن  قىلس

 .ئىدى دېمهكچى» ... ئالسىال دۇئاسىنى ڭئانىلىرىنى

 رهســىملهرنى مېھمــان. تــۇتتى ئهســنهك ئارقىــدىن ـــ ئارقــا مېھمــاننى

ــلهپ ــۇپ رهت ــائىتىگه قوي ــدى س ــائهت. قارى ــى س ــى سىتىرىلكىس ــدىن ئهتىك  تاڭ

 .ئىدى قالغان دهپ سۈزۈلهي تاڭ راست،. تۇراتتى بېرىپ بېشارهت

ــۇ ــات ب ــۇنداق ھاي ــۆتتى، ش ــۇ ئ ــۈر ب ــان ئۆم ــزىش جاھ ــلهن كې ــۆتتى بى . ئ
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ـــىگه ـــۈلگىنى پېشانىس ـــۇنداقمۇ، پۈت ـــدۇلھېمىتخان ش ـــى ئاب ـــاغالردا كېيىنك  چ

ــانالرنى ــپ، ئوكي ــى كېزى ــارىالپ قىتئهلهرن ــا ئ ــۆچمهن كاناداغ ــۇپ ك ــپ بول  بېرى

 بولمىســۇن، قهيهرده بىــراق. قالــدى ئولتۇراقلىشــىپ دۆلهتــته شــۇ ۋه قالــدى

 يېشــىدا ئــالته ئۈچــۈن، هتىنــىۋ ئايرىلغــان يېشــىدا ئــالته ئــۇ يۈرمىســۇن نهدىــال

ــار ئايرىلغــان ــالته ئۈچــۈن، كــوچىلىرى ت  ئانىســى قالغــان ئايرىلىــپ يېشــىدا ئ

ــۈن ــات ئۈچ ــۈردى ھاي ــا. ي ــدى مان ــانه ئهم ــتهك يېگ ــانالرنى بېلىق ــپ، ئوكي  كېزى

 قېنـــى كىنـــدىك ئـــاخىرى ئۆتـــۈپ ئۇچـــۇپ داۋانالردىـــن ــــ تـــاغ قۇرغۇيـــدهك

 يـــۈرىكى كـــوچىلىرىنى، تـــار قالغـــان ئىزلىـــرى ئايـــاغ ۋهتىنـــى، تۆكـــۈلگهن

 !كهلدى ئىزدهپ باغرىنى ئانىسىنىڭ قانمىغان

 

7 

... بـــاالم... بـــاالم« ئانـــا يۈگـــۈردى، كهينىـــدىن ماشـــىنىنىڭ ئانـــا... 

ــاالمنى ــپ ب ــالر ئېلى ــ زار دهپ» !كهتمهڭ ــنىچه زار ـ ــارا يىغلىغى ــىنىنىڭ ق  ماش

ـــدىن ـــاي كهينى ـــۈردى توختىم ـــا. يۈگ ـــىنى ئان ـــاقىرغىنىچه بالىس ـــق چ  جۇدالى

 كهلـــدى، يۈگـــۈرۈپ قالمـــاي كهينىـــدىن ماشـــىنىنىڭ تۆكـــۈپ ياشـــلىرىنى

ـــراق ـــراق... بى ـــىنا بى ـــۇزاپ ماش ـــى ئ ـــڭ... كهتت ـــوغلىنى، ئۇنى ـــڭ ئ  ئۇنى

 يىــراق ماشــىنا ماڭغــان ئېلىــپ بــارلىقىنى ئۇنىــڭ پارىســىنى، يۈرىكىنىــڭ

 تۇمــان ـــ توپــا ئانــا. كهتتــى ئــۇزاپ قــاراپ ئهلــلهرگه يىــراق تاغلىرىغــا، پــامىر

 ...بولدى غايىب ئىچىده تۇمان ـ توپا سىماسى ئانىنىڭ. قالدى ئىچىده

 كىچىــك. كهتتــى ئۆتــۈپ ئهســىر يېــرىم ئارىــدىن. ئــۆتتى يىــل 50 ئارىــدىن

 مۇســـاپىرچىلىقتا، ئـــۆمرى ئايرىلىـــپ ۋهتىنىـــدىن ئانـــا ئانىســـىدىن، تـــۇرۇپ

ــان ــ سهرس ــهرگهردانلىقتا ـ ــۆتكهن س ــۇل ئ ــىنى، ئوغ ــىنىڭ ئانىس ــا ئانىس ــ توپ  ـ

 يېگــانه ئوغــۇل. كهلــدى ئىــزدهپ سىماســىنى كهتــكهن ســىڭىپ ئىچىــگه تۇمــان

 ئېشـــىپ داۋانالردىـــن ــــ تـــاغ قۇرغۇيـــدهك ، كېزىـــپ ئوكيـــانالرنى بېلىقـــتهك

ــڭ ــالىلىقتىكى ئۆزىنى ــرى ب ــان ئىزلى ــار قالغ ــا، ت ــار كوچىلىرىغ ــدىكى ت  كوچى

 يىـــل 50 ئهمـــدى ئـــۇ... كهلـــدى قايتىـــپ قۇچىقىغـــا ۋهتهننىـــڭ ۋهتىـــنىگه،

 50. يۈرۈيــدۇ ئىــزدهپ سىماســىنى ئانىســىنىڭ مېھرىبــان ئــۆتكهن جۇدالىقتــا

 !يۈرۈيدۇ ئىزدهپ باغرىنى ئانىسىنىڭ تهلمۈرگهن يىل
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ـــڭ ـــنىگه مېھماننى ـــى كهلگى ـــۈنلهر خېل ـــۇپ ك ـــدى بول ـــڭ. قال  مېھماننى

ـــزدهپ ئانىســـىنى ـــهھهر ئى ـــوچىلىرىنى، ش ـــزا ك ـــ يې ـــپ قىشـــالقالرنى ـ  كېزى

 شــوپۇر ئهمــدى مېھمــان. ئىــدى قالغــان بولــۇپ ھهپــته نهچــچه بىــر يــۈرگىنىگه

ــدانال قويغــان، ســېلىپ يولغــا تاكســىنى يىگىتنــى، ــۇپ تونــۇش ئوب  قالغــان بول

 ئانىســـىنى بـــويىچه تۇيغۇســـى ئـــۆز ئىختىيـــارى، ئـــۆز كوچىلىرىـــدا شـــهھهر

ــۈرهتتى ئىــزدهپ ــان. ي ــدا ئانىســىنى ئاساســهن ئهھۋالالرغــا ئۇقۇشــقان مېمھ  يېزى

ـــهھهرده ئهمهس، ـــاس دهپ ش ـــدى قىي ـــام. قىل ـــات ئان ـــىال ھاي ـــم( بولس  ئىالھى

ـــاي شـــۇنداق ـــهھىرىمىزنىڭ شـــهھهردىن،) بولغ ـــار، ش ـــرى ت ـــ ئهگ ـــاي ـ  توق

 .ئۈمىدلهندى دهپ تېپىۋالىمهن كوچىلىرىدىن

ــان ــد مېھم ــ ئۈمى ــهنچ ـ ــده ئىش ــوچىالرنى ئىلكى ــپ ك ــۈرهتتى كېزى ــۇ. ي  ئ

 مومايغــا بىــر ھهر ئوخشــاتقان ئانىســىغا ئانىغــا، بىــر ھهر ئۇچراتقــان كوچىــدا

 ــــ تـــېچ بېرىـــپ يۈگـــۈرۈپ ئالـــدىغا. ســـاالتتى ســـهپ بىـــلهن ئىنچىكىلىـــك

 ئۆزىنىـــڭ موماينىـــڭ ئۇچرىغـــان ئالـــدىغا. كېلهتتـــى سورىغۇســـى ئامـــانلىق

 .تىلهيتتى قېلىشىنى بولۇپ ئانىسى

ــ ــا، ـ ــ تېــنچ ئان ــ تۇردىلىمــۇ؟ ئامــان ـ ــۇ ســورىدى دهپ ـ ــدا تــاش ئ  بازىرى

ــىغا  –بېرىــپ يۈگــۈرۈپ ئالــدىغا موماينىــڭ بىــر كېتىۋاتقــان تايىنىــپ ھاس

 ماڭدىال؟ نهگه مېڭىپال، يالغۇزال

ــ ــالغۇز ـ ــاالم، ماڭــدىم ي ــا، خىزمىتــى ئوغلۇمنىــڭ ب  بولســا قىــزىم يىراقت

... قالــدىم يــالغۇز كوچىــدا تــار مهن... مهكتهپــته نهۋرهم ئۆيىــده، ئهرنىــڭ

 ...كۆرسىله بولىدىكهن، مۇشۇنداق دېگهن قېرىلىق

ــ ــاۋايالپ ـ ــا ماڭســىال، ئ ــاق ئان ــول ئ ــان –... بولســۇن ي  ئانىســىغا مېھم

ــاتقان ــاي، ئوخش ــۆز موم ــى ئ ــۇپ ئهمهس ئانىس ــى بول ــا. چىقت  ئهجهب«:  ئهمم

 شــۇ بولســىمۇ ئانــام ئوخشــايدىكهن، ئانامغــا ئىــكهن، مومــاي قېرىغــان پــاكىزه

ــــقا ــــى ياش ــــدى دهپ ،»كىرهتت ــــان... پىچىرلى ــــدى، يهنه مېھم ــــا ماڭ  كوچ

 بــــوينى ئالدىــــدا مهســــچىتى باپكارنىــــڭ كوچىســــىدا باپكــــار... ئاشــــتى

ــىلغان، ــۆزى قىس ــالنغان ك ــر ياش ــاينى بى ــۆردى موم ــا،. ك ــڭ مومايغ  موماينى

ــالپ ــا يىغ ــى قالغىنىغ ــېرىلدى ئىچ ــام. س ــۇمىدۇ، ئان ــك دهپ ش ــدىغا ئىتتى  ئال

 :سورىدى ئهھۋال باردى،
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 تۇردىلىمۇ؟ ساالمهت ئهھۋاللىرى، قانداق ئانا، ـ

ــىنى ــان، ئېس ــدا يوقاتق ــان ئهنتاڭ ــاي تۇرغ ــۇاليىم موم ــاۋازنى م ــاڭالپ، ئ  ئ

 جــاۋاب قارىــدى، مېھمانغــا تۇرغــان ســوراپ ئهھــۋال ئۆزىــدىن كهلــدى، ئېســىگه

 :بهردى

 ...باالم شۈكرى، خۇداغا ـ

 يىغاليال؟ نېمىشقا ئانا، قىسال، بويۇنلىرىنى نېمىشقا ـ

 موھتــاج تهســهللىگه مومــاي –! بــاالم يىغلىســۇن، كىــم يىغلىمــاي مهن ـــ

ــدهك ــده بولغان ــپ پاڭڭى ــدى ئېتىلى ــالىنى. يىغلى ــۆكتى ھ ــر مهن – ت ــۇل بى  ت

 ...دېسىله بار، ئوغلۇم بىر مېنىڭ باالم، خوتۇن

ــڭ ــۇدى مېھماننى ــدى، ۋۇج ــڭ تىترى ــ تهن مېھماننى ــى ـ ــدى تېن ــۇل. تىترى  ت

 كــۆز. قالمىــدى تــاقىتى ئــاڭلىغىچه ســۆزلهرنى دېــگهن... ئوغلــۇم خوتــۇن،

 ...پۈكۈلدى تىزلىرى دهپ، ئاناممىكىن سىماسىنى نۇرلۇق بۇ ئالدىدىكى

 ئۈچــۈن ئوغلــۇم – مومــاي دېــدى ـــ ياشــىدىم، دهپ ئوغلــۇمنى مهن ـــ

. ئۆتكــــۈزدۈم تــــۇل ئــــۆمرۈمنى دهپ ئوغلــــۇمنى... كهچــــتىم بارلىقىمــــدىن

ــــۇمنى ــــڭ ئوغل ــــدا ئۆگهينى ــــپ ئالدى ــــۇمنى دهپ، قالمىســــۇن خارلىنى  ئوغل

ــڭ ــدا ئۆگهينى ــپ ئالدى ــۇن پۇچۇلىنى ــۇل دهپ كهتمىس ــقا ت ــدۇم رازى ياشاش . بول

ــادا مىڭبىــر ئوغلــۇمنى كهيگــۈزدۈم، كهيــمهي يېگــۈزدۈم، يىــمهي ئوغلۇمغــا  جاپ

ــوڭ ــدىم چ ــراق. قىل ــۇم بى ــا ئوغل ــېمه ماڭ ــدى ن ــال قىل ــاالم دېمهم ــۇم... ب  ئوغل

ــوڭ ــپ، چ ــۈك بولۇۋېلى ــ ئۆيل ــاقلىق ـ ــپ ئوچ ــا بولۇۋېلى ــى ماڭ ــدى كهينىن . قىل

ــر مهن ــارزۇ مىڭبى ــ ئ ــانالر ـ ــلهن ئارم ــۇمنى بى ــۆيلهپ، ئوغل  ئىككــى بېشــىنى ئ

 ماڭــا ئوغلــۇم كهلگهنــده، كــۈنگه بۈگــۈنكى ھــاال ئىــدىم، قويغــان قىلىــپ

 ...قىلدى كهينىنى

 ...سۆزلىسىله ئوچۇقراق... ئانا بولدى، نېمه ـ

ــ ــېمه ـ ــوال، ن ــاالم ب ــۇ...  ب ــۈنلهرده ب ــڭ ك ــۇم مېنى ــالى ئوغل ــلهن ئاي  بى

ــىدۇ، ــلهن مهن گهپلىش ــهن بى ــمهيدۇ ئاساس ــۇ. گهپلهش ــا ئ ــپ ئايالىغ ــ ئېچىلى  ـ

ــپ ــدۇ، يېيىلى ــا كۈلى ــراي ماڭ ــدۇ چى ــۇ. ئاچماي ــا ئ ــۇش ئايالىغ ــامىله خ  مۇئ

 چىقىــدۇ، ئېلىــپ بازارالرغــا ئايــالىنى ئــۇ. بولمايــدۇ كــارى بىــلهن مهن قىلىــدۇ،

 مهنـــدهك كۆتۈرىـــدۇ، ئېلىـــپ بېشـــىغا ئايـــالىنى ئـــۇ. ماڭمايـــدۇ بىـــلهن مهن
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 ...قالىدۇ ئۇنتۇپ بارلىقىنى ئانىسىنىڭ

ــاي ــالپ موم ــۈپ يىغ ــى تۆكۈل ــڭ. كهتت ــوغلى موماينى ــۇرۇپ ئ ــپ ت  خارلىنى

ــان، ــاي قالغ ــدهك موم ــۈكى تاغ ــۇرۇپ يۆلهنچ ــاالدا ت ــان ت ــدى قالغ ــان. ئى  مېھم

ــڭ ــى ئــۆز موماينى ــرىم كــۆڭلى ئهمهســلىكىدىن ئانىس  بولســىمۇ، بولغــان يې

 :ئېيتتى تهسهللى ئۇنىڭغا

ــ ــا يىغلىمىســىال، ـ ــادانلىق،. ئان ــاۋلىق ن ــدىنى ئاڭق ــۇنداق بهن ــۆزى ئاش  ك

 ئانىســىنىڭ بهنــدىلهر قالغــان چۈشــۈپ ھالغــا بــۇ. قويىــدۇ قىلىــپ كــور ئوچــۇق

ــا ــۇن ئايالىنىــڭ ئىكهنلىكىنــى، ئان ــدۈرهلمهس ئىكهنلىكىنــى خوت  ھالغــا پهرقلهن

ــۈپ ــدۇ چۈش ــۇللىرى... قالى ــدهك ئوغ ــدۇ، نادان ــڭ قىلى ــى ناداننى  تاشــقا بېش

 ...قاالر تۈزۈلۈپ ئوغۇللىرى. تاپىدۇ ئهقلىنى ئاندىن تهككهنده

 ـــ خهج. ئېيتتــى تهســهللى كــۆپ ئانىســىغا ئوغــۇل يــاق مومايغــا، مېھمــان

 پــۇل قوللىرىغــا تۇرغــان تىتــرهپ قويمــاي ئۇنىمىغىنىغــا دهپ قىــالال، خىــراجهت

ـــۇزۇپ ـــۇپ تۇتق ـــتى قوي ـــىز«. خوشالش ـــا ۋاپاس ـــانىنى بهرگهن ئوغۇلغ ـــا ئ  ماڭ

 .پىچىرلىدى دهپ» !ئىالھىم بهرسىچۇ،

 ئوغــۇل. كېزهتتــى كــوچىالرنى ئىلكىــده ئىســتهكلهر ـــ ئۈمىــد مېھمــان

 مومايغــــا ئوخشــــاتقانلىكى ئانىســــىغا ئانىغــــا، ئۇچراتقــــانلىكى كوچىــــدا

ــارايتتى ســىنچىالپ ــام. ق ــۇمىدۇ، ئان ــۇرۇپ دهپ ش ــى ت ــدىغا. كېتهتت ــپ ئال  بېرى

 دوپپـــا – كوچىســـىدا دوپپىچـــى ئوغـــۇل... ســـورايتتى ئامـــانلىق ــــ تېـــنچ

ــدا ــۈل بازىرى ــ گ ــان چــېچهككه ـ ــادام ئايالنغ ــمهن نۇســخا، ب ــلهم نۇســخا، چى  گى

 كـــۆز نۇســـخىالر سانســـىز... نۇســـخا چۆچـــۈره نۇســـخا، مارجـــان نۇســـخا،

ـــتۇرۇپ ـــان قاماش ـــڭ تۇرغ ـــدا بازارنى ـــۆزلىرىنى ئالدى ـــالپ ك ـــپ ياش  مۇڭلىنى

ــان ــاق ئولتۇرغ ــاچلىق، ئ ــاق چ ــك ئ ــانىنى لىچهكلى ــۆردى ئ ــام. ك ــك ئان  دېمهتلى

 :قىلدى ساالم باردى، ئالدىغا دهپ ئىكهن موماي

 ئهھۋاللىرى؟ قانداق! ئانا تېنچلىقمۇ، ـ

ــ ــالىم ـ ــۇ ھ ــۇ، مۇش ــاالم ش ــاي –! ب ــدىن موم ــدى يىغى  ياشــالنغان. توختى

ـــىز ـــۆزلىرىنى نۇرس ـــپ ك ـــدىكى چىمچىقلىتى ـــاتونۇش ئالدى ـــا ن  زهڭ مېھمانغ

 .قارىدى سېلىپ

 ئانا؟ ئولتۇرىال، مۇڭلىنىپ نېمىشقا ـ
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 !مۇڭالنسۇن كىم مۇڭالنماي مهن باالم، بار دهردىم ئاھ،... ئاي ـ

 ســالغاندۇ، مۇڭغــا ئهلهم ـــ دهرد قانــداق ئــۆزلىرىنى ياشــلىرىدا بــۇ ـــ

 ئانا؟

ــ ــۇ مهن ـ ــادا ب ــۇپ زار بالىغــا دۇني ــۆتكهن بول ــۇن ئ ــ ، خوت  مومــاي دېــدى ـ

ــۆز ــلىرىنى ك ــۈرتۈپ ياش ــان – س ــگهم ياراتق ــڭ ئى ــۇ مېنى ــالىقىم ب ــۈن دۇني  ئۈچ

 نېســـىپ كۆرۈشـــكه يـــۈزى پهرزهنـــت بولســـىمۇ، قىلغـــان نېســـىپ ھهممىنـــى

ـــاپتىكهن ـــۈك. قىلم ـــ ئۆيل ـــاقلىق ـ ـــۇ ئوچ ـــال بولۇپم ـــت زادى ـــۈزى پهرزهن  ي

ــدىم ــرىم... كۆرمى ــاخىرى ئې ــدىن ئ ــتهردى، مهيدهم ــاس ئىت ــۇن تۇغم  دهپ خوت

ــدىن قىلىــپ تــاالق كــۆردى، يامــان ــۈلگىنى پېشــانهمگه. ھهيدىــدى ئۆي  شــۇ پۈت

ــا ياشــلىقىم قىلــدىم، قهســهم دهپ قىلمــايمهن تــوي ئىككىنچــى بولســا،  تۇللۇقت

ــۆتتى ــيىن... ئ ــى كې ــاال ئىكك ــى ب ــر يهن ــۇل، بى ــر ئوغ ــز بى ــدىم قى . بېقىۋال

ــڭ ــا كۆزۈمنى ــىتىپ قارچۇقىغ ــپ دهسس ــوڭ بېقى ــدىم چ ــالىلىرىم. قىل ــوڭ ب  چ

ــدىن ــيىن بولغان ــلهر كې ــۆز مېنىــڭ خهق ــدى، دهپ ئهمهســلىكىمنى ئانىســى ئ  قوي

ــۆز ــىنىڭ، ئ ــۆز ئانىس ــىنىڭ ئ ــى دادىس ــىتىپ كىملىكىن ــدى كۆرس ــا... قوي  مان

 تېپىۋالــدى، ئانىســىنى ئــۆز قىــزىم تېپىۋالــدى، دادىســىنى ئــۆز وغلــۇمئ ئهمــدى

ــــى ــــدىكىن شــــۇنداق... تاشــــلىۋهتتى مېن ــــاي، مهن بولغان ــــم مۇڭالنم  كى

 !باالم؟ مۇڭالنسۇن

ــ ــۈللىرىنى ـ ــرىم كۆڭ ــا قىلمىســىال، يې ــۇل ســىلىگه مهن. ئان  بولســام، ئوغ

 قانداق؟ قىلسام خىزمهتلىرىنى سىلىنىڭ

 !باالم بولمىغۇدهك، نېمىشقا بولسىال، ئوغۇل ماڭا سىله ـ

 دېگـــۈدهك كۈنـــده مومـــاينى قىلىۋالـــدى، ئانـــا مومـــاينىمۇ بـــۇ مېھمـــان

 .بولدى تۇرىدىغان يوقالپ

 ســهھهر، ھهر ئوغــۇل. يــۈرهتتى كېزىــپ ئىچىنــى شــهھهر كــۈنى ھهر ئوغــۇل

 ئانىســـىنى كـــوچىالردىن تۇرغـــان ئالدىـــدا بـــالقىش نـــۇرى قۇيـــاش تاڭـــدا ھهر

 ئانــا ئـۆزىگه ئــانىالرنى يېڭـى ـــ يېڭىـدىن كــۈنى ھهر ئوغـۇل. يــۈرهتتى ئىـزدهپ

 زهھهرگه پاتمىغــان، ئــۆيىگه ئــۆز دهردىــده كېلىننىــڭ يامــان ئىچــى. قىلىــۋاالتتى

ـــوغلى بولغـــان خۇمـــار ـــدىن ئ ـــ خـــانۇ تهرىپى ـــران ـ ـــۆگهي قىلىنغـــان، ۋهي  ئ

ــڭ ــدىن قىزلىرىنى ــڭ زۇلمى ــدىن ئېرىنى ــان، ئۆيى ــۆزى قوغالنغ ــا ك ــاس پۇلغ  تويم
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ــانىيهتچى ــۇللىرى نهپس ــدىن ئوغ ــكه تهرىپى ــېلىنغان تىلهمچىلىك ــۈك... س  تۈرل

ــمهت، ــلهن ســهۋهبلهر ـــ باھــانه قىس  يــۈرگهن، قىســىپ بــوينىنى كوچىــدا بى

 ئىسســق كــۆزىگه مېھماننىــڭ ئانىســىدهكال ئــۆز ئــانىالر بــۇ تارتىۋاتقــان خــارلىق

 .كۆرۈندى

ـــاۋا ـــانلىق ھ ـــامغۇرلۇق تۇم ـــر ي ـــهھهر بى ـــان... س ـــدهك مېھم  كۈندىكى

ــدىن ــپ ياتىقى ــار چىقى ــوچىالردىن، ت ــار ك ــدىكى ت ــدىن كوچى ــىنى، ۋهتىنى  ئانىس

 ھـــۆل بېشــىنى-ئۈســتى رهتلىــك ــــ پــاكىزه. ماڭــدى ئىــزدهپ ئــانىلىرىنى

ــان ــامغۇر قىلىۋاتق ــان ي ــۈن مېھم ــېمه ئۈچ ــدى ئهمهس ھېچن ــڭ. ئى ــۈن ئۇنى  ئۈچ

ــى ــار پهقهت ئانىس ــدا ت ــ كوچى ــار ـ ــدىكى ت ــده كوچى ــان ۋهتىنى ــانىلىرى قالغ  ئ

 كهينىــدىن ماشــىنىنىڭ يىغلىغىــنىچه زار ـــ زار ئانــا. ... بــوالتتى بولســىال

ــۈرۈپ ــدى يۈگ ــا. كهل ــاالم،« ئان ــاالم ب ــدۇلھېمىتخان ب ــنىچه دهپ» !ئاب  يىغلىغى

 ماشــــىنىنىڭ... كهلــــدى يۈگــــۈرۈپ قېلىشــــماي ئارقىســــىدىن ماشـــىنىنىڭ

 ئىچىـده تۇمـان ــ توپـا سىماسـى ئانىنىـڭ. كۆتۈرۈلـدى تۇمـان ــ توپا كهينىدىن

 ماڭـدى، تهرهپـكه كوچـا شـۇ مېھمـان... قالـدى كـۆرۈنمهي بىـر ــ كۆرۈنۈپ بىر

ــدا شــۇ ھېلىمــۇ ئانىســى ــدهك، كوچى ــراق ھــازىرمۇ، ئانىســى بىچــاره تۇرغان  يى

ــهھهرلهرگه، ــراق ش ــلهرگه يى ــقان ئهل ــۇ تۇتاش ــدا ش ــڭ يول ــا ئۆزىنى ــاراپ يولىغ  ق

 ...كهچتى كۆڭلىدىن خىيالالر ئىزگۈ تۇرغاندهك

ــزدهپ، ئانىســىنى ــاده ئى ــۈپ يۈرۈشــكه پىي ــكهن كۆن ــان، كهت  ئانىســى مېھم

ــا ــ توپ ــده تۇمــان ـ ــى قالغــان ئىچى ــدى يېتىــپ كوچىغــا ھېلىق  ئانىســىنىڭ. كهل

 جىــــق بېــــرى يىلالردىــــن ئــــۇزۇن كــــوچىالر بــــۇ. ئىزلىــــدى ئىزلىرىنــــى

 ئورمــانالر بويىــدىكى يــول يولالرغــا، ئاســفالت يــولالر توپىلىــق ئــۆزگهرتىلگهن،

 يــــۈرىكىگه، مېھمــــان بولســــىمۇ شــــۇنداق. ئىــــدى ئــــۆزگهرگهن بىناالرغــــا

ـــدىكى ـــا يۈرىكى ـــپ تۇيغۇلىرىغ ـــۇرۇنقى تايىنى ـــولنى، ب ـــول ي ـــدىكى ي  بويى

ــانالرنى، ــدهك تېرهكلهرنــى ســۇۋادان ئورم  مۇشــۇ يهنه ئــۇ. قىلــدى تونۇۋالغان

ـــدا ـــان يول ـــىنىڭ قالغ ـــىنى، ئانىس ـــىنىڭ سىماس ـــاغ ئانىس ـــى، ئاي  ئىزلىرىن

ــــىنىڭ ــــۆز ئانىس ــــلىرىنى ك ــــدهك ياش ــــدى كۆرگهن ــــى ئهنه،... بول  ئانىس

ــدۇ، ــىم كېلىۋاتى ــ س ــىم ـ ــامغۇر س ــده ي ــاق ئىچى ــايى ئاپئ ــېچهك، ش ــاق ل  ئاپئ

ــۆڭلهك، شــايى ــاق ك ــۇر ئاپئ ــ ن ــا ـ ــده زىي  ئانىســى ئايالنغــان پهرىشــتىگه ئىچى
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ـــدۇ ـــان... كېلىۋاتى ـــال مېھم ـــلهن خىي ـــۇ، بى ـــارزۇ تۇيغ ـــلهن ئ ـــاللىق بى  رېئ

 يـــاش بىـــلهن تـــامچىلىرى يـــامغۇر. ســـىلكىندى بىـــردىنال ئوتتۇرىســـىدا

. ئـــاچتى يوغـــان چىمچىقلىتىـــپ كـــۆزلىرىنى كهتـــكهن قوشـــۇلۇپ تـــامچىلىرى

ــتىنال ــر راس ــا بى ــڭ – ئان ــى ئۇنى ــىغا ئانىس ــپ ھاس ــاتتى تايىنى ــا! كېلىۋات  ئان

 باقىــدۇ، ئهتراپقــا تــۆت بىــلهن ئۈمىــد كۆزلىرىــده نۇرســىز چۈشــكهن ئــاق

 قىلمـــاقچى گهپ كىملهرگىـــدۇ قارايـــدۇ، تىكىلىـــپ كهچكهنـــلهرگه ــــ ئـــۆتكهن

ــدۇ، ــا بولى ــدۇ، گهپ ئهمم ــدۇ يهنه قىاللماي ــۇل... ماڭى ــدىراپ ئوغ ــدى، ئال  قال

ــۇل ــىزلهندى، ئوغ ــۇل، تاقهتس ــا ئوغ ــنالپ ئان ــچه يېقى ــڭ كهلگى ــدىغا ئۇنى  ئال

 :باردى يۈگۈرۈپ

 !ئانا ئهلهيكۇم، ئهسساالمۇ ـ

 .قارىدى سىنچىالپ مېھمانغا ئانا، – باالم ئهسساالم، ۋهئهلهيكۇم ـ

 ئانا؟ تۇردىلىمۇ، ئامان ـ تىنچ ساق، تهنلىرى ـ

 .تۇردۇم مۇشۇنچىلىك باالم، شۈكرى ـ

 ئانا؟ ماڭغانال، نهگىمۇ يامغۇردا بۇ ـ

 !باالم ماڭدىم، ئالدىغا ئوغلۇمنىڭ بارارمهن، نهگىمۇ ـ

 !ئالدىغا؟ ئوغۇللىرىنىڭ ـ

 !باالم ئالدىغا، ئوغلۇمنىڭ ھهئه، ـ

ــان ــڭ مېھم ــىز ئانىنى ــورۇقالر سانس ــىر ق ــان ئهس ــاداڭغۇ قىلغ ــرىگه، ي  چېھ

 .قارىدى سىنچىالپ كۆزلىرىگه نۇرسىز

 ئانا؟ ئىدى، قهيهرده ئوغۇللىرى ـ

 بىـر. تىنـدى كىچىـك ئۇلـۇق ئانـا ــ ؟...قهيهردىـدۇر ئوغلـۇم... ئوغلـۇم ـ

ــالرنى ــلىگهندهك ئىش ــا ئهس ــدى يىراقالرغ ــكىن قارى ــاۋازدا مىس ــز ئ ــاچتى ئېغى  ئ

ــۇمنى– ــىال ئوغل ــ سورىس ــراقتىن، ـ ــق يى ــ قىرى ــك ـ ــڭ ئهللى ــدىكى يىلنى  ئالدى

 ئـــۇزاق ناھــايىتى... بـــاالم كېلىــدۇ، تــوغرى ئېچىشـــقا ئېغىــز ئۆتمۈشــتىن

 ئېــــرىم، كۆيۈمچــــان ئۆيــــۈم، ئىسســــىققىنا مېنىــــڭ ئالدىــــدا يىلالرنىــــڭ

ــدهك ــر جىگىرىم ــۇم بى ــار ئوغل ــدى، ب ــاالم ئى ــۆيىمىز ، ب ــۇربهت ئ ــىمۇ غ  بولس

 ئـامهت ــ بهخـت بولسـىمۇ نـامرات ئـۆيىمىز. ئىـدى ئـوچىقى مـۇھهببهت ـ مېھرى

 تهتــۈر چــاقى پهلهكنىــڭ كىلىــپ كــۈنلهر بىــر شــۇنداق... بــاالم ئىــدى، قــۇچىقى
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ــدى دادىســىز ئوغلــۇم چۈشــتى، كــۈن بېشــىغا ئېرىمنىــڭ چــۆرگىلهپ  يهنه... قال

 بولـــدى، كېتىـــدىغان چهتـــئهلگه دادىســـى ئوغلۇمنىـــڭ كېلىـــپ كـــۈنلهر بىـــر

ـــئهلگه دادىســـى ئوغلۇمنىـــڭ ـــر چهت ـــۆزىال بى ـــۇ ئهمهس، ئ ـــپ ئوغلۇمنىم  ئېلى

ـــدىغان ـــدى كېتى ـــۇمنى! بول ـــدا ئوغل ـــپ يېنىم ـــېلىش ئېلى ـــۈن ق ـــڭ ئۈچ  مېنى

ــ گهپ دېمىــگهن ئــادىمىم، يالۋۇرمىغــان يېلىنىــپ  ئهممــا. قالمىــدى ســۆزلىرىم ـ

ـــۈر ـــال پهلهك تهت ـــۇمنى يهنى ـــدىن ئوغل ـــايرىۋهتتى مهن ـــۇم... ئ ـــدىن ئوغل  مهن

 يولــدىن مۇشــۇ ماڭغــان، يــولچه مۇشــۇ ۋاقتىــدا، كهتــكهن چهتــئهلگه ئايرىلىــپ

ــۇزاپ ــكهن ئ ــۇندىن. كهت ــرى ش ــڭ بې ــنىم مېنى ــاقال تې ــا، س ــڭ بولس  پۇتلىرىمنى

 ئوغلۇمنىــڭ چىقىــپ يولغــا مۇشــۇ كـۈنى ھهر بولســىال ماغــدۇرى ماڭغىــدهك يـول

 !باالم قاراۋاتىمهن، يولىغا

ـــڭ ـــلىرى مېھماننى ـــتى، نهپهس ـــڭ تېزلهش ـــۇدى مېھماننى ـــدى، ۋۇج  تىترى

ـــۈن مېھماننىـــڭ ـــرهپ جىســـمى پۈت ـــى تىت ـــان... كهتت ـــۇق مېھم ـــاۋازدا بوغ  ئ

 :سورىدى

 ئانا؟ ئىدى، كىم دادىسى ئوغۇللىرىنىڭ ـ

 .باالم ئىدى، كىشى ئىسىملىك ئابدۇرېھىمھاجى دادىسى ئوغلۇمنىڭ ـ

 !چۇ؟ زاتى ـ ئىسمى ئوغۇللىرىنىڭ ـ

 ســىنچىالپ مېھمانغــا كۆزلىرىــده گۇڭگــا ئانــا–... ئىســمى ئوغلۇمنىــڭ ـــ

ــدى ــالپ... قارى ــۇرۇپ دۇدۇق ــدى ت ــڭ. قال ــا ئانىنى ــاراپ ئاغزىغ  مېھماننىــڭ ق

ــاقىتى ــدى ت ــان.  قالمى ــڭ مېھم ــا ئانىنى ــۇپ تهقهززا جاۋابىغ ــى بول ــا. كهتت  ئان

 :ئاچتى ئېغىز ئاخىرى كېيىن يۆتهلگهندىن قېقىلىپ ھازا بىر

 !باالم ئىدى، ئابدۇلھېمىتخان ئىسمى ئوغلۇمنىڭ –

ــان ــڭ مېھم ــاۋابىنى ئانىنى ــاڭالپ، ج ــر ئ ــاھ بى ــۇردى ئ ــ ئ ــڭ ده، ـ  ئانىنى

ــ ئۈمىــد خۇشــاللىق، ئــازاب، يىغــا، مېھمــان. يىقىلــدى ئاياغلىرىغــا  ئىشــهنچ ـ

 :قىلدى نىدا ئاۋازدا بىر ئاجايىپ كهتكهن ئارلىشىپ

ــ ــا ـ ــۇل–! ئان ــىنىڭ ئوغ ــا ئانىس ــىلدى ئاياغلىرىغ ــىلىنىڭ مهن – ئېس  س

 !!ئانا بولىمهن، ئوغۇللىرى

ــ ــۇم؟ ـ ــ!! ئوغل ــا ـ ــان ئان ــده، ھاياج ــا ئىلكى ــاش ئايىغىغ ــۇپ ب ــان قوي  ياتق

 ...قالدى قېتىپ قاراپ ئوغۇلغا
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