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كەمىنــە ائپتور ائقســۇنىڭ توقســۇ ناھىيىســىدە 
ۇئيغــۇر خەلقىگــە باال-قــازا ېئلىپ كەلگــەن ائتالمىش  
باشــالنغان دەۋىردىكــى  »مەدەنىيــەت ىئنقىالبــى« 
گېياھــالر   - گــۈل  تاشــالپ،  پوتــال  دەرەخلــەر 
يېشــىللىققا  كاىئنــات  باشــلىغان،  چېچەكلەشــكە  
پۈركۈنــۈپ، ھاياتلىــق كۆكلەشــكە باشــلىغان چاغدا، 
ائىئلىدىكــى توققــۇز بالىنىڭ سەككىزىنچىســى بولۇپ 
تۇغۇلغــان ىئكەنمــەن. ائتــام رەھمەتلىــك ۆئيىمىزدە 
يوشــۇرۇن ســاقالپ كەلگــەن بىردىــن - بىــر كىتــاب 
بولغــان قۇرائننىــڭ ائخىرىدىكــى بــوش يېرىگە ېئنىق 
ــەت  ــال »شــېجاۋ )مەدەنىي ــى يازماي ــل، ائي، كۈنىن يى
ىئنقىالبــى( نىــڭ بېشــىدا ەئتىيــازدا تۇغۇلغــان« دەپ 

خاتىرىلــەپ قويغــان ىئكــەن.

مــەن ائلىــي مەكتەپكــە قــەدەم قويــۇپ، كىملىك 
تۈزۈمــى يولغــا قويۇلغانــدا تۇغۇلغــان يىــل، ائي 
كۈنۈمنــى دەپ بېرەلمــەي جىــق قىينالغــان ىئدىــم. 
ائتــا - ائنامغــا خــەت يازســام، »بــاالم ســەن شــېجاۋ 
تۇغۇلغــان«  ەئتىيــازدا  ىئنقىالبــى(  )مەدەنىيــەت 
ــەن  ــۆرە، م ــا ك دەپ جــاۋاب كەلگــەن ىئــدى. بۇنىڭغ
ــالنغان  ــڭ باش ــەت ىئنقىالبى«نى ــش »مەدەنىي ائتالمى
يىلىنــى كىتــاب - ماتېرىيالالردىــن تېپىــپ چىقىــپ، 
ۆئزەمنىــڭ تۇغۇلغــان ۋاقتىنــى 1966 -يىلــى 5 -ائي 
ــۇ  ــم. شــۇنىڭدىن باشــالپ ب دەپ بېكىتىۋالغــان ىئدى
ۋاقىــت مېنىــڭ قەغەزدىكــى تۇغۇلغــان ۋاقتىــم بولۇپ 

ــدى. قال
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بارلىــق ۇئيغــۇر پەرزەنتلىرىگــە ۇئدۇم بولغــان 
ــەك ائڭالش  ــوۋا - مومىســىدىن چۆچ ــا، ب ــا - ائن ائت
بولغــان  نېســىپ  ماڭىمــۇ  ۋاقىتلىرىمــدا  بالىلىــق 
بولغاچقــا  ائيــال  تۇغقــان  جىــق  ائنــام  ىئــدى. 
ــە  ــپ - يىڭن ــش ۋە يى ــاال بېقى ــدە ب ىئشــلىمەي ائىئلى
ــەن  ــەن ۆئتك ــش بىل ــى قىلى ــك( ن ىئشــى )تىككۈچىلى
ىئكــەن. ائنــام بــوش ۋاقىتلىرىــدا ۆئيــدە بىزنــى بىــر 
يەرگــە يىغىۋېلىــپ، بەزىــدە خۇلــۇم - خوشــنىالرنىڭ 
ــل  ــپ ، ھەرخى ــر يەرگــە يىغى ــى قوشــۇپ بى بالىلىرىن
بــۇ  بېرەتتــى.  قىزىقارلىــق چۆچەكلەرنــى ېئيتىــپ 
چۆچەكلەرنىــڭ ائرىســىدا مېنىــڭ ســەبىي قەلبىمگــە 
ــەھەر)دۆلەت(گە  ــى: »ش ــىر قىلغىن ــن تەس ھەممىدى
پادىشــاھ تالــالش« ىئســمىدىكى چۆچــەك ىئــدى. بــۇ 
چۆچەكتــە مۇنــداق مەزمــۇن بايــان قىلىناتتــى: مەلۇم 
بىــر ۇئيغــۇر شــەھىرى )دۆلىتــى( نىڭ پادىشــاھى قازا 
قىلىــدۇ. ۇئ پادىشــاھنىڭ ىئزباســارى بولىدىغانغــا 
ۆئز پۇشــتىدىن تۇغۇلغــان پەرزەنتــى بولمىغاچقــا، 
شــاھ وئردىســىدىكىلەر ائقىالنىلىــك بىلــەن خەلــق 
ىئچىدىــن شــاھ تالالشــنى قــارار قىلىشــىدۇ. بۇ تالالش 
مۇنــداق بولىــدۇ: پادىشــاھ وئردىســىدا بېقىلىۋاتقــان 
ــۇپ  ــۇپ، ۇئ ســىرتقا ۇئچۇرۇل ــا قۇشــى بول ــر ھۇم بى
قويــۇپ بېرىلىــدۇ ۋە بۇ قۇش كىمنىڭ بېشــىغا قونســا 
شــۇ پادىشــاھ قىلىنىــپ بېكىتىلىدۇ. بىــر كۈنى پۈتۈن 
شــەھەر خەلقى كەڭ مەيدانغا يىغىلىپ، ھۇما قۇشــى 
قويــۇپ بېرىلىــدۇ. ھۇمــا قــۇش ائيلىنىــپ كېلىــپ، بىر 
كەمبەغــەل يــاش يىگىتنىــڭ بېشــىغا قونىدۇ. شــۇنىڭ 
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ــى(  ــەھىرى )دۆلىت ــۇر ش ــۇ ۇئيغ ــت ب ــەن ۇئ يىگى بىل
نىــڭ پادىشــاھى بولــۇپ، دۆلەتنــى ائدىل باشــقۇرۇپ، 

ەئلنــى رازى قىلىــدۇ.

وئقــۇش يېشــىمغا توشــۇپ، مەكتــەپ ھاياتىــم 
باشــالندى. وئقــۇش ۋە يېزىــش ســاۋاتىم چىققاندىــن 
.مەنمــۇ  باشــلىدى  كېيىــن ەئقلىممــۇ ۆئسۈشــكە 
وئقۇغــان  كىتابالردىــن  ۋە  ائڭلىغــان  ائنامدىــن 
ــا ســۆزلەپ بېرىشــنى  ــى  باشــقا بالىالرغ چۆچەكلەرن
ۆئگىنىۋالدىــم. ۇئ زامانــالردا ۆئيلــەردە تېلىۋېــزور 
بولمىغاچقــا، وئيناشــقا چىققــان بالىــالر وئيۇنىمىــز 
ــپ  ــە يىغىلى ــر يەرگ ــدە بى ــاردۇق يەتكەن ــەپ، ھ تۈگ
چۆچــەك ېئيتىشــاتتۇق. ېئســىمدە قېلىشــىچە، مېنىــڭ 
ېئيتىدىغان چۆچىكىم »شــەھەر )دۆلەت(گە پادىشاھ 
تالــالش« ىئــدى. شــۇنىڭ ۈئچۈنمىكىــن، يېشــىم 
چوڭىيىــپ ۆئســمۈرلۈك دەۋرىگــە قــەدەم قويغاندىــن 
ــر  ــا، نېمىشــقا ھازى ــن داىئــم: »ائن باشــالپ، ائنامدى
بىزنىــڭ پادىشــاھىمىز يــوق؟ بىزمۇ ھۇما قۇشــىدىن 
بىرنــى تېپىــپ كېلىپ، ۆئزىمىزگە پادىشــاھ تاللىســاق 
بولمامدۇ؟« دەپ سورايتىم. ائنام بۇنىڭغا ېئرىنمەي 
تــۇرۇپ مۇنــداق جــاۋاب بېرەتتــى: »بــاالم، ھۇمــا 
ۇئيغــۇر  بىزنىــڭ  بولمايــدۇ.  تاپقىلــى  قۇشــىنى 
پادىشــاھلىرىمىز ياتــالر تەرىپىدىــن ائغدۇرۇلغاندىن 
كېيىــن، ۇئ ھۇمــا قۇشــىمۇ بىرگــە ۆئلتۈرۈۋېتىلگــەن. 
شــۇنىڭدىن كېيىــن ياتــالر بىزگــە پادىشــاھ تاللىغىلى 
ــرى پادىشــاھ  قويمايدىغــان بولۇشــتى. بىزگــە ۆئزلى
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ــتى«. بولۇۋېلىش

بــۇ جاۋابىغــا ســەبىيلەرچە »ھــە!  ائنامنىــڭ 
شــۇنداقمۇ؟« دەيتىم-يــۇ، ەئممــا ۆئزەمچــە ھېــچ 
يەنــە مۇنــداق ســۇائلالرنى  قىلمايتىــم.  قانــاەئت 
ســورايتىم: »ائنا، بىزنى نېمىشقا ياتالر بېسىۋالىدۇ؟ 
نېمىشــقا بىزنىــڭ ھۇمــا قۇشــىمىزنى ۆئلتۈرۈۋېتىدۇ؟ 
نېمىشــقا ۆئزىمىزنىــڭ پادىشــاھىمىزنى تاللىغىلــى 
بەزىــدە  ســۇائللىرىمغا  بــۇ  ائنــام  قويمايــدۇ؟« 
ــى:  ــداق دەيت ــە مۇن ــۇ، يەن ــدەك قىالتتىي ــا بولغان خاپ
بىلمەيمــەن.  بۇنىــڭ ســەۋەبىنى مەنمــۇ  »بــاالم، 
بىزدىــن ىئلگىرىدىكىلــەر، دانــاالر بــۇ ھەقتــە كىتابالر 
يازغانمىــش، نەســىھەتلەر قالدۇرغانمىــش. ەئممــا 
نەســىھەت  وئقۇمايدىغــان،  كىتــاب  كېيىنكىلــەر 
ائڭلىمايدىغــان بولــۇپ قالغــان. شــۇڭا بىــز خــەق ۆئز 
پادىشــاھىمىزنى تاللىيالمايدىغــان بولــۇپ قالــدۇق«. 
»ھــە مۇنداقكەنــدە!«- دەيتىــم ۆئز - ۆئزۈمگــە 
ھەمــدە: »ۇئ كىتابــالر نەدىــدۇ؟ مــەن ۇئ كىتابالرنــى 
چوقــۇم تېپىپ وئقۇيمەن!« دەپ پىچىرالپ قۇياتتىم.

تۈپەيلىدىنمىكىــن وئتتــۇرا  ائشــۇ ىئســتەك 
مەكتــەپ وئقۇشــىغا قــەدەم قويغاندىــن باشــالپ، 
كىتابالرنــى  رومــان  تارىــخ، ھېكايــە -  ھەرخىــل 
قالدىــم. ھەمــدە  بولــۇپ  قىزىقىدىغــان  وئقۇشــقا 
ــەن  ــدە ىئجتىماىئــي پ ــى پۈتتۈرگەن ــۇرا مەكتەپن وئتت
كەســپىنى تالــالپ ىئمتىھــان بەردىــم ۋە ۈئرۈمچــى 
ۇئنىۋېرســىتىتىنىڭ »سىياســىي نەزەرىيــە كەســپى«گە 
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بــۇ  مــەن وئقۇغــان  قىلىندىــم.  قوبــۇل  وئقۇشــقا 
نەزەرىيــە كەســپى« مەنــدە ھېچبىــر  »سىياســىي 
رازىمەنلىــك شــەكىللەندۈرەلمىدى. چۈنكــى، بۇنىڭدا 
ماركىســىزملىق نەزەرىيــە، مىللەت - دۆلەتچىلىكنىڭ 
قىلىناتتــى،  تەشــەببۇس  دىنســىزلىق  يوقۇلىشــى، 
ۇئنىڭدىن باشقا چوڭ مىللەتچىلىك، كوممۇنىزىمنىڭ 
ۋۇجۇتقــا چىقىرىلىشــى تەتقىــق قىلىناتتــى. شــۇڭا 
مەنــدە باشــقا كەســىپكە ائلمىشــىش ىئســتىكى پەيــدا 
بولــدى، ەئممــا ۇئنىڭغا ائمــال قىاللمىدىم، وئقۇشــنى 
مەجبۇرىــي داۋامالشتۇرۇشــۇم كېرەك ىئــدى. ۇئنداق 
وئيــال، بۇنــداق وئيــال بۇنىڭغىمــۇ بىــر چــارە تاپتىــم. 
ۇئ بولســىمۇ تارىــخ ۋە ەئدەبىياتقــا قىزىقىــش بولــدى 
تاپســامال  ۋاقىــت  بــوش  ۋە وئقۇشــتىن ســىرىت، 
تارىــخ ۋە ەئدەبىــي كىتابالرنــى وئقــۇدۇم ۋە تەتقىــق 
قىلدىــم. بۇنىڭدىكــى مەقســىدىم،   ەئجدادلىرىمىــز 
قالــدۇرۇپ كەتكــەن نەســىھەتلەرنى، دۆلــەت قــۇرۇپ 
ۆئز پادىشــاھىمىزنى تاللىيالماســلىقىمىزنىڭ ســىرىنى 

ــپ چىقىــش ىئــدى. تېپى

پۈتتۈرگەندىــن  مەكتــەپ وئقۇشــىنى  ائلىــي 
كېيىــن، ۆئز ائرزۇيــۇم بۇيىچــە مــاڭا بىــرەر ائلىــي 
مەكتەپ ياكى تەتقىقات وئرۇنلىرىدا ىئشلەش نېسىپ 
بولمىــدى. باشــقا نۇرغــۇن ۇئيغــۇر وئقۇغۇچىالردەك 
تۆۋەنگــە ســۈرگۈن قىلىندىم، چۈنكــى، مەن وئقۇغان 
80 -يىلــالردا ۇئيغــۇر وئقۇغۇچىــالردا مىللىــي ۋە 
 1985 بولــۇپ،  دېموكراتىيــە ېئڭــى كۈچەيگــەن 



9

-يىلى 12 -دېكابىردا ۋە 1988 -يىلى 15 -ىئيۇندا 
ۇئيغــۇر ائلىــي مەكتــەپ وئقۇغۇچىلىرىنىــڭ ھــەق 
ــى  ــك نامايىش ــش دېموكراتى ــەپ قىلى ــۇق تەل - ھوق
ــق  ــۇ ىئككــى قېتىملى ــۈز بەرگــەن ىئــدى. مەنمــۇ ب ي
بىــرى  نامايىشــنىڭ ائكتىــپ ىئشــتىراكچىلىرىدىن 
بولغــان ىئدىــم. شۇڭالشــقا داىئرىلــەر تەرىپىدىــن 
ۇئنســۇر  ىئشەنچســىز  قويۇلغــان  چىكىــت  قــارا 
ــڭ  ــاي دۆلىتىنى ــە خىت ــالردا يەن ــانىالتتىم. ۇئ زامان س
بىــر تۇتــاش خىزمــەت تەقســىماتىغا بويسۇنىشــىمىز 
كېــرەك ىئــدى. شــۇڭا، تەقســىمات بۇيىچــە، خىتاينىڭ 
ائتالمىــش پارتىيــە مەكتەپلىرىدىــن بىــرى بولغــان 
توقســۇ ناھىيىلىك پارتىيە مەكتىپىدە وئقۇتقۇچىلىققا 
تەقســىم قىلىندىــم. خىزمــەت باشــالنغاندىن كېيىــن 
ھېــس قىلدىمكــى، خىتاينىڭ ھــەر دەرىجىلىك پارتىيە 
ــدى.  ــڭ ۇئۋىســى ىئ ــل ائكتىپالرنى ــرى قىزى مەكتەپلى
ــر  ــۇ يــەردە چىرىــپ، بى ســەلال دىققــەت قىلمىســام ب
سېســىق كوممۇنىســتقا ائيلىنىــپ كېتىشــىم مۇمكىــن 
بەرگــەن  ېئيتىــپ  ائنــام  مېنىــڭ  ەئممــا،  ىئــدى. 
چۆچەكتىــن كېلىــپ چىققــان ەئســلى غايــەم بولغــان 
ۇئيغــۇر دۆلىتــى پادىشــاھىنىڭ تاللىنىشــى، يەنــى 
ــۇرۇن  ــارەت يوش ــتەقىللىقىدىن ىئب ــڭ مۇس ۇئيغۇرنى
غايــەم دىلىمنىــڭ چوڭقــۇر يېرىــدە يىلتىــز تارتىقلىــق 

ىئــدى.

خىزمــەت باشــالپ ائرىدىــن نەچچــە يىــل ۆئتتى. 
رەھمەتلىــك ائنام)ياتقــان يېــرى جەننەتتــە بولســۇن( 
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مــەن وئقــۇش پۈتتۈرگــەن يىلــى تۈگــەپ كەتكەچكــە 
تۇققانلىرىــم بالدۇرال ۆئيلەپ قويۇشــتى ۋە ائلالھنىڭ 
ــدە  ــدۇم. مەن ــق بول ــى بالىلى ــەن ىئكك ــى بىل ىئلتىپات
بــۇ ۋاقىتتــا ائىئلىدىكــى تۇرمــۇش لەززىتىدىــن باشــقا 
ھېچبىــر مەمنۇنىيەت شــەكىللەنمىدى. مــەن خىزمەت 
قىلىۋاتقان بۇ ناھىيىدە خۇددى باشقا بارلىق جەنۇبىي 
ۇئيغــۇر رايونىدىكىگــە وئخشــاش يۈرگۈزۈلۈۋاتقــان 
چىرىــك  سىياســىتى،  زۇلــۇم  كوممۇنىســتالرنىڭ 
ىئجتىماىئي مۇھىتى مەندە خىتايالرغا بولغان نەپرەت 
تۇيغۇمنــى كۈچلەندۈرمەكتــە ىئــدى. تۆۋەندىكــى 
دېھقانالرنىــڭ تارتىۋاتقــان ائزاب - وئقۇبەتلىــرى، 
تۈگۈمــەس ائلــۋاڭ - ســېلىقالر، مەجبۇرىــي ھاشــارغا 
ىئشــلىتىش، مەجبۇرىــي پىالنلىــق تۇغــۇت سىياســىتى 
قاتارلىــق 20 - 21 -ەئســىردىكى دۇنيــادا مەۋجــۇت 
ــى  ــالر قەلبىمن ــات قىلمىش ــانلىققا ي ــان، ىئنس بولمىغ
ائزابالشــقا باشــلىدى. مەنــدە »ھەي! بــەس بولمىدى! 
بــۇ خىتــاي كوممۇنىســتلىرى بىــز ۇئيغۇرالرنــى ائدەم 
قاتارىــدا كۆرمەيدىكەن. بىز چوقۇم زۇلۇمغا قارشــى 
قوزغىلىشــىمىز الزىمكــەن« دەيدىغــان كۆز - قاراش 

كۈچىيىشــكە باشــلىدى.

شــۇنىڭ بىلــەن مــەن بــۇ جەھەتتــە ىئزدىنىشــكە 
كېيىــن، وئخشــاش  ۋاقىتتىــن  مەلــۇم  باشــلىدىم. 
ىئدىيەدىكــى 5-6 نەپــەر دوســتقا ۇئچرىدىــم، ۇئالر 
بىلــەن پىكىرلەشــتىم، سىرداشــتىم. ائخىــر پىكىــر 
بىرلىكىمىــز شــەكىللەندى. شــۇنىڭ بىلــەن، 1994 
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-يىلــى 2 -ائينىــڭ باشــلىرىدىكى مەلــۇم بىــر كۈنــدە 
6 كىشــى مەخپىــي بىــر جايغــا يىغىلىــپ، ائلالھنىــڭ 
ۇئلــۇغ كاالمــى بولغــان »قــۇرائن كەرىم« نــى تۇتۇپ 
قەســەم بېرىــپ، »شــەرقىي تۈركىســتان ھەققانىيــەت 
پارتىيەســى«نى قۇرۇپ چىقتۇق. مــەن بۇ پارتىيەنىڭ 
تەشــۋىقات ىئشــلىرىغا مەســۇل  تەشــكىللەش - 
پارتىيىمىــز قۇرۇلغاندىــن  بەلگىلەندىــم.  قىلىنىــپ 
كېيىن، ائلدى بىلەن ىئشــنى تەشــۋىقات ېئلىپ بېرىپ، 
ــك  ــاكا، زەھەرلى ــاراق - تام ــۇش؛ ھ ــى وئيغۇت خەلقن
چېكىملىــك چېكىشــنى چەكلــەش؛ ائددىــي - ســاددا 
بولــۇش؛ ھەشــەمەتلىك تــوي - تۆكــۈن قىلماســلىق؛ 
كەمبەغــەل، تــۇل - يېتىمالرغا يار - يۆلەكتە بولۇش 
ــلىك  ــقا تىگىش ــي قىلىش ــي، جىددىي ــق ەئمەلى قاتارلى
پاائلىيەتلەردىــن باشــلىدۇق. ۇئزاق ۆئتمــەي بۇنىــڭ 
ۈئنۈمى كۆرۈلۈپ، نۇرغۇن ياشــالر ھاراق ىئچىشــتىن 
چىكىنــدى. زەھــەر چېكىشــنى تاشــلىدى. تــوي - 
تۆكــۈن ائددىــي - ســاددا ۆئتكۈزىلىدىغــان بولــدى، 

نۇرغــۇن ياشــالر ەئتراپىمىزغــا يىغىلــدى.

بــۇ ۋاقىتقــا كەلگەنــدە، خىتــاي بىخەتەرلىــك 
پايالۋاتقانلىقــى،  بىزنــى جىددىيــي  وئرگانلىرىنىــڭ 
ىئزىمىزغا چۈشــكەنلىكى بىز تەرەپتىنمۇ ســېزىلدى. 
قــاراپ،  ەئھۋالغــا  بــۇ  رەىئســىمىز  تەشــكىالت 
ۋە  پاائلىيەتنــى يوشــۇرۇن ھالەتكــە ۆئتكــۈزۈش 
ــەردى. ۆئزى  ــارار ب ــۇق ق ــۈش توغۇرل پۇرســەت كۈت
ىئچكى - تاشــقى ۋەزىيەتنى كۈزۈتۈش ۈئچۈن ســودا 
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ــول  ــە ي ــرى ۆئلكىگ ــەن ىئچكى ــش باھانىســى بىل قىلى
ائلــدى. بىــز بۇيــرۇق ۋە پۇرســەت كۈتــۈپ تــۇردۇق. 
ــىترالىيە  ــدە »ائۋس ــا كەلگەن ــى 6 -ائيغ 1994 -يىل
نىــڭ  پارالمېنتــى ىئنســان ھەقلىــرى كومىتېتــى« 
خىتايدىكى ىئنســان ھەقلىرى ەئھۋالىنى تەكشــۈرۈش 
ۈئچــۈن ۇئيغــۇر دىيارىغــا كېلىدىغانلىقىدىــن خــەۋەر 
بىزنــى جىددىــي  تاپتــۇق. مۇائۋىــن رەىئســىمىز 
يىغىلىشــقا چاقىــردى، بىز يىغىلىپ، قانداق قىلىشــنى 
مەسلىھەتلەشــتۇق. كۆپچىلىكنىــڭ قــارارى بىلــەن 
بىــر نەچچــە مۇھىــم جايــدا پارتلىتىــش ائرقىلىــق 
ۇئيغۇرالرنىڭ قارشــىلىق ھەرىكىتىنى تاشقى دۇنياغا 
ائڭالتماقچــى بولــدۇق. بۇنىڭدىن باش رەىئســىمىزنى 
خــەۋەردار قىلىشــىمىز كېــرەك ىئــدى.  تېلىفۇنــدا بــۇ 
ــەن  ــۇنىڭ بىل ــدى، ش ــىز ىئ ــش ەئپس ــى دېيى گەپلەرن
مــەن  بــاش رەىئســىمىز  بىلــەن ائالقىلىشــىش ۈئچــۈن 
ــن  ــە كۈندى ــر نەچچ ــم. بى ــا چىقتى ــە يولغ ۈئرۈمچىگ
كېيىــن، بــاش رەىئســىمىز بىلــەن كۆرۈشــۈپ، مۇھىــم 
پىــالن ۈئســتىدە جىددىــي سۆزلىشىشــىمىز  بىــر 
ــڭ  ــاش رەىئســىمىز خىتاينى ــم. ب ــى ېئيتتى كېرەكلىكىن
پايتەختــى بېيجىڭدا ســودا قىلىش مۇناســىۋىتى بىلەن 
تۇرىۋاتقــان ىئــدى. ۇئ ۆئزىنىڭمــۇ ھازىــر ائرقىســىغا 
كەلســە  پايالقچــى چۈشــكەنلىكىنى، ۈئرۈمچىگــە 
خەتەرلىــك ىئكەنلىكىنــى ېئيتىــپ ، مېنىــڭ بېيجىڭغــا 
كېلىشــىمنى ەئمىــر قىلدى. شــۇنىڭ بىلــەن مەن يولغا 

ــدۇم. ــا تۇتۇن ــش تەييارلىقىغ چىقى
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سەپداشــلىرىم  توقســۇدىكى  ۋاقىتتــا  بــۇ 
تەكشــۈرۈش  ھەقلىــرى  ىئنســان  »ائۋســىترالىيە 
كېلىــپ  رايونىغــا  ۇئيغــۇر  نىــڭ  گۇرۇپپىســى« 
بولغانلىقىنــى خــەۋەر تېپىــپ، مۇددەتتىــن بــۇرۇن 
پارتلىتىشــنى قــارار قىلغــان ىئكــەن. 6 -ائينىــڭ 14 
-كۈنى ائقسۇ شەھىرىدە بىر وئرۇن، توقسۇ بازىرىدا 
ىئككــى وئرۇن بىــرال ۋاقىتتــا پارتلىتىلــدى. خىتــاي 
قاتتىــق ائالقزادىلىشــىپ،  پارتالشــتىن  ھۆكۈمىتــى 
كــەڭ كۆلەمــدە تۇتقــۇن ېئلىــپ بېرىــپ، نۇرغــۇن 
سەپداشــلىرىمنى تۇتــۇپ كەتكــەن ىئــدى. بۇنىڭدىــن 
خــەۋەر تاپقان باش رەىئســىمىز مېنىڭ جىددىي يولغا 
ــش  ــۇپ كېتى ــۇ تۇتۇل چىقىشــىمنى، بولمىســا مېنىڭم
خەۋىپىمنىــڭ بارلىقىنــى ېئيتتــى. مــەن بېلــەت ېئلىــپ 
ىئچكىرىگە يولغا چىقتىم، ەئمما ناھايىتى ەئپسۇس، 
بېيجىڭدىكــى  بولغــان  بىــز كۆرۈشــمەكچى  مــەن 
ۇئيغــۇر  يېنىدىكــى  ېئنىســتۇتىنىڭ  مىللەتلــەر 
كوچىســىدا يەنــە بىر ۋەھىمىلىــك خەۋەرنى ائڭلىدىم. 
بــاش رەىئســىمىز بىــر قانچە دوســتلىرى بىلــەن بىرگە 
مىللەتلەر  ىئنىستىتۇتى يېنىدىكى ياتىقىدىن تۇتۇلۇپ 
ېئلىــپ كېتىلگــەن ىئكــەن. ۇئنىڭدىــن كېيىــن، مەنمــۇ 
تۇتۇلۇپ كېتىلىشــىمدىن ساقلىنىش ۈئچۈن ىئچكىرى 
ۆئلكىلــەردە بىــر نەچچە ائي يوشــۇرۇنۇپ يۈردۈم ۋە 
پاســپورت ســودىگەرلىرى ائرقىلىــق پاســپورت ھــەل 
ــان - ېئســەن  ــە جۇمھۇرىيىتىگــە ائم ــپ، تۈركىي قىلى
يېتىــپ كەلدىــم ۋە بــۇ يەردىكــى باشــقا دوســتالرنىڭ 
تەكلىپــى بىلــەن ياۋروپاغــا بېرىشــنى قــارار قىلدىــم. 
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چۈنكــى، بۇ دوســتالر ۇئيغۇر داۋاســىنىڭ مەركىزىنى 
قىلىــپ ھەرىكــەت  ياۋروپاغــا يۆتكەشــنى ۈئمىــد 
قىلىۋاتقــان ىئكــەن. ائۋۋال وئتتــۇرا ائســىياغا باردىم. 
ــالر  ــۇرۇپ، يوشــۇرۇن يول ــل ت ــر مەزگى ــەردە بى ۇئ ي
ائرقىلىــق گېرمانىيەگــە كېلىــپ، سىياســىي پاناھلىــق 
تىلىدىــم ۋە ىئلتىماســىم »سىياســىي ىئلتىجاجــى« 
دەرىجىســىدە تونۇلــۇپ قوبۇل قىلىنــدى. ائرىدىن 13 
ــى  ــق ائىئلەمن ــالر ائرقىلى ــدە قاچــاق يول ــل ۆئتكەن يى
گېرمانىيەگــە ېئلىــپ كېلىــش نېســىپ بولــدى. كېيىــن 
گېرمانىيــەدە تۇغۇلغــان يەنــە بىــر بــاالم بولــۇپ، 
جەمئىــي 3 پەرزەنتلىــك بىــر ائىئلە بىلــەن 20 يىلدىن 

ــەدە ياشــاۋاتىمەن. ــرى گېرمانىي بې

بــۇ  قىســقا  ھۆرمەتلىــك كىتابخــان، مېنىــڭ 
تونۇشتۇرۇشــۇمنى قىممەتلىــك ۋاقتىڭىزنى چىقىرىپ 
ــەن بىرگــە،  وئقۇغانلىقىڭىزغــا رەھمــەت ېئيتىــش بىل
ائخىرقى يۈرەك ســۆزۈمنى ېئيتىۋېلىشىمغا رۇخسەت 
قىلغايســىزلەر. مەزكــۇر شــېئىرالر توپلىمىنى نەشــىر 
بۇيــان  خېلــى ۇئزۇندىــن  ائرزۇيــۇم  قىلــدۇرۇش 
كۆڭلۈمــدە بولســىمۇ، تۈرلۈك ســەۋەب بىلەن روياپقا 
ــدە،  ــە دېگەن ــەن ىئــدى. ســەۋەب نېم ــاي كەلگ چىقم
مۇھاجىرەتتىكــى ۇئيغۇرالرنىــڭ سىياســىي بىرلىكــى، 
ۋەتــەن داۋاســىدىكى سېســتىمىلىق تەشــكىللىنىش 
تېخــى ەئمدى ۋۇجۇدقــا چىقىۋاتقان ەئھۋالدا ەئدەبىي 
مەيــدان - نەشــرىياتچىلىقىنىڭ مۇھىــت - شــاراىئتى 
تېخى شــەكىللەنمىگەن ىئدى. يېزىلغان ەئســەرلەرنى 
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ېئــالن قىلىدىغان ەئدەبىي ۋە ىئلمىي ژۇرناللىرىمىزمۇ 

ــت  ــي مۇھى ــر ەئدەبى ــي بى ــى ھەقىقى ــدى. ياك ائز بول

شــەكىللەندۈرۈلمىدى.

نىھايــەت، تــور دۇنياســى بارلىققــا كېلىــپ، ھــەر 

خىل سىياســىي ۋە ەئدەبىي تور ســەھىپىلىرى يورۇققا 

چىقتــى. »كــۆك بايــراق«، »ەئينــەك«، »ۋەتىنىــم« 

قاتارلىــق تــور بېكەتلىــرى قۇرۇلدى. مانا شــۇنىڭدىن 

كېيىنــال مېنىــڭ ەئســەرلىرىممۇ مەتبۇائتتــا ېئــالن 

ــۇ  ــەم ېئتىمم ــا ېئرىشــتى.   قەل ــان مۇھىتق قىلىنىدىغ

يورغىالشــقا باشــلىدى ۋە بىــر تۈركــۈم ماقالــە ھــەم 

ــەق  ــقا مۇۋەقق ــالن قىلىش ــش ۋە ېئ ــېئىرالرنى يېزى ش

بولــدۇم. مانــا ەئمــدى يېشــىمنىڭ ەئللىككە تولۇشــى 

مۇناســىۋىتى بىلــەن مەزكۇر توپالمنــى ھۇزۇرۇڭالرغا 

ســۇنۇۋاتىمەن. بۇنىــڭ ۈئچــۈن ائلالھغــا شــۈكۈر 

بەرگــەن  يــاردەم  ۋە  قوللىغــان  مېنــى  ېئيتىمــەن. 

قېرىنــداش، دوســت - بۇرادەرلىرىمگــە، كىتابنىــڭ 

تەھرىرلىكىنى قىلغان ەئردەم ەئپەندىگە، جۈملىدىن 

مېنىــڭ بــۇ توپالمىمنــى نەشــىر قىلغــان »ۇئيغــۇر 

مەســۇلى  نەشــىرىيات  ۋە  نەشــرىياتى«  باھــارى 

رەھمىتىمنــى  ائالھىــدە  ەئپەندىگــە  تۇرغۇنجــان 

ــەن. بىلدۈرىم
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نىدا

ائزاب ىئچرە تولغۇنۇپ، قىلماقتىمەن ھەر كۈن نىدا،
ائڭا يا رەب زارىمنى، بولماستا جان تەندىن جۇدا!

ىئشق وئتى ەئل-ۋەتەننىڭ قىلدىلەر مەجنۇن مېنى،
ياقا-يۇرتتا ەئقلى - ھۇشۇمدىن  بوالرمەنمۇ  ائدا؟

ائنا يۇرتتىن ائيرىلغاننىڭ دەرد -زارى يامانىكەن،
ياشارمەنمۇ پىراق ىئچرە بولۇپ بىر غېرىب - سەۋدا؟

ۋەتەنسىزلىك ىئكەن ماكانىدىن ائزغان بىر قۇش ،
ۆئتەرمەنمۇ   نىشانسىز ھېلى چۆل، ھېلى سايدا؟

قۇترىغاچ ياۋا تۇڭگۇز، ۋەتەن بېغىم بولدى خازان،
قاچان كېلەر نەۋ باھار دەپ ۆئتەرمۇ ۆئمۈر داغدا.
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ياشىسامتىم ۋەتەندە مەن، چۆلىدە، توپا -تاشلىقتا،
بىلەتتىم مەن ۆئزۈمنى بېھىشتىكى   ھەرەم -باغدا.

بەلكى يوقتۇر مەندەك ۋىسال ائشناسى بىر ىئنسان،
قويمىغايسەن مەن قۇلۇڭنى تۈگىمەس بۇ ھىجراندا.

پەرۋەردىگارىم يەتسە گەر،ائھۇ -زارىم دەرگاھىڭغا
شۇ روھىم بوالردى شاد، ائلساڭمۇ جاننى ھەرائندا.
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ۋەتەندىن ائيرىلدىم

)ۋەتەن ۈئچۈن ۋەتەندىن ائيرىلدۇق. - مۇھەممەت 
ىئمىن بۇغرا (

ۋەتىنىم، ائيرىلدىم سېنىڭ ۈئچۈن مەن،  
ياۋ كېلىپ بېغىڭنى غازاڭ قىلغاچقا.  

نەپرىتىم تاشقانتى دەريا  -  دېڭىزدەك،  
خەلقىمنى قاقشىتىپ، يۈرەك تىلغاچقا.  

ۋەتىنىم، ائيرىلدىم سېنىڭ ۈئچۈن مەن،
زالىمار زۇلۇم سېلىپ ائرام بەرمىگەچ.

كۆڭلۈم غەش شۇ كۈندىن تاھازىرغىچە،
سېنىڭسىز دۇنيادا خۇشلۇق كۆرمىگەچ.

ۋەتىنىم، ائيرىلدىم سېنىڭ ۈئچۈن مەن،  
قىلغاچقا سەن ۈئچۈن قۇت-ھەرىكەت،  

گەر مەغلۇپ بولساممۇ ۈئمىد ۈئزمىدىم،  
كېلەرمەن ھامىنى غازى بوپ بىر رەت.  
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ۋەتىنىم، ائيرىلدىم سېنىڭ ۈئچۈن مەن،
قەسەملەر بەرگەنتىم سېنى  قوغداشقا.

جىسمىممۇ، روھىممۇ سېنى دەپ تىترەر،
يات ەئلدە تۇرساممۇ ەئھدىم بولغاچقا.

ۋەتىنىم، ائيرىلدىم سېنىڭ ۈئچۈن مەن،  
وئتۇڭدا كۆيۈشكە چەت جايدا   تۇرۇپ.  
سەن ۈئچۈن ەئقىدەم زەر تەۋرەنمەس،  

سېنى دەپ يىغلىدىم كۆز يېشىم تولۇپ.  
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ۋەتىنىم

جاھان رەنالىرى ىئچرە سۆيگۈمنىڭ تاجى ۋەتىنىم،
سېنى دەپ يانار يۈرەك، ائشقى-بىقارارىم ۋەتىنىم.

ائلسام نەپەس ھاۋارىڭدىن ، يايرايدۇ جېنىم مېنىڭ،
جانغا ھوزۇر بەرگۈچى،خۇش- ائرامگاھىم ۋەتىنىم.

بولمىغاندۇر سەنسىز ھېچ بەختى-ىئقبالىم پارالق،
سەن بولغاچقا ھاياتىم خۇش، شادىمانىم ۋەتىنىم.

گۈل - غۇنچىار بولدى باغىڭدا، گۈزەل بىر اللىگاھ،
گۈزەللىك بابىدا تەڭداشسىز،   گۈلدىيارىم ۋەتىنىم.

ماڭسام تاغ-جىراالردا، وئتلىرىڭ بوالردۇر پايانداز،
يانتاق-تىكەنلىرىڭمۇ گۈلدۇر، چىمەنزارىم ۋەتىنىم.
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باغدا بۇلبۇل سايرىشار، تاغ باغرىدا كاككۇكلىرىڭ،
مۇقاملىرىڭ بىباھا گۆھەر،  دىلغا ائرامىم ۋەتىنىم.

وئغانلىرىڭ ۇئدۇم ائلغان ەئجدادىدىن مەردلىكنى،
قىزلىرىڭ گويا ھۆر-پەرى،   شاھىنشاھىم ۋەتىنىم.

تارىخىڭ شانۇ- شەۋكەتلىك، مۆجىزىلەرگە تولغان،
مەدەنىيەتنىڭ گۈلتاجى،  ىئلىم – ىئرپانىم ۋەتىنىم.

تاغۇ- دەريا، يەرلىرىڭ كان-مەدەنلەرگە  تولغان،
ائلتۇن-كۈمۈش،مايلىرىڭ ەئلگە دەرمانىم ۋەتىنىم.

سەلتەنەتلىك تەخت قۇرغان، ەئجدادىم شاھ بولۇپ،
ەئزەلدىنا  ھۆر ىئدىڭ،  ەئركىن   دىيارىم  ۋەتىنىم.

ۋەتىنىم، ەئي ۋەتىنىم، ساڭا تەڭ ەئمەس ھېچ  يەر،
سېنىڭ ۈئچۈن ۆئمۈر پىدا، جان ائنامسەن ۋەتىنىم.
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ۋەتەننى ساتما

ەئي دوستۇم، بولساڭ ەئر ۋەتەننى ساتما،
سۈت بەرگەن ائنام  دەر، ۋەتەننى  ساتما.

تۇپراقتىن يارالغاندۇر    ھاۋا ۋە ائدەم،
ەئزىزدۇر ۆئز تۇپرىقىڭ، ۋەتەننى ساتما.

تۆكۈلگەن كىندىك-قان ائنا تۇپراققا،
تېنىڭ ھەم كۆمۈلەر   ۋەتەننى ساتما.

ائلغانسەن نەپەسنى تىنىپ   ھاۋادىن،
ساڭا جان بەرگەن يەر ۋەتەننى ساتما.

ىئاھىم رىسىقنى چاچقان شۇ تۇپراققا،
بەرىكىتىڭ ائنا يەر، ۋەتەننى ساتما.
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مىراس ۇئ ەئجدادتىن بىزلەرگە قالغان،
ەئۋالدنى وئيا ھەردەم، ۋەتەننى ساتما.

ۋەتەننى سۆيۈشتۇر  ىئمان جۈملىسى،
ىئمانىڭ بولسا گەر ۋەتەننى ساتما.

ەئخاقتۇر ىئنساننىڭ گۈزەل خىسلىتى،
ەئخاقىم بار دېسەڭ  ۋەتەننى ساتما.

ۋەتەنسىز خارۇ-زار   تا ەئلمىساقتىن،
ھاياتىم خۇش دېسەڭ ۋەتەننى ساتما.

ۋەتەن دەپ جان بەرگەن كۆپ شېھىتلەر،
غازى بولۇپ سانالساڭ ، ۋەتەننى ساتما.

ھۆر  ۋەتەن   ىئنسانغا شانۇ-شەرەپتۇر،
شان-شەرەپ ئستىسەڭ ۋەتەننى ساتما.
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تارىخىمدۇر خانلىق – جۇمھۇرىيەت

ىئككى جۇمھۇرىيەت، دۆلىتىم، تەختىم مېنىڭ،
مۇستەقىللىق، ھۆر - ائزادلىق بەختىم مېنىڭ.

وئغۇز خاقان تۇنجى بولۇپ وئقيانى ائتقان،
ۇئ زامان  باشقىار تېخى ۆئڭكۈردە ياتقان.

ائتىلانىڭ قەھرى ېئشىپ ، يانى كەرگەنتى،
باش ەئگمىگەن رەقىبنى قوغاپ سۈرگەنتى.

ائلىپ ەئرتۇڭا تارتسا نەر شەرق تىترىگەن،
قورققىنىدىن خەنۋۇدى سېپىل تىكلىگەن.

ىئدىقۇتتا مۇيۇنچۇرخان قۇچتى چوڭ زەپەر،
بەشبالىقنىڭ شۆھرىتى تۈم   ائلەمگە يېتەر.
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سۇلتان سۇتۇق بۇغراخان قۇردى چوڭ خانلىق،
تۇنجى بولۇپ مۇسۇلمان، ىئز سالدى  شانلىق.

قاراخانار دۇنيادا تاپتى بەكمۇ كۆپ شۆھرەت،
چىقتى ائلىم، پالۋانار،  ائشتى كۈچ- قۇدرەت.

مەھمۇد، يۈسۈپ ھاجىپار يازدى چوڭ دىۋان،
مەپتۇن بولۇپ شاھارمۇ قالدى بەك  ھەيران.

سەىئدىيە خانلىرى خەلقىنى بەك  شاد ەئتتى
سەنئىتى ۋە مۇقامى  ائلەملەرگە داڭ كەتتى

ۇئيغۇر شۇنداق ياشىغان، شۆھرەتكە تولۇپ،
قالدى بۈگۈن نە سەۋەب   قۇدرىتى سولۇپ؟

كەلدى تەگسىز غوجىار،  قارا ۋە ېئقى،
چىقتى ەئلدە نەس-نىزا، تەخىت چاتىقى.
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باشاپ كەلدى ياۋالرنى  ائپپاق  شۇم - نىيەت،
چۈشتى ۇئيغۇر  قۇللۇققا   ، مۇنقەرزدۇر  دۆلەت.

ۇئيغۇر بولماس ەئبەدىي دۈشمىنىگە  قۇل،
سالدى يەنە   قوزغىلىپ  ائزادلىققا  ھۇل.

قۇردى ىئككى جۇمھۇرىيەت قەشقەر، ىئلىدا،
يېزىلدى  بۇ تارىخ بولۇپ،   ۇئيغۇر دىلىدا.

قانار بىلەن پۈتۈلگەن   بۇ  تارىخ ھامان،
دۈشمەنلەرنى لەت قىار، كەلگەندە زامان.

ۇئيغۇر قۇرار ھامىنى   مۇستەقىل دۆلەت،
ھاكىم بولۇپ يۇرتىغا،  تىكلەر سەلتەنەت.
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تۈن ۋە قۇياش

زەر چاچقان تولۇنائي شۇڭغۇسا تۈنگە،
قارىيار كاىئنات بىر پەس سۈكۈتتە.
ائرقىدا تۇرماقتا   قۇياشمۇ ماراپ،

چىقار ۇئ يېرىپ تۈن، كۆپ ۆئتمەي يەنە.

تۈن  شۇنچە قارايسا يۇلتۇز چاقنايدۇ،
ەئكسى ۇئ قۇياشنىڭ زېمىنغا قايتقان.

جەزمەنكى ائشۇ تۈن مۇتلەق ەئمەستۇر،
ھامىلدار ۇئ چوقۇم يورۇققا باققان.

گەر قۇياش تارقاتسا ھارارەتلىك نۇر،
ۆئتەر ۇئ زۇلمەتنى بۆسۈپ شاپپىدە.
شۇ ائندا تارايدۇ ۇئپۇقتىن يورۇق،

سۈزۈلەر كۆك ائسمان يورۇپ پاللىدە.
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ۋەتىنىم ائياندىڭ ھازىر بىر تۈنگە،
يورۇقتىن قالمىدى سەندە ھېچ ەئسەر.

تۇرماقتا زالىمار قامچا وئينىتىپ،
مەھكۇمدۇر خەلقىمىز، سوالققا بىرەر.

كۆرەڭلەپ كەتمىگىن قاراڭغۇ جۇت-تۈن،
بولىسەن سەن تەسلىم ائخىر قۇياشقا.

چاچسا گەر شۇ قۇياش نۇرىنى تەكشى،
قاچىسەن تون سېلىپ  يىراق-يىراققا.
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ىئسيانكار تىلەك
)خىيالچان تىلەككە ائرىيە(

كۈتەر مىللەت بىزدىن ائلىي  تىلەكلەرنى،
چىڭ تۈرەيلى كۈرەشكە قەتئىي بىلەكلەرنى.

ائزادلىقا يوق قىار  زۇلۇم - دەردلەرنى،
غەلىبە باقار ساتمىساق  باتۇر-مەردلەرنى.

ائرزۇيىمىز قالماقتا خىيالدەك     تۇتۇق،
قورقاقلىققا سااليلى مېيىت قىلىپ يوپۇق.
شىجاەئتتىن ائاليلى  نەپەسنى    قويۇق،
مەدەت قىار بىزلەرگە سۇلتانى-سۇتۇق.

ھۇشقۇتماقتا جۇت-قىراۋالر ەئزىز تۇپراقتا،
ەئكىس ەئتتى ائھۇ-زارالر ھەتتا ياپراقتا.
گەر قىلمىساق شۇ ۋەتەننى ائزاد پاتراقتا،
قاالر روھى مەزلۇمارنىڭ دەشتى-خارابتا.
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ائتا-باال، قىز-خانىمار تەلمۈرەر     تاڭغا،
مەرد يىگىتلەر چىقالماسمۇ قارىماي جانغا.
قالماس ھەرگىز ىئرادە باغلىنىپ     سانغا،

ائت سالساقا سېغىز-تاشمۇ ائيلىنار چاڭغا.

ھەممە خەلق كارۋاناردەك توپانسا بىرگە،
قىلمىسىا گەر خىيانەت تۇغۇلغان  يەرگە.
شەپقەت كېلەر ىئاھىمدىن ناتىۋان ەئلگە،

ائشار شۇندا ائرزۇ-ائرمان، چىرايدا كۈلكە.
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كۆك مايكىلىق قىز ناخشىسى

)5 - ىئيۇل ۋەقەسىدىكى كۆك مايكىلىق ۇئيغۇر قىزغا 
بېغىشايمەن(

كۆك مايكىلىق قىز، كۆك بۆرە قىزى،
چۈشكەنمۇ روھىڭ كۆكتىن نۇر پېتى.

ېئتىلدىڭ ياۋغا خۇددى  بۆرىدەك،
ەئمگەنمۇ يا سەن كۆك بۆرە سۈتى!

كۆك مايكىلىق قىز،    كۆك بۆرە قىزى،
دۈشمەن ائلدىدا كەردىڭسەن كۆكرەك.

جەڭگاھغا چۈشتۈڭ غەزىپىڭ بىلەن،
بۆرىدىن كۆچكەنمۇ ساڭا بۇ   يۈرەك.
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كۆك مايكىلىق قىز،    كۆك بۆرە قىزى،
ائلغانمۇ سەن كۈچ ھۆرلەردىن كۆپلەپ.

نامايىش قىلىپ چىقسا مەزلۇم ائنىار،
سەپ تارتتىڭ سەنمۇ ھەقىقەت كۆزلەپ.

كۆك مايكىلىق قىز،  كۆك بۆرە قىزى،
كىيىمىڭ كۆك، لېكىن قەلبىڭ ائپائق.
خەلقىڭ يىغلىسا كۆز يېشىن تۆكۈپ،
سۈرتتۈڭ ياشنى بولۇپ كۆك ياپراق.

كۆك مايكىلىق قىز،  كۆك بۆرە قىزى،
سەن نەدە ھازىر، سېنى تېز   يوقاتتۇق.
ۇئچۇپ كەتتىڭمۇ ، ھۆر - پەرى بولۇپ،
سېنى ەئسلەپ بىز ھەسرەتلەر چەكتۇق.

نەقرات:
كۆك مايكىلىق قىز، كۆك بۆرە قىزى،
سەن ۇئيغۇرالرنىڭ پەخىرلىك قىزى.
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دېمە

باھارنى ھەرگىزمۇ كەلمەيدۇ دېمە!
زۇلمەتنى ەئبەدىي، كەتمەيدۇ دېمە!

ياشنايدۇ باھاردا جىمى مەۋجۇدات،
قۇياشنىڭ نۇرىنى يەتمەيدۇ  دېمە!

نەۋ باھار كۈچ-قۇۋۋەت بېرىدۇ بىزگە،
ۇئيغۇرنى بەختىيار ەئتمەيدۇ دېمە!

ۈئمىد ۋە ائرزۇدا گۈللەيدۇ   ىئنسان،
خەلقىمنى ھېچقاچان كۈلمەيدۇ دېمە!

تۇپراقنى ىئگەللەپ، خوجايىن بولۇپ،
جازاالپ، ۆئلتۈرسەم تۈگەيدۇ دېمە!

ەئمەسمىز تېرورچى ھەمدە بۆلگۈنچى،
تۆھمەت قىپ دۇنيانى بىلمەيدۇ دېمە!
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چەكتۈرۈپ-ىئچتۈرۈپ، زەھەر-ائقنى
ۇئيغۇرنىڭ نەسلىنى بۇلغايمەن دېمە!

يوقاتسام تىلىنى،    دىن-ېئتىقادىنى
ىئندىياندەك ۇئيغۇرمۇ يوقايدۇ دېمە!

ۆئزىنىڭ  يېغىدا، ۆئز گۆشىنى قورۇپ،
تاالتسام  ۆئز-ائرا  ېئتىلىدۇ    دېمە!

پۇل بىلەن ائلدىسام  بۇ   نادانارنى،
ىئمانى دات بېسىپ، سېتىلىدۇ دېمە!

ائتىمىز ائتقانكەن وئقنى بەكمۇ    چاال
بۇ مىللەت ەئمدى وئق ائتمايدۇ دېمە!

قۇتۇلۇش زۇلمەتتىن قەسەمنامىمىز،
ھۆرلۈكچۈن قوزۇقار قاقمايدۇ دېمە!

بارچە خەلق  ىئستەيدۇ ەئركىنلىكىنى
ۇئيغۇرنى يەنە ھۆر  بولمايدۇ    دېمە!
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ائقار يۇلتۇزغا

چىققان ىئدىڭ كېچىدە  پارالپ،
تۈمەن يۇلتۇز  سەركىسى ىئدىڭ.
تالىشىپ سەن قۇرداشلىرىڭدىن،
نۇر – زىياالر ەئركىسى  ىئدىڭ.

قىلىپ خىرىسسەن تۈنگە  روبىرو،
زەرلىرىڭنى ھەم  سانجىغان ائڭا.

زۇلمەتلەرنىڭ كۈشەندىسى بولۇپ،
چاقنىغانتىڭ بەك، پارقىراپ راسا.

يېتىرقىغان تۈنمۇ سەندىن بەك،
نۇرلىرىڭدىن سۇساشقان تىنىپ.
ۆئتسەڭ شۇڭغۇپ قېتىغا  ۇئنىڭ،
سۈزۈكلەشكەن ەئپتىدىن يېنىپ.
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ىئزناسىتىڭ يورۇقنىڭ سەن بىر،
نۇرىڭدىن مەن ۈئمىد قۇچاتتىم.
ەئمما بولدۇم ھەيرانە بىر چاغ،
تاڭدىن ائۋۋال سېنى  يوقاتتىم.

نەگە كەتتىڭ ھەي ائقار يۇلتۇز،
ېئقىپ چۈشۈپ سىڭگەنچە يەرگە.

قاچتىڭمۇ يا، تۈندىن بېزىرىپ،
پىنھانە قالغان  باشقا   ائلەمگە.
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مەن ۈئمىدۋار

بىر كۈن كېلەر ھىدايەتكە مەن ۈئمىدۋار،
ەئلگە ھۆرلۈك، ائدالەتكە مەن ۈئمىدۋار،
كۆزدىن يىتەر جاھالەتكە مەن ۈئمىدۋار،

ىئلىم – ىئرپان، مەرىپەتكە مەن ۈئمىدۋار،
ەئل شادىمان ، ساائدەتكە مەن ۈئمىدۋار.

يۇرتىمىزدىن يات قەۋىمنى قوغاپ چىقارساق،
ېئزىش-قىرىش ، زۇلۇمنى تامام يوقاتساق،

خەلق بولسا ۆئزى ھاكىم ، تۇغارنى ائسساق،
ائدالەت ھۆكۈم سۈرسە ، بەخىتكە  تولساق،
ەئركىن-ائزاد، ھۆرىيەتكە مەن   ۈئمىدۋار.
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ۇئيغۇرمۇ ىئنسان بولسا دۇنيا-ەئللەر قاتارى،
ەئركىن بېرىش- كېلىشلەرگە ائچسا يولارى،
دۆلەت بولۇپ قىلسا ھەم ياخشى رول جارى،
باغدا بۇلبۇل، ۆئيدە دۇتتار سايرىسا   بارى،
تىنچ-پاراۋان، شاد -ھاياتقا مەن ۈئمىدۋار.

خەلقىم ائلسا شان-شەرەپنى قايتىدىن  قولغا،
جۇشقۇنلۇقتا قەدەم قويساق يېڭى بىر  يولغا،
چۆل-باياۋان، تاغۇ –تاشار ائيانسا   باغقا،
بولسا يۇرتۇم گۈل-چېچەكلىك  سەيلىگاھقا،
بارچە  كۈلگەن ھۆر  دۆلەتكە مەن ۈئمىدۋار.

ەئل-جاماەئت، يۇرت ىئشلىرى گەر ياشنىسا،
ىئلىم-ىئرپان، يېڭىلىقار  تۇم-تولۇپ تاشسا،
زاۋۇت-قۇرۇلۇش، پابرىكىار كۆپلەپ قۇرۇلسا،

ېئتىز- ېئرىق ، دېھقانچىلىق كەڭ راۋاجانسا،
خەلقىم تەشنا شۇ نۇسرەتكە مەن  ۈئمىدۋار.
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بىر ۇئيغۇرغا

ەئي قېرىنداش ىئدىڭغۇ سەنمۇ بىر    ۇئيغۇر،
نېمە ۈئچۈن ساتتىڭ مېنى؟ مەنمۇ بىر ۇئيغۇر.

وئغۇزخاننىڭ ەئۋالدىدۇق تاشتەك ۇئيۇشقان،
نېمە بولدۇق غاجىلىشىپ، تۇرماي بوغۇشقان.

ەئلمىساقتىن باتۇر ىئدۇق، تىترەيتتى رەقىب،
ائياندۇق بىز قورقۇنچاققا ەئتراپقا     بېقىپ.

ىئجاد قىلغان قەغەز بىرلە تۆت   كەشپىياتنى،
پاتتۇق ھازىر جاھالەتكە، دوست تۇتۇپ ياتنى.

يازغان ىئدى مەھمۇد، يۈسۈپ شانلىق داستانار،
بىزلەر يازدۇق شۇائر - غەيۋەت،  پىتنە-پاساتار.
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بېرىلدۇق بىز ەئيىش-ىئشرەت، كەيىپ - ساپاغا،
وئقىمىغاچ ىئلىم -  ىئرپان، قالدۇق ېئغىر جاپاغا.

بواللمىدۇق چۈمۈلىدەك ۆئم، تۆھمەت  ائرتىشتۇق،
ۇئنى تاز دەپ، بۇنى مازدەپ ھامان   تارتىشتۇق.

دۈشمەن ائلدى غەنىيمەتنى جەڭگى- جىدەلدىن،
بېسىۋېلىپ، قىرىپ- چاپتى،   ائيرىلدۇق ەئلدىن.

ائت ائيلىنىپ تاپىدىغۇ ائخىر  ۆئز   وئقۇرىنى،
قاچان تاپار جان ۇئيغۇرۇم خانلىق   وئرنىنى؟

چىققان ىئدى ائرىمىزدىن نى- نى قەھرىمان،
يەنە چىقار ەئلگە سادىق كۈرمىڭ پەھلىۋان.

كەلدى پۇرسەت، كەلدى دەۋر كۈرەشنىڭ مانا،
ۇئيۇل تاشتەك بواليلى  بىز چېچىلماي     يانا!
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مىللىتىڭنى ائتمىغىن

)ەئسلىنى ۇئنۇتقان بەزى ساقچىلىرىمىزغا(

مىللىتىڭنى ائتمىغىن، دەردىگە دەرد قاتمىغىن،
ساقچى بولساڭ خىتايغا، ۇئيغۇرۇڭغا ياتمىدىڭ.

تارتىۋاتسا مىللىتىڭ دەرد-زۇلۇمنى ھەسسىلەپ،
ېئسىۋېلىپ قارا كۆسەي، ىئشتىنىڭغا   پاتمىدىڭ.

قويۇۋالسا چاچ-ساقال، ائرتىۋالسا ائق رومال،
ساڭا نەرى تاقاشتى، بۇنىڭغا بەك  خاپىتىڭ.

كىيىۋالسا چىم دوپپا، ۇئزۇن كۆينەك گۈل كوپتا،
ۆئرپ-ائدەت ەئمەسمۇ! سەن بۇنىڭغا باتنىدىڭ.
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كوچا-دوقمۇش قاتىراپ، ۇئرۇپ-سوقۇپ ساۋىدىڭ،
ىئت قالدىغۇ بىر ياقتا، بىر سۆڭەككە    قاۋىدىڭ.

ماراقچىتىڭ ۆئيلەرگە، ھەتتا مەسچىت-تۆرلەرگە،
يېزىپ قارا تىزىملىك، غوجاكاڭغا كۆپ  داتلىدىڭ.

ۇئنتۇپ سەن ۆئزەڭنى، كىملىكىڭ ۋە نەسلىڭنى،
بولماقچىمۇ ماڭقۇرت، مىللىتىڭنى    ياتلىدىڭ.

سەندە ھېچبىر قالمىدى ۋىجدان ھەمدە ىئنسانلىق،
بولۇپ قالدىڭ بىر قاۋان، ەئسكىلىكتە   ھارمىدىڭ.

ەئمدى بىلدۇق ەئپتىڭنى، ىئچىڭنى ۋە   تېشىڭنى،
ەئمەسكەنسەن بىزلەردىن، قۇزغۇنارغا يارمىدىڭ؟
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نامايىش قىلدۇق

قىلدۇق بىز بۈگۈن نامايىش زۇلۇمغا  قارشى،
يىغىلغانتۇق كۆپ ۇئيغۇرالر كونسۇل ائلدىغا.
كۆتۈرۈشتۇق ھەر خىل تاختاي-لوزىنكىارنى،

تۈرگەن ىئدۇق قاپاقنى قاراپ  ەئجدارھاغا.

تىزىلغانتى قېرىنداشار ۇئزۇن سەپ بولۇپ،
چۆمگەن ىئدى ھەممە بىردەك  ھاياجانغا.
تىترەيتى قەلىبلەرمۇ ۋەتەن دەپ   سوقۇپ،

ھومىياتتۇق ماراپ تۇرغان تۆت كۆز قاۋانغا.
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مەخسىدىمىز تەلەپ قىلىش   ھوقۇقىمىزنى،
توۋلىدۇق بىز ھەرخىل شۇائر تىنچ ۇئسۇلدا.

تارقىتاتتۇق  تەشۋىق-ۋاراق يەنە بىر ياقتىن،
يېغىپ كەتتى ەئتراپاردىن ھېسداشلىق سادا.

بولسىمۇ گەربۇ نامايىش تىنچ بىر قارشىلىق،
ۇئرغۇتقانتى قەلبىمىزدە دۈشمەنگە نەپرەت.
بويسۇنمىغان ۇئيغۇر ھېچ بىر تاجاۋۇزچىغا،

ۆئچمەيدۇ كۈرەش وئتى ەئبەدىل -ەئبەت.
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مەسلىھىتىم شۇ

وئغلۇم وئيلىغىن خەلقىڭنى مەسلىھىتىم شۇ،
ۋەتەن سۆيۈش مۇقەددەستۇر مەسلىھىتىم شۇ،
يىراق تۇرغىن ساتقۇنلىقتىن مەسلىھىتىم شۇ،
قىلما دوستلۇق ناكەسلەرگە مەسلىھىتىم شۇ،
رازى قىلغىن ائتا-ائناڭنى مەسلىھىتىم   شۇ.

ەئل بولمىسا تىنچ-ائمان پاراغەت    بولماس،
گەر بولمىسا ۋەتەن ائزاد، ساخاۋەت بولماس،

سالسا زۇلۇم يات قەۋىملەر، شاپاەئت بولماس،
قوغدىساڭ  ۆئز ەئركىڭنى، قاباھەت بولماس،

ائزاد قىلغىن ۆئز ىئلىڭنى مەسلىھىتىم شۇ.
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تىرىش- تىرماش ىئلىم-پەننى ھارماي ىئگەللە،
غۇرۇر- ۋىجدان، ەئخاقىڭنى دىلغا    تۈگەللە،

شۇملۇق خۇيلۇق ھۇرۇنلۇقنى ھەرائن كىشەنلە،
قىلىپ ىئجاد-كەشپىيات، چىق  يۇقۇرى پەللە،
تۆھپە يارات خەلقىڭگە بەك  مەسلىھىتىم شۇ.

ىئناق-ىئجىل ياشىماق بىر ەئھدىڭ بولسۇن،
ناھەقلىققە تىغدەك سانجىل قەھرىڭ بولسۇن،
چىداملىق بول مۇشەققەتكە سەبرىڭ بولسۇن،

خەلق- يۇرت ىئچىدە ھەم قەدرىڭ بولسۇن،
غۇرۇر-ەئخاق ەئر زىننىتى مەسلىھىتىم شۇ.

گەر قازانساڭ شانۇ-شەرەپ ھەم مەغرۇرالنما،
ياخشىلىققا بولغىن تەييار،ھېچ ھەييار بولما،
سۆزلە ھەقنى ۋاقتى كەلسە شاھتىن    يانما،
مىللىتىڭ ۋە ھەق دىنىڭدىن ھەرگىز    تانما،
قىممەتلىك ياخشى خىسلەت مەسلىھىتىم شۇ.
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قىزلىرىمنى ېئلىپ كەتمە
)خىتاي ھۈكۈمىتىنىڭ ۇئيغۇر قىزلىرىنى ىئچكىرىگە توشۇپ، 

قۇل ەئمگىكىكە سالغانلىقىغا كىنايە(

ھەي! خىتاي زالىملىرى مىللىتىمنى يەپ  كەتمە،
قالمىدى سەندە ىئنساپ، قىزلىرىمنى ەئپ كەتمە.

ۇئيغۇر قىزى غۇبارسىز قىز، پاك ەئقىدىلىك،
پاكلىقىغا سۈرتۈپ سەن  قارا  چاپاپ  كەتمە.

ۇئيغۇر قىزى نومۇسچان قىز، يۈزى بەك تۆۋەن،
خەن قىزىدەك داپشاق دەپ چاغاپ كەتمە.

ۇئيغۇر قىزى ىئپاردۇر، خۇش پۇراق   تارار،
ىئپار بويىنى كىرلەتكۈزۈپ، داغاپ كەتمە.

ۇئيغۇر قىزى تىرىشچان ھەر ىئشقا    ماھىر،
قۇل ىئشىغا مۇھتاجدۇر دەپ وئياپ كەتمە.
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ۇئيغۇر قىزى قولى گۈل، ھەر ىئشقا   ەئپلىك،
توقار گېلەم ۆئز يۇرتىدا، ھېچ باغاپ كەتمە.

ۇئيغۇر قىزى-سەنەئت قىزى،    گويا بىر پەرى،
جاڭ-جۇڭغا ۇئسۇل وئينىماس، ياغاپ كەتمە.

ۇئيغۇر قىزى پەرىزات قىز، قەلبى بەك گۈزەل،
غۇرۇرىنى يەرگە ۇئرماس، بەك ائغاپ كەتمە.

ۇئيغۇر قىزى قەھرىمان قىز، نۇزۇگۇم چىققان،
ۇئرار خەنجەر رەقىبكە،جىق سەتلەپ كەتمە.

ۇئيغۇر قىزى ەئرك قىزى، قەپەزدە تۇرماس،
سېنىڭ شەھرىڭ قەپەزدۇر، دەردلەپ كەتمە.
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سۈكۈت

ەئي دوستۇم قىلمىغىن ناھەققە سۈكۈت،
جىق باال كەلتۈردى بىز خەققە سۈكۈت.

ائنىدۇر مىسالى بىر ۋەتەن   دېگەننىڭ،
قىلمىغىن ائنىغا دەرد كەلسە سۈكۈت.

ھەدە ۋە سىڭلىمىز قۇل بولۇپ سېتىلدى،
قىلمىغىن زۇلۇمغا گەر ەئزسە   سۈكۈت.

ەئجدادالر روھىدىن ائلغايسەن مەدەت،
قورىما روھىنى گەر كەزسە     سۈكۈت.
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ىئزنى-ىئز ۆئچۈرمەس تارىختىن بۇيان،
ىئز سالغىن سەنمۇ كۆمۈلسۇن سۈكۈت.

ۇئدۇم ېئلىپ بۇغرادىن ائلغانتۇق  قىلىچ،
سەنمۇ ائل مىلتىق ھەم ېئتىلسۇن سۈكۈت.

سادىرنىڭ روھى بەك قالدى يېتىرقاپ
تېشىار سېپىللەر گەر بەزسە سۈكۈت.

شانۇ ۋە شەرەپلەر كېلەر   كۈرەشتىن،
وئيغانغىن، تاشلىناالر كۈرەشسە سۈكۈت.

ائزادلىق تېڭىمىز قالدى بەك يېقىناپ،
ائتانغىن جەڭلەرگە يوقالسۇن سۈكۈت.
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قورچاق ساقچىغا

مىللىتىگە زۇلۇم سېلىپ باسقان   ساقچى،
ۆئز خەلقىنى تۇتۇپ جىق  ائسقان ساقچى،

دوپپا دېسە باشنى كېسىپ ساتقان ساقچى،
سوراقاردا ۋەھشىيلىكتە تاشقان  ساقچى،
زالىملىقتا جالاتاردىنمۇ ائشقان ساقچى.

ائق-قارىنى ھېچ بىلمىدىڭ   ائدەم تۇرۇپ،
زار قاخشاتتىڭ مەزلۇمارنى قاتتىق ۇئرۇپ،
ائزنى قىلدىڭ  جىقلىتىپ   خامان سورۇپ،

ائرتتىڭ گۇناھ، گۇناھسىزغا تۆھمەت قۇرۇپ،
مەككارلىقتا جىن-شەيتاننى باسقان ساقچى.
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كېچە-كۈندۈز تىمسىقاپ  ھېچ ياتمايسەن
قۇالق بولۇپ ەئل خەلقنى ھەم   مارايسەن،
خىتايالرغا قارا تىزىملىك جىق   يولاليسەن،
بىگۇناھنى چىشلەپ بىر  ىئتتەك قاۋايسەن،

نۇمۇسى يوق، پەسكەشلىكتە توشقان ساقچى.

ھە،  دېسىال  »سىياسىي« دەپ قارىلىدىڭ،
»ۇئ مىللەتچى« بەك چاتاق دەپ زارلىدىڭ،
مەنسەپ ېئلىپ ۆئسۈش ىئدى ېئسى-يادىڭ،
قالمىدى ھېچ قىلمىغانلىرىڭ ، قان يالىدىڭ،
ۆئز ېئلىگە خىيانەت قىلىپ   ائزغان ساقچى.

سەۋەبىڭدىن ناھەق كەتتى نۇرغۇن ياشالر،
زار قاقشىدى ۇئرۇق-تۇققان،   يېتىم بالىالر،

يۇرت قاپالندى ۋەھىمىگە،   تويدى جانالر،
سەندىن بىزار قىز-چوكان ھەم قېرى چالالر،
مىللەت ائالر سەندىن ھېساب ائخىر ساقچى.
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سېنى بوغار ەئل قەھرى

نۇر بەكرى، ھەي نۇر بەكرى،
باغرىڭ تاشكەن نۇر بەكرى،

ىئسيان قىلسا  خەلق تىنچ،
باستۇردۇڭسەن جان جەھرى.

نۇر بەكرى، ھەي نۇر بەكرى،
بىر قونچاقسەن بۇت بەكرى،

ۇئرۇپ-سوقسا ۆئز خەلقىڭنى،
الم دېمىدىڭ  سەن زەررى.

نۇر بەكرى، ھەي نۇر بەكرى،
يۈزۈڭ قارا، ھەم كور بەكرى،
ۆئز خەلقىگە تۆھمەت قىلىپ،
ياتتىن ائلدىڭ سەن بەھرى.
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نۇر بەكرى، ھەي نۇر بەكرى،
قەلبى ۆئلگەن مۇرتەد بەكرى،
ھەم دوست بولۇپ  ياۋالرغا،
چىشلەپ چاققان بىر زەھرى.

نۇر بەكرى، ھەي نۇر بەكرى،
قان يالىدىڭ سەن نۇر بەكرى،
قىرغىن بولغاندا ۆئز خەلقىڭ،
خوشال بولدۇڭ سەن دەھرى.

نۇر بەكرى، ھەي نۇر بەكرى،
لەنەتلەرگە بەك تول بەكرى،
بىر كۈن تۇتار قان-قىساس،

سېنى بوغاردۇر  ەئل قەھرى.
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نوچىالرغا تەنبىھ

ائتىۋالدىڭ ۆئزۈڭنى سەن ېئسىلجان،
ائتىۋالدىڭ يەنە بىرىڭ خوجا- خان.

قالتىس دەيسەن ھەقىقەتەن ۆئزۈڭنى،
بولمىدىڭ ۆئملۈك ۈئچۈن يانمۇ-يان.

قويۇۋالدىڭ تەخەللۇسمۇ تەك-تېكىن،
ائتىۋالدىڭ ھەتتا يەنە    بەگ-بېكىن،
كۆرمىدىغۇ مىللەت ھېچبىر تۆھپەڭنى،
ىئشىڭ چاغلىق، نەتىجەڭمۇ ائز لېكىن.
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قىلىۋالدىڭ بىرىنى  چوڭ ائكا ۆئزۈڭگە،
قىلىۋالدىڭ  يەنە بىرىنى ائتقا ۈئزەڭگە،
كۆرۈنمىدى ھەممە وئخشاش كۆزۈڭگە،

تېگەر تەستەك ھامان بىر كۈن يۈزۈڭگە.

بىرىڭ دېدىڭ زىيالىيمەن   بەك داڭلىق،
بىرىڭ دېدىڭ ەئمەلدارمەن بەك ائڭلىق،
كۆرمىدىققۇ سەندىن  ھېچ جان پىدالىق،
ەئسقاتمايدۇ ائتاق-مەنسەپلەر تايىنلىق.

بىلىپ قالغىن تۆھپە مۇھىم  ھەممىدىن،
ەئسقاتمايدۇ قۇرۇق-شۆھرەت ەئمدىدىن.
تاپمىساڭسەن ەئگەر ەئقلى - ھۇشۇڭنى،
قالىسەن ائخىر   نەپرەتلەرگە باشقىدىن.
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تەنقىد

تەنقىدنى خۇش كۆرۈش ائقىلنىڭ ىئشى،
تەنقىدنى يات كۆرۈش   ناداننىڭ ىئشى.
تەنقىد ۆئلچەيدۇ ھەممە توغرا-خاتانى،
تەنقىدكە سەت قاراش كېبىرنىڭ ىئشى.

تەنقىدلەر چۈشكەندە قويدۇڭسەن سۇائل،
قىلدىڭمۇ بىرەر ىئش سەن مەندىن ائۋۋال؟
ماختاندىڭ قىلدىم دەپ قالتىس ىئشارنى،
سەنمۇ قىل، مەن ۈئچۈن بولمىغىن ماالل!
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تەنقىدكە كۆنمەيسەن ھېچقاچان ەئسا،
دەيسەن سەن ھەممىنى توغرا قىلدىما.

ھەقىقەت ىئستەيدۇ راستلىقنى پەقەت،
قىلمىشلىرىڭ ۆئلچىنەر ھەق ائلدىدىا.

تەنقىد ەئمەستۇر غەيۋەت-شىكايەت،
بوالر ۇئ تارازا ھەربىر ەئمەلگە پەقەت.

قاچساڭ ۇئنىڭدىن ۋابادەك ۈئركۈپ،
قالىسەن جەزمەنكى نەپرەتكە ەئبەت.
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ەئردوغان
)تۈركىيە جۇمھۇر رەىئسى ەئردوغانغا خىتاپ(

 

ەئي بۈيۈك رەھبەر تاييىپ ەئردوغان،
ەئجدادالر يۇرتىغا تۇنجى بوپ بارغان.
بولغىيتى بەلكى  قەلبىڭدە شۇ ھېس،
قېرىنداش سەن بىلەن مەن دەيدىغان.

ەئي بۈيۈك رەھبەر تاييىپ ەئردوغان،
سەن ۇئچۇپ ماڭغاندا ۈئرۈمچى تامان.
كەلگەندۇر ېئسىڭگە بەلكى قايتىدىن،

5 - ىئيۇلدا -ۈئرۈمچى قارايغان تۇمان.

ەئي بۈيۈك رەھبەر  تاييىپ ەئردوغان،
سەن بولغان ۇئيغۇرغا ىئگە- باشپاناھ.

قىرغىندا قالغاندا  مەزلۇم تۇققىنىڭ،
دېگەنتىڭ : »قىرغىنلىق ېئغىر گۇناھ«.
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ەئي بۈيۈك رەھبەر تاييىپ ەئردوغان،
خىتايالر سۆزۈڭدىن چۆچىدى قەۋەت.
ەئۋەتىپ  ائلدىڭغا ۋەكىل- ۆئمەكلەر،

تىلىڭنى سۈكۈتكە ەئيلىدى دەۋەت.

ەئي بۈيۈك رەھبەر تاييىپ ەئردوغان،
بۇ قېتىم كېلىپسەن ەئجداد يېرىگە،

كۆرمىدىڭ قان ىئزى، ھەم جەسەتنى،
وئرنىۋالغان ىئدى ياۋ تۈلكە تېرىسىگە.

ەئي بۈيۈك رەھبەر تاييىپ ەئردوغان،
قۇرۇپسەن سۆھبەتلەر قاتىلار بىلەن،

ائلدانما رەقىبنىڭ  يالغان ۋەدىسىگە
يېزىلغان مەڭگۈتاش،نەسىھەت بىلەن.
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بىزنىڭ دەۋرىمىز يېتىپ كېلىدۇ

ھەرقانچە دەھشەت بىلەن باستۇرساڭمۇ،
ھەق دېگەننى تۇتۇپ-سوالپ ائستۇرساڭمۇ،

توسالمايسەن ەئركىنلىكنى، چاپتۇرساڭمۇ،
پات يېقىندا يىتىپ كېلەر بىزنىڭ دەۋرىمىز.

پۈتۈن دۇنيا بىلىپ بولدى يارا ەئپتىڭنى،
قااللمايسەن ساقاپ ھەرگىز قارا بەختىڭنى،
گۈم بولۇپ سەن، يوقىتىسەن ائرا تەختىڭنى،

پات يېقىندا يىتىپ كېلەر بىزنىڭ دەۋرىمىز.

ۇئيغۇر دېسە پۈتۈن دۇنيا بىلىپ بولدىغۇ،
كۈرەش قىلىش ىئرادىمىز راسا تولدىغۇ،

قايناق دەۋىر ائلدىمىزدا، ائتار يولدىغۇ،
پات يېقىندا يىتىپ كېلەر بىزنىڭ دەۋرىمىز.

كوممۇنىزم، مۇستەملىكە تاپىدۇ زاۋال،
ھۆر بولىدۇ ۇئيغۇرالر ھەممىدىن ائۋۋال،
كۆرمىدىڭمۇ سوۋىتلەرنى،تېز ساۋاق ائل

پات يېقىندا يىتىپ كېلەر بىزنىڭ دەۋرىمىز.
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خۇدا بىزگە بېرىدۇ
»وئقۇسىڭىز بەش ۋاق ناماز كۈندە، خۇدا بەرمەس سىزگە 

گۆش-گىردە« گە رەددىيە )بۇ مىسراالر خىتتايار تەرىپىدىن 
شەرقىي تۈركىستاننىڭ مارالبېشى ناھىيەسى چوڭقۇرچاق 
يېزىسىدا چوڭ خەتلىك  شۇائر قىلىپ تامارغا چاپانغان(

وئقۇساق بەش ۋاق ناماز  ھەر كۈندە،
خۇدا بېرىدۇ بىزگە جىق گۆش گىردە.

خۇدا ۇئلۇغ مېھرىبان،   بەكمۇ دانىشمەن،
ەئمەس ۇئ كاپىردەك، ىئنسانغا دۈشمەن.

خۇدا ۇئلۇغ ، قۇدرەتلىك ، تەڭدىشى يوقتۇر،
كىم ىئش قىلىسا خۇدا دەپ قورسىقى توقتۇر.

خۇدا ۇئلۇغ – سېخىيدۇر، رىسىقى ياراتقان،
ۇئنى ھەممە ىئنسانغا وئخشاش تاراتقان.

خۇدا ۇئلۇغ شەپقەتچى، بەكمۇ رەھىمدىل،
يېتەر ائچنىڭ ھالىغا،   بەندىسگە ېئجىل.
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خۇدا ۇئلۇغ كارامەت، كاىئناتى كەڭ كەتكەن،
زامان قىلدى ەئزىز-خار، ەئسلى تەڭ ەئتكەن.

خۇدا ۇئلۇغ قۇتقازغۇچى،   بۈيۈك پاسىبان،
ساقلىغۇچى ۇئ باالدىن، قۇتقازغان ىئنسان.

خۇدا ېئتەر نەپرەت يەنە، دۇچار قىار قازاغا،
مۇناپىق ۋە مۇشرىكارنى تارتار ېئغىر جازاغا.

خۇدا شۇنداق بەرگۈچى ھەم ھېساب ائلغۇچى،
گۇناھكار ۋە زالىمنى وئت دېڭىزىغا سالغۇچى.

خۇدا ۇئلۇغ ىئجاتچى، ىئمكانى بەك چەكسىز،
ىئنسان نىجات تاپىدۇ گەر، ىئشەنسە شەكسىز.

خۇدا شاھى - سۇلتاندۇر بارلىق جانلىققا،
كاپالەتتۇر كاىئناتقا، مەۋجۇداتى بارلىققا.



65

روپاشخان - ىئپارخان
)خوتەن روپاش ائياللىرىنىڭ خوتەندە خىتاي ھۈكۈمىتىگە 

قارشى نامايىش قىلغىنىغا ھەدىيە (

رومال ائرتىپ ۇئيغۇر قىزى   يۈزىنى ياپتى،
توسۇپ چىھرىنى ھارامدىن، ىئززىتىن تاپتى.

ۇئيغۇر قىزى روپاش قىز- يۈزى تۆۋەن قىز،
ېئلىپ ىئپار روھىنى باستى ەئجدادىن ىئز.

يۈزى يېپىق روپاش قىزنىڭ شەرىپى ائردۇر،
ىئپپىتىدىن ۇئزۇق ائلغان جۈرىئتى باردۇر.

خىتتاي بەك  ۆئچ كۆرەر، پەرز- سۈننەتنى،
يوقاتماقنى ىئستەيدۇ  ۇئ   ۆئرپ-ائدەتنى.

جاھان بىرائز تىنجىسا ەئسلى گۇماندار،
بىر باھانە  چىقىرىپ،  ۇئيغۇرنى تۇتار.
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باي بولۇشمۇ گۇناھدۇر ۇئيغۇرغا يەنە،
تەھدىت سانار بايارنى خىتاي ۆئزىگە.

چىقتى باي بوپ خوتەندىن مۇتەللىپ ھاجى،
ياردەم قىلىپ يېتىم-تۇلغا ،كەيدى ەئل-تاجى.

نىشان قىلدى خىتايار، ھاجىمنى   بۇ رەت،
تۇتتى ۇئنى تۆھمەت قىلىپ، ائرتتى جىنايەت.

سۇائل-سوراق قىيناشاردا ھاجىم خارالندى،
كېسەل بولۇپ جۇت تۈرمىدە جېنى داغاندى.

بۇ شۇم خەۋەر تارقاپ ەئلگە، ۋەھىمە بولدى،
يېتىم-يىسىر، قىز-خانىمار دەردلەرگە تولدى.

روپاشخانار چەكلەندى  ھازا ېئچىشتىن،
باش پاناھى، ەئل وئغلىغا دۇائ وئقۇشتىن.

روپاشخانغا ېئغىر كەلدى   بۇ ناھەقچىلىق،
چىقتى ۇئالر قورغۇلۇپ ھەم  يۈزى يېپىقلىق.

غەزەپ بىلەن توۋالشتىلەر ھەق-ائدالەت دەپ،
پەرىز-ائدەت ھوقۇقىمىز چەكلەنمىسۇن خەپ.

خىتاي زالىم  بۇ ھەق تەلەپكە قۇالق سالمىدى،
مەزلۇمارنىڭ دەرد- ھالىنى تىڭشاپ باقمىدى.
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دەرھال كەيدى تۆمۈر پەلەي زەھەر قولىغا،
سالماق ۈئچۈن روپاشخاننىڭ يۈرەك باغرىغا.

باستۇرۇشقا ەئسكەر كەلدى كوچا ۋە يولغا،
روپاشخانار بولغانتى دۈشمەنگە بىر وئلجا.

تەڭلىگەندە مىلتىق ەئسكەر چۆچۈپ باقمىدى،
كۆكرەك كېرىپ ماڭدى ھەم قورقۇپ قاچمىدى.

ساقچى قاۋان قولىدا ماكانى بولدى زىندان.
جەمئىي بولۇپ تۇتۇلدى ائلتە يۈز قىز-خان.

سۇائل-سوراق، ، قىيناشتا تۆكسىمۇ ياشنى،
روپاشخانالر ەئگمىدى بۇ جازاغا باشنى.

يوقتى ەئسال ياردەمچىسى ائلالھتىن بۆلەك،
قىلدى ۇئالر بىر ائلالھقا   مۇناجات-تىلەك.

ىئپارخاندەك ھەممىسىال قورقماس ىئدى.
»بىر ائلالھال بىزلەرگە مەدەتكار« دېدى.

ىئالھىم سەندىن   باشقا قۇتقازغۇچى يوق،
مەزلۇم ەئلگە، تۇل-يىتىمگە ىئگە ھېچ يوق.

كۈتىمىز بىز شەپقەتنى بىر سېنىڭدىن پەقەت،
بۈيۈكدۇرسەن، تەڭداشسىز ەئبەدىي- ەئبەت.
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ىئ ىئاھىم قۇتقازغىنسەن بىز مەزلۇمارنى،
بەرگىن بىزگە نىجاتلىق،  يوقات زۇلۇمارنى

ائتا قىلغىن ۇئلۇغ خىسلەت ىئپارخان كەبى،
ساقاپ خەنجەر يېنىمىزدا قوغدايلى سەبى.

ىئ ىئاھىم بەرسەڭچۇ بىزگە كۈچ-قۇۋۋەت،
كۈرەش قىلىپ  تىزلىكتە يوقاتساق زۇلمەت.

زالىمارنىڭ زۇلىمى يەتتى ھازىر سۆڭەككە،
زارىقماقتا مىللىتىم بەك  ھۆرلۈك- ەئرككە.

ىئ ىئاھىم ائتا قىلغىن بىزگە بىر نىجات،
نېجىس زالىم، باسقۇنچىنى ەئتكىن بەربات.

بىز ائجىزالر كۈتىمىز   سەندىنا رەھمەت،
قىلغىن بىزنى ھۆر-ائزاد، ەئبەدىل-ەئبەت
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ۋەتەننى ساتتىڭ

قىلغان ىئدۇق كۆپ، قانلىق جەڭلەر بىز،
يوقۇتۇپ دۈشمەننى، قالدۇرۇپ كۆپ ىئز.
نادانكەنمىز ائلداندۇق ، سۈلھى-ساالغا،

نامەردلەرگە ىئشىنىپ ،بېتىم تۈزدۇق بىز.

دۈشمەن ىئدى ھىيلىگەر، ەئھدىنى بۇزار،
بېتىم بۇزۇلۇپ، ھەم بولدى سىر ائشكار.
جىم ياتتۇق سۈكۈتتە،  داتاشتى مىلتىق،
تىنچلىق ەئۋزەل دەپ، توۋلىدۇق شۇائر.

كەتتى قېچىپ تەيۋەنگە مىللەتچى خىتاي،
چىقتى قانلىق تەختكە كوممۇنىست خىتاي.

ىئدى ېئقى- سېرىقى ھەممىسى بىر ىئت،
لېكىن سۆيدى بەزىلەركوممۇنىست خىتاي.

ائچقاندا كوممۇنىست، بۈيۈك قۇرۇلتاي،
ۋەتەندە لەپىلدەردى تېخى يۇلتۇز- ائي.
بېيجىڭدىن تەكلىپلەر كەلدى ۇئيغۇرغا،

موسكىۋا بۇيرۇق قىلدى قىلچە ۇئيالماي.
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چىقىشتى رەھبەرلەر يىراق-سەپەرگە،
وئرۇسنىڭ يۇرتىغا، يوچۇن بىر ەئلگە.
بۇيرۇدى يات ۋەكىل تەسلىم بولۇشقا،
خىتايارغا قوشۇلۇپ، ياشاشقا بىرگە.

ەئخمەتجان قارشى ىئدى بۇ ھۆكۈمگە،
كەلمىدى رۇس بىلەن ھېچ بىر پۈتۈمگە.
قارارىتى ۇئيغۇرنىڭ مۇستەقىل ياشاش،

شۇ سەۋەبتىن يولۇقتى  ناھەق ۆئلۈمگە.

قايتار ىئدى رەھبەرلەر ۇئچاق بىلەن تېز
خەۋەركەلدى وئرۇستىن قازا بولدى دەپ.

چىن پۈتمىدى خەلقىمىز بۇ سىرلىق ىئشقا،
قىلدى ماتەم ۇئيغۇرۇم، ېئغىر قايغۇ يەپ.

چارىسىزتى ەئل- خەلق سىرلىق ۋەقەگە،
جالاتار خۇش ىئدى، بىرلەشتى كۈلكە.
تېپىشتى ۇئيغۇردىن يەنە بىر ساتقۇننى،
بولۇپ قالدى  ھۆر دىيار خىتايغا ۆئلكە.



71

يول ائلدى سەيپىدىن بېيجىڭغا يەنە،
كوممۇنىست خىتايغا بولدى ۇئ  پەرۋانە.

تۆكۈلگەن   قانارغا خىيانەت قىلىپ،
شېھىتارنىڭ روھىنى قىلدى ۋەيرانە.

ەئي! مەلۇن، لەنەتلەر گۆرىگە پاتتىڭ،
مىللەتنىڭ غايىسىنى   قەبرىگە ائتتىڭ.
رەقىبكە تەسلىم بوپ، ەئركىڭنى بېرىپ،
ەئمەلگە ائشنا بولۇپ، ۋەتەننى ساتتىڭ.



72

دېدىڭ 

)ساتىرا(

داداڭنى خورلىغاننى،  سەن ياشنا دېدىڭ،
ائناڭنى زورلىغانغا،يەنە ائشنامەن دېدىڭ.

قېنى ۋىجدان، سەندە ھېچ  قالدىمۇ ىئمان؟
مەن ياشاي دۇنيادا، دوزاققا خوشنا دېدىڭ!

تارىخقا ھېچ باقماستىن، ىئزىمىزنى قار دېدىڭ،
كۈرەشتىن قېچىپ، ھەممىدىن مەن زار دېدىڭ.

بىلمىدىڭكى، شۇۋەجىدىن قارا-  قۇلغا ائياندۇق،
زور -جاپادا ياشاپ تۇرۇپ، بەخت ماڭا دېدىڭ!

ياشاي ىئشرەت-ائرا، دۇنيا ماڭا جان دېدىڭ،
پۇل بولسا كېلەر ائمەت، بايلىققا يان دېدىڭ.
يوقاتتىڭ ەئدەپ-ەئخاق، ىئنسانى قىممەتنى
دۇنيانى كۆزلەپسەن، ائخىرەتتىن تان دېدىڭ.
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ھەقىقەتكە كۆز يۇمۇپ ، ياۋغا خوش دېدىڭ،
مەنا ياشاي دۇنيادا، باشقىار بوش دېدىڭ.

ۋەتەن-مىللەت تەقدىرىنى وئيلىمىدىڭ زادىا
ساتقۇنلۇقنى تالاپ ،ەئلنى لوق گۆش دېدىڭ.

كەلسە سوراق ھەقىقەتتىن، مەن ائق دېدىڭ،
قىلمىشىڭنى تەن ائلماي، ھەممىگە ياق دېدىڭ.
ائخىرەتتە بېرىدىغان ھەق-ھېسابنى ۇئنۇتتۇڭ

توۋا قىلىپ ۈئلگۈرەلمەي، جېنىڭغا جاق دېدىڭ.
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5 – ىئيۇلنى ۇئنۇتما
)ۆئتمۈشىنى ۇئنۇتقان خەلق كەلگۈسىگە ىئگە بواللمايدۇ(

ۇئنۇتما ھەي ۇئيغۇرۇم، ۇئ جاراھەتنى ۇئنۇتما،
قانداشلىرىڭ قىرغىن بولغان قاباھەتنى ۇئنۇتما.

جەڭگە چىققان وئغۇل-قىزدا جاسارەتنى ۇئنۇتما،
ياۋ وئقىدا ائقتى قان كۆپ، ھاقارەتنى ۇئنۇتما.

5-ىئيۇل كوچىارغا چىققان ىئدۇق قوزغۇلۇپ،
ىئچكىرىدە ۆئلتۈرۈلگەن قېرىنداشقا دات وئقۇپ.
قىلغانتۇق تىنچ نامايىش، ەئمما وئققا تۇتۇلۇپ 
قان-ياشارغا مىلەنگەن ۇئ نادامەتنى ۇئنۇتما.

نامايىشتا تولغان ىئدۇق ياۋغا دەھشەت نەپرەتكە،
ھەق-ھوقۇق ۋە ائدالەتنى تەلەپ قىلدۇق ەئبەتكە.
قان بىلەن جاۋاب بەردى رەزىل دۈشمەن مىللەتكە،
مىڭاپ ۇئيغۇر شېھىت بولغان ائداۋەتنى ۇئنۇتما.
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مىللىتىمىز باشلىرىغا كەلدى نۇرغۇن تاالپەت،
دۈشمەنلەر ىئت كەبى غالجىرالشتى ائالمەت.
مىڭاپ ائنا، يېتىم باال قالدى ىئچرە ماالمەت،

ىئز-دىرەكسىز غايىب بولغان نادامەتنى ۇئنۇتما.

كۈرەشلەردە جان بېرىپ ماڭدۇق ەئجداد يولىدا،
باتۇرلۇقنى ۇئدۇم ائلدۇق، ەئۋالد بولۇش بۇرچىدا.

ائقسا قانار، چىقسا جانار تەۋرەنمەيمىز زادىا،
قىساس بىزنىڭ قەرزىمىزدۇر، ائسارەتنى ۇئنۇتما.
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تىبەتلەرگە ائفىرىن

)2008-يىلى 3- ائيدىكى تىبەتلەرنىڭ وئلىمپىكقا قارشى 
قوزغىلىشىغا مەدھىيە(

تىبەتكە تاشقىرىدا كەڭ دۇنيا يولداش،
تىبەتتە، تىبەتلەر بىر-بىرىگە قولداش.

تىبەتلەر تۆكتىيۇ زۇلۇمدىن كۆز-ياش،
ەئمما ۇئالر ەئگمىدى زۇلۇمغا ھېچ باش.

مارت ېئيى قەدەم بېسىپ باھارمۇ كەلدى،
تىبەتلەرگە يېڭى كۈچ-يېڭى روھ تولدى.

قوزغالدى تىبەتلەر ەئركىنلىك ۈئچۈن،
نامايىش دەپ كوچىارغا تۆكۈلدى بۈگۈن.

تەلەپ قىلدى خىتايدىن ەئركىنلىك پەقەت،
ەئمما خىتاي كۆرسەتمىدى بۇنىڭغا ھۆرمەت.
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نامايىشچى تىبەتلەردە يوقتى بىر كالتەك،
توۋلىغانتى پەقەت شۇائر ھەممىسى بىردەك.

تەبىئىتى ىئكەن ياۋنىڭ چىشلەش ۋە تاالش،
ائجىزالرنى تۇتۇپ-سوالپ، ۇئرۇپ ۋە قاماش.

كەلدى خىتاي ەئسكەر تارتىپ، ھەيۋىلەر بىلەن،
قورشىۋالدى تىبەتلەرنى ھەر تەرەپ دۈشمەن.

قوغاپ سۈردى كالتەك بىلەن،
تۇتۇپ سالدى كويزا كىشەن.

ائتتى ەئسكەر گاز بومبىسى،  كەلدى ېئتىلىپ،
تۇتۇشتىلەر ەئسكەر-خەلق بىر-بىرىگە چېتىلىپ.

ھايال ۆئتمەي دۈشمەنلەر يەنە كۆپەيدى،
تىبەتلەردە يوقتى چارە، پەقەت ھۈرپەيدى.
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ۆئلدى يۈزلەپ گۇناھسىزالر دۈشمەن وئقىدا،
كۆيدى ەئتراپ، قالدى پۇقرا جان قايغۇسىدا.

ېئتىش-تۇتۇش داۋام قىلدى خېلى بىر زامان،
قىرغىن-تۇتقۇن ېئتىشارغا گۇۋاھدۇر ھەريان.

بۇ نامايىش توختىتىلدى قىرغىندىن كىيىن،
ەئمما روھى تىبەتلەرنىڭ ۇئرغىدى ائندىن.

كېڭەيدى بۇ نامايىش تەرەپ-تەرەپكە،
باشقا شەھەر ياقا-يۇرتمۇ قېتىلدى سەپكە.

دۈشمەن ىئدى ائۋۋالقىدەك قاتتىق رەھىمسىز،
يەنە قىردى، يەنە تۇتتى، يۈز مىڭاپ ىئزسىز.

قانخور خىتاي بۇنىڭ بىلەن قالمىدى توختاپ،
كەڭ خەلققە بېسىم بىلەن سالدى كۆپ ائزاب.

توقۇپ چىقىپ يەنە تۆھمەت تىبەتكە تاڭدى،
دېدى ھەمدە، بۇنى داالي الما قوزغاتقان زادى.



79

دېدى، جۇڭگو ۆئتكۈزىدۇ وئلىمپىك ھەيۋەت،
بۆلگۈنچىلەر بۇ وئيۇنغا قىلماقتا سۇيقەست.

شۇمنىيىتى خىتايارنىڭ قوزغاتتى نەپرەت،
چەتەئلدىمۇ تىبەتلەر قوزغالدى رەت-رەت.

قىتەئ، دۆلەت ، شەھەرلەردە بولدى نامايىش،
تىبەتتىكى زۇلۇم قىرغىن ېئپ كەلدى تەشۋىش.

خىتاياردا ىئنسان ھەققى زادى بولمىسا؟
ۇئندا خەلق ەئركىن نەپەس ېئلىپ باقمىسا؟

اليىقمىتى خىتايار وئلىمپىكنى ېئلىشقا؟
مەتبۇائتار ۆئتتى بەس-مۇنازىرە قىلىشقا.

ەئيىبلەندى  ھەم خىتايارنىڭ ياۋۇز قىلمىشى،
تىبەتلەرگە ىئگە چىقتى ناھايىتى كۆپ كىشى.

وئلىمپىككە خىتايار ھىچ  اليىق ەئمەستى،
غەپلەت باستى دۇنيانى، ھەقنى نەس باستى.
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ەئمما دۇنيا بىرلىكلىرى، ھەقسىزلىقنى تونىدى،
نۇرغۇن مەشھۇر كىشىلەر وئلىمپىكتىن سوۋىدى.

وئلىمپىكتى ەئسلىدە مەدەنىيەت سىمۋولى،
ۇئنىڭ بىلەن بوالتتى دۈشمەنلىكمۇ ھەم خالى.

يەنە خىتاي كوممۇنىست ائلداپ كەتتى دۇنيانى،
كۆپ ۋەدىلەر بەرگەنتى تۈزۈتۈشكە ناھەقنى.

لىكىن خىتاي ۋەدىسىدە تۇرمىدى، ھەم زورلۇقنى -
توختاتمىدى زۇلۇمنى، داۋام قىلدى خورلۇقنى.

بېشى قايغان ھەق  دۇنيا تەمتىرەپ قالدى.
وئلىمپىكنى بايقۇت قىلىش ېئھتىمال ائلدى.

وئلىمپىكنى تارتىپ ائلسا خىتايدىن قەتئىي،
مەزلۇمارنىڭ ائھ- زارى بىر ھەققە يىتەتتى.

تىبەت، ۇئيغۇر بىرلىشەيلى، كېلەر ھۆر زامان،
ۆئتكۈزەرمىز دۆلەت قۇرۇپ وئلىمپىك ھامان.
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مەسىلە تۈگىمەيدۇ
)ائتالمىش ل.پ سېكرېتارى ۋاڭ لېچۈەئننىڭ "شىنجاڭدا مەسىلە 

تۈگىمەيدۇ" دېگەن سۆزىگە رەددىيە(

دەپتۇ ۋاڭ: »شىنجاڭدا مەسىلە تۈگىمەيدۇ«
بىلمەمتىكىن بۇيەردە يوقلىقىنى مەسىلە.
تىنچ ىئدى ەئزەلدىن بىزنىڭ تۈركىستان،

خەلق بەخىتلىك، 
قاچان باسقۇنچىالر كەلدى بۇ يەرگە،

بولمىدى تىنچلىق ۋەسىلە.

ۇئيغۇر-قازاق خەلقلىرى دۆلەت قۇرغانتى،
ەئلمىساقتىن ەئركىن بولۇپ، ائرام تاپقانتى.

كەلدى "تاڭ " "ۋاڭ" الر
تىنچلىق بۇزۇلدى،

بۇالپ-تاالپ، ۇئرۇپ-چاپتى،
خەلق سۇرۇلدى.

بىرى دېدى ۋاڭمەن،
بىرى دۇبەن،

بىرى دىدى جاڭمەن،
بىرى الۋبەن،

ائرقىدىن كەلدى كوممۇنىست تۈلكە.
ېئلىپ گۈرجەك ھەمدە سۈپۈرگە.
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ھەممىسى قىاتتى چىرايلىق سۆزلەر.
ساقايتى ەئما قوينىدا پىچاق-بەكە،

شۇ سەۋەبتىن قانغا بويالدى بۇ ۆئلكە.

كوممۇنىستار ھەممىدىن بەك زۇلۇم سالدى،
خەپ!

تارتىپ ائلدى ھەممىنى خەلقتىن،
كوممۇنانى دەپ.

داشقازاندا ۇئماچ بېرىپ، بۇغداينى ۆئزى يەپ،
دۇچار قىلدى كېسەللەرگە،

ائچلىقتىن ۆئلتۈردى كۆپلەپ.
كوممۇنىستار باندىت ۆئزى،
خەلقنى قىردى بىر-بىرلەپ،

"سىنىپ كۈرىشى " نى كەڭ يۈرگۈزدى،
" مىللەتچى " قالپاقنى كۆپ كىيگۈزدى.

"چوڭ سەكرەپ ىئلگىرلەش"تە تۈگەتتى ھەممىنى 
ۈئتلەپ!

ۆئلۈپ "ماۋ"جالات، "خۇائسى" كەلدى،
نېمە بولدى؟

ىئشىكىنى ائچتى تاشقىرىغا،
ەئمما ۇئيغۇرغا تاقاق سەپلەپ.

تاپتى خىتايار پۇل – ىئقتىساد،
تاپمىدى ۇئيغۇر ھېچنىمە،

بىكارغا دېھقان ھاشار چاپتى.
جېنىنى ائران ەئپلەپ.
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"دېڭى" كەلدى، "جېڭى" كەلدى ،
ائرقىدىن "خۇ"سىمۇ كەلدى.
چىقاردى تۈرلۈك سىياسەت،

ەئمما ۇئيغۇرنى ائلدايتى،
تەگمىدى ۇئيغۇرغا ھوقۇق،

سىكرېتارى ھەممىنى ساياليتى.
قۇراتتى توزاقنى كۆپ،

ۇئيغۇرنى وئلجا دەپ سانايتى.
دېدى »مىللى بۆلگۈنچى ھەممە مەسىلىنى 

قوزغاتتى!«
بېرىپ »يۈزكۈنلۈك زەربە« ھەممىنى زەر قاقشاتتى.

بارتى ۇئيغۇرنىڭ قېنىدا ۇئغۇزخاننىڭ جەسۇر روھى،
باش ەئگمىدى ھېچ ۇئيغۇر،
كۈرەشنى ھېچ توختاتمىدى،

چىقتى بارىندا ىئسيان، خوتەن، ائقسۇ-توقسۇدا.
چىقتى ائرقىدىن غۇلجىدا،

دۈشمەننى بەكمۇ قورقاتتى.

توختىمىدى ۇئيغۇر ھېچ،
يىل، ائي، كۈندە قوزغالدى.

دۈشمەنلەرمۇ يەپ زەربە،
قارا يىالندەك تولغاندى.
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كەينىدىن يەنە جۇگا، ۇئرۇپ زاكوت تاياقنى وئيناتتى.
بۇنىڭ بىلەن تۇرار جىم دەپ چوتىنى خاتا سوقاتتى،
تىنجىتالماي ۇئيغۇرنى "تېرورچىالر" دەپ ۋايسايتى.

ائقمىسا بۇ سۆزى ھەق دۇنيادا بىر تىيىنغا،
»شىنجاڭدا مەسىلە تۈگىمەيدۇ« دەپ كەتتى.

بۇ يەردە بىر مەسىلىنىڭ بارلىقىدىن دات ەئتتى.
ەئمما بۇنىڭ ھەق-ھوقۇق مەسىلىسى ىئكەنلىكىنى،

شۇ كەمگىچە ھېچ تۇنۇپ يەتمىدى.
ۆئزىمۇ ھەم بۇ يەردىن كەتمىدى.

ھەقىقىي مەسىلىنىڭ ۆئزىدە ىئكەنلىكىنى،
كۆز ېئچىپ ېئتىراپمۇ ەئتمىدى،

ھامىنى ېئتىراپ قىالر، غەلىبە ۇئيغۇرغا باققاندا،
بۇنىڭغا ەئقلى تېخى يەتمىدى.



85

جانانغا

ائي يۈزلۈك گۈزەل جانان،
مەن ساڭا مەجنۇن بولدۇم.
قاچان يېتەرمەن ۋەسلىڭگە،
سېغىنىش پىراقىغا تولدۇم.

ائي يۈزلۈك گۈزەل جانان،
سەنسىز ھايات ماڭا بىر تۈن.
كۆرۈنمەيدۇ ھېچ كۆزۈمگە،
سېنى كۆرمىگەن بىر كۈن.

ائي يۈزلۈك گۈزەل جانان،
ائيرىلدىم سەندىن باشقا تامان.

ىئشقى وئتۇڭ قىينايدۇ جاننى،
بولدى چىرايىم سارغىيىپ سامان.
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ائي يۈزلۈك گۈزەل جانان،
زۇلۇم زەنجىر ائيرىدى بىزنى.
بۇ جۇدالىق پەقەت ۋاقىتلىق،

ھەمراھ قىلغىن چىن سۆيگۈمىزنى.

ائي يۈزلۈك گۈزەل جانان،
سېغىنساڭ مېنى كۆككە باق.

كەلسە ەئگەر تونۇش ھىد،
ېئلىپ ۇئندىن پۇرا ۇئزاق.

ائي يۈزلۈك گۈزەل جانان،
ۈئمىد بوالر بىزگە يولداش.
جەم بولۇپ ھامان بىر كۈن،
بوالرمىز بىز يەنە دىلداش.
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كېتەرمەن

كېتەرمەن ھامىنى ۋەتەنگە قايتىپ،
پۇراپ مەن ھىدىنى زادى قانمىدىم.
دەيمەن بىر چىمدىم توپا يەۋالسام،

قالمايتى ۆئلسەممۇ ھېچ بىر ائرمانىم.

كېتەرمەن ھامىنى ۋەتەنگە قايتىپ،
يات ەئلدە تۇرۇپ ھېچ ھوزۇر ائلمىدىم.

بەخىت يار بولمىدى ۋەتەنسىز ماڭا،
ھەقىقىي يايراپ بىر كۈلۈپ باقمىدىم.

كېتەرمەن ھامىنى ۋەتەنگە قايتىپ،
يات ەئلدە ائزادە دەسسەپ ماڭمىدىم.
ىئگىز-چوڭ بىناالر سايە تاشاپ تىك،

چېھرىمگە نۇر تەگمەي، تىترەپ چامدىدىم.
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كېتەرمەن ھامىنى ۋەتەنگە قايتىپ،
ھاياتمەن  ەئمما ، ھېچ راھەت كۆرمىدىم.

بولغاندىن يات ەئلدە شاھى ۋە سۇلتان،
ۆئزەئلدە بولساممۇ " ۇئلتان " خوش ىئدىم.

كېتەرمەن ھامىنى ۋەتەنگە قايتىپ،
ۆئز ەئلدە ياشنايدۇ ھاياتىم-جېنىم.

ۋەتىنىم تۇپرىقىغا كۆمۈلسەم ەئگەر،
قاالتتى شاش روھۇم ىئلگىرىكى پېتىم.
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      پارچىالر

ەئخاق
ىئنساناردا ھەرخىل قىلمىش بولغان تەبىئىي،
ياخشىلىق ۋە ساۋابلىقنىڭ كۆپتۇر قىممىتى.

يامان ىئشار نەپرەت ائلغان ەئل-جاماەئتتىن،
مەدھىيلەنگەن ۇئياتچانلىق-گۈزەل خىسلىتى.

ۋىجدان
ائجايىپ خىسلەتتۇر قىممىتى ھەم بار،

گەر بولسا ۇئ داىئم ىئنسانارغا يار.
ۇئ نىڭدا ۆئلچىنەر شەرەپ ۋە نومۇس،

كەلتۈرەر خىجىللىق ياكى ىئپتىخار.

قانۇن
ىئتاەئت قىلدۇرماق ىئزدەيدۇ سېنى،
ماددا ۋە مىزانى ائجايىپ ھەيۋەت.

ەئگەر كىم ھەقنى ھەق دەيدىكەن قەتئىي،
چىقار ۇئ رامكىدىن كۆرسەتمەي شەپقەت.

ھوقۇق
ەئمەس ۇئ ەئبەدىي ھېچكىمگە مەنسۇپ،

تالىشار ھەممە تەڭ ۇئنى قوغلىشىپ.
بەزىلەر ائلدى نەپ، كۆپچىلىك زارار،
ائالر رول ۇئ ھەمىشە زوراۋان بولۇپ.
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زۇلۇم
يارالمىغان ەئسلى ۇئ ائدەم بىلەن تەڭ،

ياراتتى ائدەملەر شەيتاندىن ېئلىپ.
كۈچلۈكلەر بەگ بولۇپ توقماق راستاشتى،

ائجىزالرنىڭ كۆز يېشى قۇرىماس ېئقىپ.

كۈرەش
شان-شەرەپ بابىدا قىممىتى چەكسىز،
تەبىەئت، ىئنسانار ياشنىماس تەرسىز.

ھەممە تەڭ خەلقى ۈئچۈن جېنىنى تىكسە،
ۇئالرغا ھېچقاچان دەرد-ەئلەم يەرسىز.

يول
يول ۇئ سوزۇلغان نىشانغا توغرا،
بەزىدە باسىدۇ تاغ-داۋان، جىلغا،

ەئگەر كىم دەسسەپ چىڭ قايمىسا ھاڭغا،
يېتەر ۇئ كۆپ ۆئتمەي ائرزۇ-ائرمانغا.

تۇرمۇش
تۇرمۇش ۆئزى سىرلىق قەلەئ، ھەرخىل مەنزىرە،

چۆكمەي ھەركىم بۇ قاينامغا تاپالماس چارە.
بىرنى قىار شاھى-سۇلتان، بىرنى خارۇ -زار،

كىم قىلمىسا جاسارەت يار، بولغان  ائۋارە.
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ائىئلە
ائدىمىزات تاەئزەلدىن بىر جۈپ يارالغان،

تۆت تېمى يوق ھېچقاچان بىر ۆئي بولمىغان.
بېقىپ باال، ىئمىپ ائنا بىر ۇئۋا تولغان،

ۇئرۇق-تۇققان، ەئل-جاماەئت شۇندىن تارالغان.

ھايات
ھاياتلىق سىناقتۇر ىئنسانغا بىررەت،

ھاياتىدىن مەمنۇن بولغان بولمىغان پەقەت.
ائدەملەردە ياخشىلىقتىن گۇناھ جىق بولغان،

وئيلىغانار ەئل-ۋەتەننى ياراتقان قىممەت.

ۆئلۈم
ائلاھ تاائال ساالم دېگەن ەئرزاىئل يولاپ،

ياشاپ بولغان ىئنسانارنى ھېسابقا چىلاپ.
قۇتۇاللماس بۇندىن ھېچكىم، شاھى-گادايمۇ،

بىرەر ىئنسان قىلمىشىدىن ائخىرقى جاۋاب.

مۇھەببەت
قىممەتتۇر ۇئ ىئنسانلىقتىن يۈكسەك ھالقىغان،
ھەممە نەرسە مەۋجۇت بولغان ائخىر يوقالغان.

پاك ەئقىدە، چىن سۆيگۈال سۇلماس گۈللەردەك،
قەلىبلەرنىڭ ساداسى بوپ مەڭگۈلۈك قالغان.
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توي
بەزىلەر دەيمىش توي دېگەن مۇھەببەتنىڭ تۈگىشى،
مەن دەيمەنكى، دەل ەئكسى مۇھەببەتنىڭ گۈللىشى.

توي قىلمىغان سايدا قالۇر، توي قىلغان ۆئيىدە،
بوالر بىر جۈپ باش قوشقاندا ھايات ۆئركىىشى.

ۈئمىد
ۈئمىددۇر  ۇئ، ىئنساننى ھەر يولغا سالغان،

ۈئمىدسىزلەر ھېچقاچان داۋان ائشمىغان.
گەر بولسىا ۈئمىدۋار ىئنسان ھەر زامان،
ېئرىشەر مەقسىدىگە قالماس ھېچ ائرمان.

غەيۋەت
سالمايلى ۆئتۈكنى سۇ كەلمەي تۇرۇپ،

چالمايلى دۇمباقنى چىڭ كەرمەي تۇرۇپ.
قۇرايلى ۆئز ائرا بىز  دوستانە بىرلىك،

قىلمايلى غەيۋەتنى تەكشۈرمەي تۇرۇپ.

خەلق
دېيىلمەكتە خەلق دېگەن بىر يۇۋاش پادىدۇر،

مەن دەيمەنكى، خەلق بوالر زور كۈچ ھەر زامان.
مەۋجۇد بولماس ۇئنىڭسىز چوڭ-كىچىك ىئشار،

يارىتار ۇئ تارىخ جەزمەن  يەنە تۇغۇپ قەھرىمان.
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ۋەتەن
ۇئچار قۇشار چېغىدا پاناھ جاي سالغان،

ىئنسانارمۇ بولمىغان ھىچ ماكانسىز ائمان.
بولغاندىا توپا-تۇپراق، باش قويار يىرىڭ،
 ياشايسەن بەخىت ىئچرە، ائشىدۇ ائرمان.

ۇئرۇش
چۈجە-خوراز، ىئت-مۈشۈكلەر تاالشقان مەينەت،

ىئنسانارمۇ زېمىن، بايلىق تالىشار مەنپەەئت.
بىرسى قىلسا قوغدىنىشقا قالقاننى ۋاستە،

بىرى سوقار نەيزە-قىلىچ زورلۇقتۇر مەقسەت.

ەئمەلدار
ەئمىرلەر ياقتۇرمىش پەقەت خۇش-خۇشنى،

خااليمىش ھەر كۈنى يۈزمىڭ ماختاشنى.
ەئگەر سەن ھەقىقەتنى وئتتۇرغا ائتساڭ،

شەپقەتنى ۇئنتۇپا كېسەرمىش باشنى.

ىئرادە
ھىممەتتۇر ۇئ جۈرەئتلىكلەر قارارالشتۇرغان،

تاپسا ەئكسىن قەتئىيلىكتە چوققىغا باشار.
تىكلىسە گەر ھەربىر ىئنسان يۈكسەك ىئرادە،

ېئشىپ داۋام، قۇچۇپ مەنزىل، توساقتىن ائشار.
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تېمىسىز پارچىالر

ۋەتەن دېسە ھەممىدىن بەك توۋاليسىز،
ەئمىلىيەتتە تەرلىمەستىن، راھەت وئيايسىز.

چۈشىڭىزدەبەلكى، بەزەن دۈشمەن وئۋاليسىز،
ېئغىزدا شەھەر ائالر، بىر پوچىمۇ يا سىز.

****
يالغۇز قىلسا بىرەر ىئشىنى تىنىقى چىقماس،
وئالش-چوالش قىلىنغاندا ائسان قوالشماس.
پەم-پاراسەت ىئشلەتسىڭىز، كالا قاتۇرۇپ،

گال پىچاقمۇ شەمشەر بولۇپ، كېسەر تۈمەنباش.

*****
ەئسلى ىئدىڭ سەبى ىئنسان، چىرايىڭ وئچۇق،

بولدۇڭ مۇائۋىن ۋاڭ خوجاڭغا، ىئمىزگەڭ قۇرۇق.
ەئتتىگەندە ېئلىپ تەلىم، كەچلىگى تازىم،

قىالمايسەن بىرەر ىئشنى ائلماستىن بۇيرۇق.

*****
ائددى پۇقرا ۋاقتىڭدا بىر دوستاردىن ىئدۇق،

بولدۇڭ باشلىق، شۇندىن كېيىن يولار ائيرىدۇق.
مەغرۇرالنما سەندىكى ۇئ، پاخپاخ لەگلەكتۇر،

چۈشەر دومىاپ شامال ەئسسە، لەگلىگىڭ سۇنۇق.

*****
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ماختانچاقلىق پەقەت خاستۇر نادانارغا،
ائقىل ىئنسان ۇئچۇپ كەتمەس ائشسىمۇ تاغار.

نادان خەلقتە ەئخمەق توال، پوچىلىق مودا،
نادان ۇئچار ماختاپ قويسا، قۇرغاندەك باغار.

 *****
ۇئيغۇر دېمەك ۇئيۇشقاقلىق ەئسلى مەنىسى،

ھازىر بولدى ۇئيغۇر بولماق ھەممىنىڭ تەسى.
قېرىنداشار پېتىشمايمىز، يا قېتىشمايمىز،
دۇائ قىلسام قەدىركېچە، قايتارمۇ ەئكسى.

*****
دېدى، شەرتى مىللەتنىڭ تۆت خىل بولىدۇ،

بۇ شەرىتكە توشقانارال دۆلەت قۇرىدۇ.
شەرتلىرىمىز وئخشاش ىئدى، تەقدىرلەر باشقا،

كوممۇنىستار ەئسلى ساختا، نامەرد كېلىدۇ.

*****
خىتايار  ائغرىمايمىش، ائغرىسا ۆئلەرمىش،

كوممۇنىست خىتاي ائغرىپ، پالەچ بوپتۇمىش.
مەزلۇم خەلقلەر تارتتى كۆپ ۇئنىڭ دەردىنى،

زومىگەرلەر ۆئز گۆرىنى ۆئزى قازارمىش.

*****
خىتاي دەيدۇ، ۇئيغۇر دېگەن ەئخمەق بىر مىللەت،

يېتىلەپ ماڭسا كېتىۋىرەر، قىلمايدۇ ھېچ رەت.
بىر تال بۆرە قوغاپ-سۈرەر بىر توپ پادىنى،

چۈنكى پادا قارشىلىقچۈن، قىلمايدۇ ھەرىكەت.
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*****
بەزىلەر قوغلىدى دۇنيانى، ۇئنىڭغا يەتتى،

بەزىلەر قوغلىدى بىلىمنى، چوققىدىن ائشتى.
قالدى ۇئيغۇر جاھالەتكە، يەتمىدى ھېچ كامالەتكە،
سەۋەبىدۇر ەئركسىزلىك، چەكلىمىلەر تولۇپ تاشتى.

 *****
دەيمىز ۇئ قىلدى شۇنى، بۇ قىلدى زەپ  بۇنى،
ۆئزىمىز نېمە قىلدۇق، وئيلىمىدۇق ھېچ ۇئنى.

دۆڭگەپ چاتاقنى باشقىغا، چېقىپ ۆئزىمىز قاشقىغا،
چىقالمايمىز بىر باشقا، گۇناھكار قىلىپ ھەممىنى.

 *****
پەپىلىسە رەقىپ  سېنى غەپلەتكە پاتتىڭ،

ەئركىلەتسە تۈلكە سېنى، تۇمشۇق يالىدىڭ.
وئيلىمىدىڭ ھەق نېمە ! ياشاش مەقسىدىڭ،

ائلسا سېنى ائلقىنىغا توپتەك وئينىدىڭ.

 *****
يۈكىمىز ائزكەن دەپ، ائرتىۋالدۇق تۆپىلەپ،

دۈشمىنىمىز ائزمىدى، دۈشمەن تاپتۇق ھەسسىلەپ.
ېئنىق دۈشمەن قېلىپ، غۇۋا دۈشمەن كۆزلەندى،

بىلمىدۇق ھېچ تاكتىكا، بولدۇق ەئسىر كۆپ تەرەپ.

 *****
ەئركەكلەر بار ھەر يەردە، ەئركەك مەن دېگەن،

جىڭ ەئركەكلەر ەئمەستۇر، خەلقىم دېمىگەن.
ەئركەكلەر بار ھەر يەردە، ياشاش قەستلىگەن،

مەرد ەئركەكلەر ەئمەستۇر ۋەتەن دېمىگەن.
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 *****
زۇلۇم كۆردۇق ياتاردىن، تۇققاناردىن نە شەپقەت،

كۈرەش قىلدۇق توختىماي، دېمەس ھېچ كىم  رەھمەت.
بولساڭ ائجىز سەن ەئگەر، دۈشمەنكەنسەن ھەممىگە،

بىر ائلاھتىن باشقىغا ېئيتالمىدۇق دەرد- ھەسرەت.

*****
بەزىلەر قىار غېمىنى ائجىز-پېقىرنىڭ،
بەزىلەر يەر نېنىنى، يېتىم-يېسىرنىڭ.

پەرقى شۇدۇر ۇئالرنىڭ ياخشى-يامانلىق،
بوالر بىركۈن ھېسابى قىلغان-ەئتكەننىڭ.

 *****
جالات قاتتىق ۇئرالماس، تاياقچىسى بولمىسا،

زالىم زۇلۇم سااللماس، ياالقچىسى بولمىسا.
تەگمەس قاتتىق قامچىمۇ، تۇتقۇچىسى بولمىسا،
پالتا ياغاچ كېسەلمەس سېپى ۆئزىدىن بولمىسا.

 *****
دەيمىز بىزلەر چۈمۈلە ائجىز ۋە ۇئششاق،
دەيمىز يەنە ائدەملەر بۈيۈك ۋە يورغاق.
شۇ چۈمۈلە قۇردى سەپ، قاتارتىزىلىپ،
بىز ۇئيغۇرالر تېخىچە يۈرۈيمىز تارقاق.

 *****
تىبەتلەرنى بۇددىست دەپ ھېچ    ياراتمايمىز،
قىلدى ىئش جىق ۋەتىنىگە، ەئسا داراتمايمىز.
تىۋىشسىزتى  ەئسلى ۇئالر، بىزلەر  جەڭگىۋار،

ھازىر ائشتى ۇئالر بىزدىن، نەزەرنى قاراتمايمىز.
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 *****
ياتار ائتسا تاش   ۆئتەردۇر ياندىن،
تۇققان ائتسا تاش ۆئتەردۇر جاندىن.

بىلەلمىدۇق كىملەر يات، كىم قېرىنداش،
ائتتى بىللە ھەممىسى، ۆئتتىغۇ قاندىن.

 *****
قىلساق دۇائ،پۇل-مالغا شەخسى دۇائ،

قىلساق دۇائ بالىارغا ياخشى دۇائ.
قىلساق دۇائ ۇئمۇملۇققا ېئسىل دۇائ،
قىلساق دۇائ مەزلۇمارغا ۇئلۇغ دۇائ.

*****
دېدۇق، ۇئ يۇرتلۇق ەئسكى، بۇ يۇرتلۇق ياخشى،

دېدۇق، ۆئزلەدىن باشقىسى، ەئمەستۇر ياخشى.
كەلسە خىتاي كۇلىدىن بىر سۆز دېمىدۇق،

يۇرتۋازالردىن مىللەتكە، مىللەتچى ياخشى.

 *****
كوممۇنىستاردا قانۇن يوق، ۆئزى قانۇنسىز،

دەيدۇ ۇئالر مىلتىقنى بىز قانۇن قىلىمىز.
باندىتاردۇر ەئسلى ۇئالر، ىئنسان وئۋچىسى،

شەپقەتسىز قىرغىن قىلدى، مىللىيونار ىئزسىز.

 *****
يالغانچىنى دەيمىز بىز قۇيرۇقى بىر تۇتام،

گۇپپاڭچىنى دەيمىز بىز ۇئچۇرار تامام.
سۇخەنچىنى دەيمىز بىز قىلىقسىز-يامان،

تۆھمەتخورنى دەيمىز بىز، قارا يۈز قاۋان.
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رابىيە قادىر ھەققىدە داستان

>1<
ائقتى ائلتاي ائسمىنىدىن يورۇق بىر يۇلتۇز،
قادىرخانار ھويلىسىغا ۇئ  قارىغانچە تۈز.

تۈنەپ قالدى ائقار يۇلتۇز بۇ چوڭ ھويلىدا،
ياتار ىئدى بىر ائنىجان ىئڭراپ دالدىدا.

قاتتىق ىئدى بۇ ائنىنىڭ تولغىقى ەئجەپ،
ائتاجانمۇ ھەيران قالدى بۇ نېمە ىئش دەپ.
شۇ ەئسنادا چاقناپ كەتتى ەئتراپار يورۇپ،
ائنا شۇائن بىر تىترىدى تولغۇنۇپ تۇرۇپ.

تولغاق ۆئتتى ناھايىتى تىزال،
بىر بوۋاق چۈشتى ىئڭە دەپا.

 ائىئلە چۆمگەن ىئدى چەكسىز خۇشلۇققا،
ائتا قادىر تولغان ىئدى بەكمۇ شادلىققا.

يېغىسىدىن ۇئنىڭ بىر خىل مۇڭار تارايتى،
كۆزىن ېئچىپ ەئتراپىغا بەكمۇ قارايتى.

كىندىكلىكى بۇ بوۋاقنىڭ كېسىلدى ائسان،
كۆممەك ۈئچۈن ۇئنى ائتا چىقتى تاغ تامان.

كولىغانتى يەرنى پەملەپ گۈرجەكتە توپا،
كۆز چاقنىتىپ پەيدا بولدى پارقىراق شوال.
بۇ شولىار چىققان ىئكەن ائلتۇندىن تاراپ،
قادىرخان توۋالپ كەتتى خۇشلۇقتىن يايراپ.

ائلتۇن! ائلتۇن!  ائلتۇن    تېپىلدى!
ائلالھ بەردى بىزگە، رىزىق قېتىلدى.
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قانداق ۇئلۇغ بىر خىسلەت بوۋاقتا باردۇر؟
بەلكى ائققان ۈئكەر يۇلتۇز ۇئنىڭغا ياردۇر؟

ائتا قادىر نەزىر بېرىپ،  تىالۋەت قىلدى،
بۇ بوۋاققا گۈزەل ىئسىم ىئالۋەت قىلدى.

ەئي، بوۋىقىم بولسۇن ىئسمىڭ رابىيە سېنىڭ،
ماڭا ەئمەس ەئلگە مەنسۇپ جېنىڭ ۋە تىنىڭ.

ائتىدۇق سېنى بىز مەھكۇم  ۋەتەنگە،
ېئلىپ كەلگىن ائزادلىق شۇ ائنا يەرگە.

>2<
رابىيەنىڭ يېشى تولۇپ مەكتەپكە باردى،
تۇنجى بولۇپ دەپتەرگە شۇالرنى يازدى:

»ېئتىمدۇر مېنىڭكى   رابىيە قادىر،
تىرىشىپ وئقۇيمەن، بولىمەن نادىر.

مىللىتىم بېشىغا دەرد-ەئلەم  كەلسە،
خۇددى پەرىشتىدەك  بولىمەن ھازىر.«

كۈنلەر ۆئتتى، يىلار ۆئتتى، جاھان ۈئرۈلدى،
رابىيەمۇ ەئقىل تېپىپ، جىق ىئشار كۆردى.

ۆئستى ۇئ كۆيۈمچان، خەلق ەئس- يادى،
دەردلىك ىئكەن ائنىسى، ائتا پەريادى :

ەئمەس ىئكەن يۇرتى  ائزاد،
ياتار كېلىپ قىلىپتۇ بەرباد.

سەرسان ىئكەن ەئل-خااليىق زۇلۇم دەستىدىن،
قوغلىنىپتۇ نۇرغۇن كىشى يۇرت ۋە رەستىدىن.
قادىرخانمۇ ائل قالماپتۇ قوغاش - پاالشتىن،
ەئمەسكەن يۇرتنى تاشاش ۆئزى خاالشتىن.
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ائيرىلىشتىن ائنا - باال غەملەرگە تولدى،
ھەممىدىن بەك رابىيە دەرغەزەپ بولدى.
خىتاي ائلغان خەلقتىن ھەممىنى تارتىپ،

ۇئرۇپ -سوقۇپ، قوغلىدى گۇناھار ائرتىپ.
خىتايارنىڭ مەقسىدىتى  يەرنى بوشۇتۇش،

كۆچمەن يۆتكەپ شەھەرگە ۆئزى وئلتۇرۇش.
قادىرخانار بولدى بۇ رەت دۈشمەنگە وئلجا،
بولدى باغچە - ھويلىارغا  خىتايار غوجا.
ائنا - باال، نارسىدىلەر يۈك - تاقنى ائلدى،
تۇغۇلغان ، مۇقەددەس جاي ياتارغا قالدى.
ماڭدى ۇئالر قەدىم يۇرت ائقسۇنى كۆزلەپ،

ائشتى تاغار، قالدى باغار يۈرىدى كۆپلەپ.
جاپالىق  سەپەردىن كېيىن مەنزىلگە يەتتى،
ناتۇنۇش بىر يېڭى يۇرتتا گاڭگىراپ كەتتى.

قالدى ۇئالر بىر كونا ۆئينى ىئجارە ېئلىپ،
گۈزەللەتتى  يەرلەرگە گۈل - گىياھ تېرىپ.
قازاننىڭ قۇلىقى ھەممە يەردە تۆت ىئكەن،
قاپلىغانتى ائقسۇنىمۇ تەتۈر جۇت- تىكەن.

رابىيە قىز يېڭى يەردە وئقۇشسىز قالدى،
تەتۈر قاينام، كۈرەشلەردە يۈرەكلەر سالدى.

ائنا ىئدى بەك كېسەلچان، بالىار ۇئششاق،
زاغرا نان ۋە سۇيۇق ائشتا تويمايتى قورساق.

ياش رابىيە ائلدى ۆئينىڭ ېئغىر يۈكىنى،
ائنىغا قول، بالىغا باش بولۇپ ۆئتتى كۈنى.
قادىرخانمۇ تۇرار ىئدى خەۋەرلەر يولاپ،
كېلەر ىئكەن پات يېقىندا ائقسۇنى بوياپ.
شۇ ائرىدا يوچۇن بىرسى ياردەمدە بولدى،
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ۆئي ىئشى ۋە بالىارغا ھەمدەمى تولدى.
ەئمما ۇئ پۈككەن ىئكەن غەيرى بىر نىيەت،
رابىيەنىڭ قەلبىنى ۇئتۇپ ائلماقكەن ەئبەت.

رابىيە قىز بۇنىڭغا كۆنمەيتى قەتئىي،
ىئدى ۇئنىڭ ائرزۇسى وئقۇش تەبىئىي.
پۈككەن ىئدى رابىيە ىئلىم قۇچۇشنى،

ائلىم بولۇپ پەنلەردە كۆكتە ۇئچۇشنى.
ائيانغانتى بۇ دەۋىر قاراڭغۇ زۇلمەتكە،
ىئلىم- ىئرپان ياتاشقان ياۋ  مەينەتكە.

ىئلىم وئرنى مەكتەپلەر تۈرمىگە ائياندى،
وئقۇش، ىئلىم - پەن چۆرۈپ تاشاندى.
رابىيە قىز وئقۇي دېسە مەكتەپ تاقالدى،

مۇەئللىملەر سېسىق دەپ داشقال ائتالدى.
تۇيۇقسىزال رابىيە بەك    گۇماندا قالدى،
قىزىل ياشار ۇئنىڭغا چاڭگالار سالدى.
تارتىپ چىقىپ قىلىندى كۈرەش نىشانى،
سەۋەبىدۇر ەئيىبلىگەن قىزىل ىئسياننى.

دېدى ۇئالر رابىيەنى ياشكەن، ساراڭكەن،
داھىي رەسىمىنى يەرگە ائتقان راسا قارامكەن.
ېئسىپ تاختاي بوينىغا، بەردى بەكمۇ ائزارى،
سۆرەپ كوچا - دوقمۇشاردا قىلدى سازايى.
نەچچە كۈنلەپ كۈرەش قىلىپ قاقشاتتى ۇئنى،
تەھدىت سېلىپ دېدى قىلما، ىئككىنچى بۇنى.

ائناجاننىڭ دەردى ائشتى، مادارى قاچتى،
رابىيەنى ياتلىق قىلىش كۆڭلىدىن كەچتى.

رابىيەنى ۆئيلەپ قويدى خوشنا بىرىگە،
ۇئ ەئمەستى رازى ھەرگىز غەلەت ېئرىگە.
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ائبدىرىھىمكەن بۇ كىشىنىڭ ىئسمى جايىدا،
بوپتۇ كادىر كوممۇنىستنىڭ ھېمايىسىدا.

رابىيەنىڭ ائرزۇلىرى كۆككە سورۇلدى،
ائنا رايى، زامان زارى قوشاپ ۇئرۇلدى.

ەئمدى بولدى رابىيە بىر ۆئيگە ائنا،
ەئمما دەيتى ىئچىدە ۋەتىنىم ائنا.

كۆپ ۆئتمەي كۆزى يورۇپ، پەرزەنتلىك بولدى،
ياش ائنىجان رابىيەمۇ خوشلۇققا تولدى.

ائرقا-ائرقىدىن پەرزەنتلىرى بەشكىمۇ توشتى،
بېقىپ پاكىز بالىارنى ۇئ  قاتارغا قوشتى.
بىر تەرەپتىن ۆئز بالىلىرىغا قارىدى ائنا،

بىر تەرەپتىن خوشنىارغا ياردەمچى يانا.
گۈل-كەشتىلەر ۆئگەتتى، خوشنا- ياشارغا،

بازار قىلدى  مەخپىي،  بەزەندە  ائشكارا.
ھەممە دېدى رازى بولۇپ،  رابىيەنىڭ قولى گۈل،

ۆئيگە ائلدى ائش-تارماق، ھاياتقا سالدى ۇئل.
بۇ زامانكەن بەكمۇ تار، ەئمدى ۇئنى چۈشەندى،
بولغان ىئدى ائبدىرىھىم ۆئز يېنىدىن كۈشەندى.

رابىيەنى كەمسىتىپ بەكمۇ ھەددىدىن ائشتى،
بازارچى سەن قارا دەپ ، زەردىنى چاچتى.
رابىيەنىڭ ېئسى - يادى ۋەتەن، مىللەتتە،

ائبدىرىھىمنىڭ مەقسىدى ۆئسۈش تەخىتتە.
ىئككى ۋۇجۇد، ىئككى نىشان بىرلىشەلمىدى.

يول ائيرىدى ۇئالر ائخىر، ەئپلىشەلمىدى.
بولدى ائزاد رابىيەمۇ روھىدا بىر پەس،

راھەتقىنا ھۇزۇرلىنىپ ، ائلدى بىر نەپەس.
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>3<
پۈككەن ىئدى رابىيە بۈيۈك ائرزۇ - ائرماننى،
تىكلەپ يېڭى ھاياتنى يىغدى يەنە دەرماننى.

باغلىدى ۇئ بەلنى چىڭ، غەمنى تاشلىدى،
كىرخانا قىلىپ بىر دۇكاننى ىئشنى باشلىدى.
دەسلەپ تاپتى بەش سوم، ائزراق بولسىمۇ،

رازى بولدى بۇنىڭغا بەك قورساق تويسىمۇ.
بىرلەپ - وئناپ خېرىدارى كۆپەيدى پەللە،
كىرىمىمۇ ائشتى كۈنلەپ، تومپايدى غەللە.

تىجارەتكە كۆزى يەتتى، ەئقلىمۇ تەلدى،
شەھەر كېزىپ، مال سېتىش كۆڭلىگە كەلدى.

ەئمما ىئدى بۇ زامان يېپىقلىق تۈڭلۈك،
سودا-سېتىق مەخپىي ىئدى، بازارالر ۆئلۈك.
رابىيەدە بارتى جۈرەئت، قورقمىدى قەتئىي،
ۆئز ەئقلىگە تېخىمۇ كۆپ ىئشەنچى يەتتى.
ائقسۇ، شايار، توقسۇدىن تېرىلەر ائلدى،

بازار كۆزلەپ خوتەن تامان يولنىمۇ سالدى.
غازىيانە خوتەن ەئسلى تېگىدىن بايتى،

رابىيەنىڭ بوۋىلىرى ياشنىغان جايتى.
تاپتى ىئززەت ائجايىپ بەك ، ائتا ماكاندىن،

قارشى ائلدى خەلق ۇئنى، يۈرەكتىن-جاندىن.
ماللىرىمۇ قىلدى پايدا، بىرگە وئن ھەسسە،

سېتىپ ائلدى خېرىدارالر مالنى بەس-بەستە.
قىلدى شۇنداق تىجارەتنى خېلى بىر زامان،

بېرىش-كېلىش يوللىرى بولدى تىنچ - ائمان.
بۇ ائرىدا يوقاپ تۇردى باللىرىنى پات - پات،
ېئلىپ باردى سەبىيلەرگە سوۋغا قات - قات.
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ائتاجان ۋە وئرۇق - تۇققان ۇئنى قوللىدى،
ەئمما يالغۇز- بويتاقلىقنى توستى، يوللىدى.
بۇاللمايمىش ائيال كىشى يالغۇز بىر تۇلپار،

ۆئرپ-ائدەت، قاىئدىلەر يول قويماس زىنھار.
رابىيەمۇ ائمالسىز ەئتتى قوبۇل ائتا رايىنى،

مىللەتسۆيەر  بىرى چىقسا ائتار بارىنى.
ائڭلىدى بىر كۈنى رابىيە راستا خۇشخەۋەر،

بار ىئكەن بىر يىگىت ھەم  مىللەتنى سۆيەر.
ىئزدەپ-تېپىپ بۇ يىگىتنىڭ بىلدى يۇرتىنى،
كۆرۈش ۈئچۈن يولغا چىقتى يىگىت تۇرقىنى.

قەدىمىي يۇرت ائتۇش ەئسلى ھىممەت ماكانى،
ائنار - ەئنجۈر مىۋىلىرى شەربەت تامامى.

سۇلتان سۇتۇق بۇغراخان ىئسامنى ائچقان،
قۇتلۇق شەۋقىي، دامولام يېڭىلىق قاتقان.

مەمتېلى ەئپەندى ھەم مارش ياڭراتقان
ىئلىم سۆيەر مۇساباي مەكتەپلەر ائچقان،

ىئلىم نۇرى مەرىپەت، گۈللەپ نۇر چاچقان.
يىگىتلىرى ىئلىم سۆيەر، مىللەتچى ائندىن،

سىدىق دېگەن بۇ يىگىت چىققان زىنداندىن.
ىئزدەپ سوراپ باردى ۇئ سىدىق بار يەرگە،
ساالم دەپ كىردى ۆئيگە، چۆمگەنتى تەرگە.

قالدى سىدىق ھەيرانە كۆزىنى ېئچىپ،
تۇراتتى بىر پەرىشتە ۆئزىگە بېقىپ.

سورىدى سىدىق دەرھال ۇئنىڭغا قاراپ،
كىم ۆئزىڭىز، تۇرىسىز نېمىشقا ماراپ؟

»ېئتىم مېنىڭ رابىيە، بەك يىراقتىن ۆئزۈم،
باردۇر سىزگە دەيدىغان يۈرەكتىن سۆزۈم.
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ىئزدەپ كەلدىم بۇ يەرگە ۋەتەن دېگەننى،
ائتاپ جاننى خەلقىگە، غېمىن يېگەننى.

مەن ۆئزۈممۇ بەرگەنمەن ۋەتەنگە مۇھەببەت،
بولماقچىمەن سىزگە ھەمرا ۆئمۈرلۈك ەئبەت.«

سىدىق قالدى بۇ ىئشقا بەكال گاڭگىراپ،
تۇرۇپ بولدى بەك خۇشال كۆڭلىمۇ يايراپ.

رابىيە ۋە سىدىقجان سۆزلەشتى بىر رەت،
مىللەتنىڭ تەقدىرىگە تۆكۈشتى ھەسرەت.

چىقتى مەقسەت بىر يەردىن سۆزلىرى ھەتتا،
بولدى سىدىق رابىيەگە بەكمۇ مەھلىيا.
ائنىسىمۇ سىدىقنىڭ بولدى بەك خۇشال،

بىر جۈپ ياشقا تىلىدى بەخىت-ىئستىقبال.
قىلدى ۇئالر نىكاھنى بۇ يەردە پىنھان،

قىاللمىدى توي چېيىنى چاقىرىپ مېھمان.
ائاللمىدى سىدىق ھەتتا بىر تالمۇ بېزەك،

پەقەت بولغان ساپ ەئقىدە ۇئالرغا كېرەك.
بىر جۈپ يۈرەك غايە ۈئچۈن بىرلەشتى ھامان،
گۇۋاھچىسى بولغان ىئدى، زېمىن ۋە ائسمان.

>4<
رابىيەنىڭ يولى ىئدى ۇئزۇن ۋە داغدام،

قوشتى سۆيگۈ رابىيەگە غەيرەت ۋە چىدام.
ائلدى يەنە تىجارەتنى قايتىدىن قولغا،

قەدەم قويدى مەقسەت ۇئنى باشلىغان يولغا.
بېرىپ خوتەن-قەشقەرلەرگە شەھەرلەر كەزدى،

پۇل تېپىشقا يېڭى بازار، يېڭى مال سەزدى.
قەدىمىي يۇرت، قەشقەر ەئسلى ائۋات بىر بازار،
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ىئلىم چاچقان ەئھلى ائلىم، سۇلتانغا مازار.
داڭلىق ھېيتگاھ مەسچىتى بەكمۇ ھەيۋەتكەن،

خەلقى ىئشچان-چىۋەردۇر، يۇرتنى گۈللەتكەن.
كېلىپ رابىيە قەشقەرگە ىئزدىدى ۇئچۇر،

ائيالكەن دەپ ھېچكىممۇ تاپمىدى قۇسۇر.
دىيىشىچە بىر كىشىنىڭ ياغاچ بازاركەن،

قارالچ دېگەن بىر يۇرتتا ەئرزان ساتاركەن.
ىئزدەپ - سوراپ رابىيە باردى قارالچقا،

قارالچ ىئكەن ناھايىتى باي تېرەك-ياغاچقا.
ياغاچ ائلدى كۆپ تالالپ ەئگرىسىز تۈزنى،
بىر نۆۋەتتە ېئلىپ باردى قەشقەرگە يۈزنى.

ياغاچالرنىڭ دانىسى وئبدان سېتىلدى،
رابىيەنىڭ پايدىسىغا كۆپ پايدا قېتىلدى.
يالغۇز كەلدى رابىيەخان سودىدا قەۋەت،

سىدىقجانغا بېرىلمىگەن يىراققا رۇخسەت.
ىئكەن يېرىمى قاراڭغۇ بۇ ائي، بۇ كۈننىڭ،

ائيدىڭالركەن بەزىدە، يۈزىمۇ تۈننىڭ.
كەلدى بىر كۈن يىراقتىن ائجايىپ خەۋەر،
ۆئلۈپ ماۋزېدوڭ دوزاققا قىلىپتۇ سەپەر.

»مەدەنىيەت ىئنقىالبى« توختىدى بىردىن،
سوالنغان ۋە پاالنغانالر ائقالندى ائندىن.

ائلدى سىدىق يول مېڭىشقا ەئمدى رۇخسەت،
ھەمراھ بولدى رابىيەگە قوغداشتى مەقسەت.

باردى بىرگە قارالچقا تۇرۇپ يانمۇ - يان،
ېئلىپ قايتتى ياغاچ يەنە توختىماي ھېچ ائن.

ائرلىق ىئدى خېلى ۇئزاق ھەمدە باياۋان،
يولالر ىئدى ياسالمىغان، خېلىال ۋەيران.
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وئلتۇرغانتى ىئككى دىلداش ياغاچتا تەستە،
ھارۋا قېيىپ، دۆۋە ياغاچ ۆئرۈلدى پەسكە.

سىدىق قالدى غول تەرەپتىن ياغاچ تەكتىدە،
رابىيەمۇ بېسىلىپ قالدى بەلدىن  تېرەكتە.

قالدى ۇئالر بىر ھازا يارلىنىپ ھوشسىز،
جاڭگال ىئدى بۇ يەر ائدەم - ىئنسانسىز.
ۆئتكەنكىن قانچە ۋاقىت بىلىنمەس ېئنىق،
قالغان ىئدى ۇئالردا ھەم  ائخىرقى تىنىق.

چىقتىمىكىن يەر تىگىدىن ياكى ائسماندىن،
پەيدا بولدى بىر كىشى تۇيۇقسىز ياندىن.

تارتىپ چىقتى ىئككىسنى ياغاچتىن تېزدىن،
كۆرۈنمەيتى ھېچبىر بەلگە كەتكەن ىئزىدىن.
بولدى ھەيران ىئككىسى  بىر- بىرىگە قاراپ،

خىزىرمىدۇر ياكى ىئنسان قالدى تېڭىرقاپ.
نېمە بولسۇن بۇ ىئدى ائجايىپ قىسمەت،

مۆجىزىدۇر بەلكىم بۇ،  سىرلىق بىشارەت.

>5<
ياشنىتاركەن ىئنساننى ىئش ۋە ھەرىكەت،

ائدىل قىلسا تىجارەتنى تاپاركەن بەرىكەت.
پۇلمۇ بوالركەن بەزىدە مەقسەتكە ۋاستە،

پۇلسىز بولسا نىشانغىمۇ يېتەركەن تەستە.
رابىيەنىڭ مەقسىدى ەئمەس باي بولۇش،

ۋە ياكى جىق پۇل تېپىپ، كىبىرگە تولۇش.
قىلدى رابىيە قەشقەردە  ىئش - وئقەت،
ەئمدى تارتتى كۆڭلىنى باللىرى قەۋەت.

كەلدى يەنە ائقسۇغا پەرزەنت يوقاشقا،
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وئرۇق - تۇققان، ەئل كۆڭلىنى يەنە توقاشقا.
بالىلىرى، وئرۇق-تۇققان ىئكەن تېنچ - ائمان،
ەئمما بولۇپتۇ خەلق كۆڭلى ناھايىتى پەرىشان.
كوممۇنىستار ەئسلىدىنا قاۋاندۇر، فاشىسىت،

ساقچىلىرى ائدەم تاالر، غالجىرالشقان  ىئت.
ۇئالر ۈئچۈن خەلق دېگەن يېتىم بىر قوزا،

ۇئرۇپ - سوقۇپ، قان ىئچىش ۇئالرغا دورا.
يوالق دېگەن يىگىت ىئدى سەبى - ناتىۋان،

تۇتتى ۇئنى گۇمان بىلەن ساقچى بىر ھايۋان.
باغاپ ۇئردى ۈئچى بىرگە،

ائغزىدىن تىقتى ۇئزۇن لۈڭگە.
يوالق قالدى تېىقدىن،

قانار ائقتى زېنىقىدىن.
كېڭەيدى بۇ ىئش ائقسۇغا تېزدىن تارقىلىپ،

ائتا-ائنىسى يوالقنىڭ چىقتى ەئرز قىلىپ.
كوممۇنىستار ھەق ەئرزنى قويمىدى ائڭاپ،
تېپىپ چىقتى بىر شۇملۇقنى مەخپىي پىاناپ.

پۇل تاشلىدى 20 مىڭ سوم جەسەت سېتىشقا،
قىستىدى ھەم ھازىدارنى ەئرزنى يېپىشقا.

ائڭاپ بۇ خەۋەرنى رابىيە كەلدى غەزەپكە،
باردى دەرھال ىئشنى تاشاپ ھازىدار ۆئيگە.

دېدى ۇئالرغا جەسەتنى قەتئىي ساتماڭار،
ۆئرپ - ائدەت، دىن يولىدىن  قايتماڭار.

بەردى ۇئالرغا 20 مىڭ پۇل ۆئزى يېنىدىن،
كەچمەسلىككە كېلىشتى يوالق قېنىدىن.

مەمەت باش 4-5 يىگىت كەلدى بىرلىككە،
 ناھەق ۆئلۈم ۋەقەسىنى يايدى تېزلىكتە.
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خەلقى شەھەر ائقسۇنىڭ قوزغىلىپ كەتتى،
كۆتۈرۈپ ۇئالر جەسەتنى ساقچىغا يەتتى.
خىتاي زالىم چۆچۈدى قاتتىق ھودۇقۇپ،
مىڭاپ خىتاي قاچتىار توقۇمنى توقۇپ.

كۆرسىتىلدى خەلقنىڭ كۈچى يەنە بىر،
 خىتايار نامايىشدىن تىترىدى دىر-دىر.
مەجبۇر بولدى خىتايار ەئرزنى ېئلىشقا،

جاللىتىنى يوالقنىڭ ھەم تۈرمىگە سېلىشقا.
رابىيەگە بولدى بۇ تۇنجى جەڭ - ەئلەم،
ىئكەن پۇلمۇ بەزىدە غەلىبىگە ھەمدەم.

>6<
سىياسىتى كوممۇنىستنىڭ خۇددى خامىلىيون،
بىر كۈنى دەيدۇ ائقنى قارا، بۇغداينى زاغۇن.
بولغان ىئدى سىدىق بۇرۇن جىنايەت بېشى،
ىئكەن بۈگۈن ائپ-ائپپاق، ىئچى ۋە تېشى.
چىقىرىلىپتۇ يېڭى تۈزۈم سىدىقنى ائقاپ،
خىزمىتىنى قايتا بېرىپ، كۆڭلىنى ياقاپ.

باردى سىدىق ۈئرۈمچىگە يەنە مۇەئللىم بولۇپ،
بۇ پۇرسەتنى قولغا ائلدى، ھېسارغا تولۇپ:

>> قىاي خىزمەت مەكتەپتە مىللەتكە شۇنچە،
يېتىشتۈرەي يېڭى ەئۋالد، يېڭى بىر غۇنچە.
ەئلەم يوقسا ائالي قەلەم، ۋەتەننى كۈيلەي،

سىياھ تىلىدا بايان ەئيلەپ، ھەقىقەت سۆزلەي.<<
رابىيەمۇ بەردى مەسلىھەت سىدىققا كۆپلەپ،
باردى بىللە ۈئرۈمچىگە مەقسەتنى كۆزلەپ.

قۇيۇلغانتى يەنە بۇ كۈنلەردە بازارالر وئچۇق،
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چىقتى ىئمكان، كەلدى پۇرسەت سودىغا يوچۇق.
ەئمما ىئدى بازارالر ناھايىتىمۇ تۇرغۇن،

ائالرغا ائز، ساتارغا يوق، چىرايار سۇلغۇن.
باردى رابىيە سېپىل ائتاپ ، دېڭىز بويىغا،
ھەممە نەرسە باشقىچىكەن خىتاي يۇرتىدا.

كېڭىيىپتۇ بۇ يەرلەردە زاۋۇت بازارالر،
تېپىاركەن يېڭى مالار، يېڭى تاۋارالر.

ېئلىپ ۇئ ھەرخىل مالدىن ۋەتەنگە سالدى،
تاپتى بۇندىن خېلى پايدا، مەبلەغلەر قالدى.
قانچە قېتىم باردى-كەلدى، پايدىمۇ ائشتى،
ەئمما خىتاي ساقچىسىنىڭ ھەسىتى تاشتى.

قايتىپ ماڭدى ۋەتەنگە، يېنىدا جىق مال-دۇنيا،
قىلماقچىتى چوڭ ىئشار دەسمى قىلىپ  ۇئ يانا.

ساالتتى خىيالىدا ۆئز يۇرتىدا بىر ساراي،
قىلماقچىتى تىجارەت، ياقا-يۇرتقا قارىماي.

توساتتىن قورشىۋالدى ساقچى ۇئنى وئلجىدەك،
ېئتىلىشتى مال-دۇنياغا، ېئچىرقىغان سالجىدەك.

دېيىشەتتى بۇ پۇلار بىزگە قارامدۇر،
سەندەك بىر ۇئيغۇرغا بايلىق ھارامدۇر.

بىلىپ قوي بۇ يۇرت خەنلەرگە تەۋە،
سەن ياشنىغان يېڭى يەر، باشقا  ەئلدە.

تارتىپ ائلدى مالارنى، بىر تىيىنمۇ قويمىدى،
نەپسى باال خىتاينىڭ، ھەممىنى ېئلىپ تويمىدى.

يالۋارسىمۇ رابىيە قىلمىدىغۇ ھېچ ىئنساپ،
دېدى  كۇرۇلداپ، بىزنىڭ دېگىنىمىز ھېساب.

قايتىپ كەلدى رابىيە ۋەتەنگە بوش قول،
تۇتتى يەنە وئيلىنىپ باشقىچە بىر يول.

>>ۆئز ۆئيۈمنىڭ خوشلۇقى، پۇت - قۇلۇمنىڭ بوشلۇقى<<
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دېگەن ىئكەن ائتىار، كۆرگەن دۇنيا خوشلۇقى.
رابىيە ھېچ ياتمىدى، ۆئز يۇرتىدا شاد ىئدى،

تۈردى قايتا بىلەكنى، ۋەتەن ىئدى ەئس - يادى.
ۆئتۈپ جەنۇپ قۇۋۇقتىن، دۆڭكۆۋرۈكنى ائرلىدى،
دۇكان ىئزدەپ سودىغا، ھەر دوقمۇشنى مارلىدى.

تاپتى بىر تار كوچىدىن ەئپچىلگىنە بىر يەرنى،
ىئش باشلىدى يېڭىدىن، تۆكتى يەنە كۆپ تەرنى.

كىيىم-كېچەك، التىار، قويدى يەنە تور - چىمەن،
كۈنلەر ۆئتۈپ، ائي ۆئتۈپ، تاپتى يەنە پۇل تۈمەن.

ائنا يەرنىڭ خىسلىتى باشقىچىكەن كارامەت،
بەركەت بېرىپ ىئنسانغا، ياشنىتاركەن ائالمەت.

خەلق ەئسلى قاينامكەن، ەئلنىڭ ۆئزى بايرامكەن،
ىئنسان ەئسلى ۆئز يۇرتتا گۈللەپ -يايراركەن.
رابىيە كۆپ ىئشلىدى، ۇئالپ كۈندۈز - كېچىنى،
روناق تاپتى كۈنسىرى، قىلغاچ رازى ھەممىنى.

كۆردى بىر كۈن دوقمۇشتا، تاشاندۇق بىر جاينى،
كەلدى خىيال كۆڭلىگە بازار قىلىش بۇ ساينى.
سېتىپ ائلدى بۇ يەرنى، ھەقنى تۆلەپ ىئجارە،
ەئخلەت تېرىپ، پاكىزلەپ، قىلدى كۆپ چارە.

ىئسىم قويدى بۇ يەرگە خانىم - قىزالر بازىرى،
بولسۇن دېدى ۈئمىدتە، كەمبەغەللىك مازىرى.
خانىم - قىزالر بايرىمى 8-مارت قىلدى جۇش،
رابىيە دەل بۇ كۈنى، ائچتى بازار كۈلۈپ خۇش.
دەسلەپ كىرگىنى بولدى بىر جۇل-جۇل دىۋانە،

كۆرۈنەتتى ۇئ خۇددى ھاتەم كەبى نۇرانە.
بەردى ۇئنىڭغا رابىيە يېنىدىن پۇل ېئلىپ،

دۇائ قىلىپ كەتتى بەك،  كۆز يېشى قىلىپ.
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ۇئزاق ۆئتمەي بۇ بازار بولدى بىر قاينام،
مالار تۈگەپ سېتىلدى، قالمىدى بىر شام.
قىلدى يەنە دۇكانچە، ائيرىم قىلىپ بۆلەك،

ائلدى ىئشسىز قىزالرنى، ساتقۇچى قىلىپ يۆلەك.
جەمئىي بولۇپ ىئشچى قىز وئتتۇزغا يەتتى،

كەمبەغەللىك - قاششاقلىق ۇئالردىن كەتتى.
بولدى ۇئالر سودىدا خۇش مۇاليىم - غەمگۈزار،

شۇڭاشقا بۇ ەئخلەتخانا بولدى چوڭ بازار.
رابىيەنىڭ شۆھرىتى جاھانغا تېز تارقالدى،

نامى كېتىپ ھەر يەرگە، تونۇمىغان ائز قالدى.

>7<
رابىيە تېز باي بولۇپ، چوڭ مىليونېر ائتالدى،
ائخباراتچى قانالار ۇئنى كۆپلەپ سىن ائلدى.
بۇنى كۆرۈپ خەلقنىڭ خۇشاللىقى بەك ائشتى،

ەئمما يەنە كىملەرنىڭ ھەسەتلىرى بەك تاشتى.
دېدى شۇنداق بەزىلەر پارتىيە بەك مەرد-سېغى،

ائيالارمۇ باي بولدى كەڭ سىياسەت بار تېخى.
كوممۇنىستار ھىيلىگەر، شەيتانغا دەرس بېرەر،
كىم باي بولۇپ ۆئرلسە، شەپقەتچى بىز دېيىشەر.

رابىيەنى چىللىدى قۇرۇلتاي ۋە كېڭەشكە،
مەقسىدىتى ۇئالرنىڭ ائياندۇرۇش كېكەشكە.

شەرتى ىئدى ۇئالرنىڭ ۋەكىل بولۇپ جىم تۇرۇش،
سۈكۈت قىلىپ ھەممىگە، تەزىم قىلىپ باش ۇئرۇش.
كوممۇنىستار بۇ نۆۋەت چوتنى خاتا - خام سوقتى،

رابىيەدە ەئزەلدىن خۇشامەتكار خۇي يوقتى.
ھەر يىغىندا كېڭەشنىڭ رابىيە ھەق سۆزلىدى،
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ائۋازى بولۇپ خەلقنىڭ، ھەقىقەتنى كۆزلىدى.
باردى ھەتتا بېيجىڭغا ۋەكىل بولۇپ ۇئيغۇرغا،
ېئلىپ خەلق تىلىگىن قويدى دادىل وئتتۇرغا.

قىلدى قورقماي شىكايەت ناھەقچىلىق-زۇلمەتتىن،
ۋاڭ-جاڭارنىڭ قىلمىشى ەئلگە سالغان كۈلپەتتىن.
ھەممىدىن جىق سۆزلىدى ۋاڭ جالاتنىڭ ھەققىدە،

ياشىيالماس تىنچ - ائمان خەلق ۇئنىڭ دەستىدە:
چىقاردى ۇئ ۆئزىچە نۇرغۇن يەرلىك سىياسەت،
قىلدۇرماقنى ىئستىدى ەئلنى مەجبۇر ىئتاەئت.

ۇئيغۇر دېدى بۆلگۈنچى، يەنە كېلىپ تېرورچى،
تۇتقۇن قىلىپ باستۇردى، قانغا تولدى قېلىچى.
97 )-يىلى( ىئلىدا خەلق قوزغۇلۇپ تەۋرەندى،
نامايىش قىلىپ كوچىدا، قاتار بولۇپ سەپلەندى.

نامايىشتا ۇئالر ساپ تەلەپ قىلدى ھەق - ھوقۇق،
توۋلىغانتى تىنچ شۇائر، قولىدا سۇنۇق تۆمۈر يوق.

ەئمما دېدى ۋاڭ لېچۈەئن بۇالر زادى تېرورچى،
باستۇرمىساق بۇالرنى بولماس ائمان يۇرت ىئچى.
بۇيرۇق بەردى ساقچىغا ھەتتا پۈتۈن ەئسكەرگە،

چەيلەپ- ېئتىپ، قىرىڭار، بىز غوجىمىز بۇ يەرگە.
وئق چىقاردى ەئسكەرلەر قورالسىز بۇ  دېمەستىن،

قويۇپ بەردى ائپشاركا ۆئزى ائۋۋال يېمەستىن.
تۇتقۇن بولدى شۇنداقا وئنمىڭلىغان يىگىت - ياش،
قانغا تولدى كوچىار ېئرىق - ۆئستەڭ، توپا - تاش.

ىئلى دەريا ۆئرلىدى غەزەپ بىلەن دولقۇناپ،
قىلدى تازىم تەڭرىتاغ شېھىت روھىن ۇئلۇغاپ.
خەۋەر تاپتى رابىيە ۆئتۈپ بىر كۈن ۋەھشەتتىن،
كەلدى دەرھال ىئلىغا، غەزەپلىنىپ دەھشەتتىن.
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سوراپ بىلدى ەئل-يۇرتتىن ھەممە ىئشنى 
تەپسىلىي،

كۆردى ىئزنا ناھايىتى كۆپ ۋەھشىيلىكتىن ەئمەلىي.
يېزىپ - تىزىپ ەئھۋالدىن بىر خاتىرە قالدۇردى،

كەلگەچ پۇرسەت بۇ قېتىم يۇقىرىغا بىلدۈردى.
قىلدى يەنە دوكاتتا ھەقسىزلىقتىن شىكايەت،

ۇئيغۇرالرنىڭ، يەرلىكنىڭ تارتقىنىنى جىق كۈلپەت.
ۆئز ۋەتىنىدە ۇئيغۇر خەلقى ىئشسىز - تەلىمسىز،
دېھقاناردا سېلىق جىق، ھاشار ىئشلەر تىنىمسىز.
وئقۇتالماس كەسىپمۇ، ياش-ۆئسمۈرلەر كوچىدا،

ائق ائلۋاستى ياماشتى، ېئلىپ ساتار بوتكىدا.
سودىگەرلەر قىالماس چەتەئللەرگە ساياھەت،
ېئكىسپورتمۇ قىالماس، سودىدا يوق كاپالەت.

چىقار بىزدىن بايلىق كۆپ، نېفىت يەنە تەبىئىي گاز،
ائاللمايمىز نېمىشقا بىز ۇئنىڭدىن مەنپەەئت ائز.

دەل - دەرەخلەر كېسىلىپ، وئرمانار جىق يۇلۇندى،
ياياق قېزىپ - كولۇنۇپ، مال - چارۋاسىز 

بۇلۇندى.
كۆچمەن كېلىپ ناھايىتى كۆپ، ېئتىز-ېئرىق تارايدى،

ائزالپ سۇالر دەريادا، كۆللەر قۇرۇپ - قارايدى.
بىلمەمدۇ ھېچ مەركەزدە بۇ ىئشارنى ەئسلىدىن،

ياكى سىلەر يول بەرگەن، بولغاچ وئخشاش نەسىلدىن.
بۇنى ائڭاپ رەھبەرلەر، مەركەزدىكى ەئبلەخلەر،
دېدى خۇپسەن بولۇۋاپ، بىلمەپتىمىز ەئخمەقلەر.

ياخشى بولدى يەنە دەڭ، بارمۇ يەنە مەسىلە،
بۇنى بىز ھەل قىلىمىز، خاتا بوپتۇ ەئسلىدە.

بۇنى راستىن دېدىمۇ؟ تىلى - دىلى بىرمىدۇ؟
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بىلەلمىدى رابىيە ياكى بۇ بىر سىرمىدۇ؟

>8<
رابىيەنىڭ خىسلىتى تىنىم تاپماي ىئشلەشتۇر،

ۆئزى قىلىپ ھەممىنى ھاالل بىلەن چىشلەشتۇر.
قايتىپ ەئزىز يۇرتىغا، چۈشتى يەنە ىئشىغا،

تىزىپ ائلدى يەنە جىق، يېڭى پىالن بېشىغا.
»8-مارت بازىرى« بولدى ناھايىتى بەك ائۋات،

ائلغان ىئدى ائيالالر رابىيەدىن جىق ساۋات.
قىلدى ۇئالر تىرىشىپ، بىرنى وئن ھەسسە،

گۈلىگە گۈل كەلتۈردى، پايدا  بەس - بەستە.
ىئلھام ائلدى رابىيە ائيالالرنىڭ بۇ روھىدىن،

كۆرمىدى ھېچ تەقدىرنى پىشانىسى شورىدىن.
ائيالالردا مۇجەسسەم نۇرغۇن ىئشنىڭ تۈگىنى،

ائىئلە ۋە مىللەتنىڭ كېلەچىكى - بۈگۈنى.
يىغدى بىر كۈن رابىيە ائيالالرنى بىر يەرگە،

خىتاب قىلدى ۇئالرغا يۆلىنىشكە بىر - بىرىگە.
شۇنىڭ بىلەن يىغىلدى ائيالالردىن بىر مىڭى،

كەلدى ۇئالر بىر سەپكە، قۇردى غايە يېپيېڭى.
»مىڭ ائنىالر ھەرىكىتى« ، ائتالدى جەمئىيەت،

قىلىش ىئدى نىشانى ەئلگە كۆپ  خىزمەت.
بولدى ۇئالر ياردەمدە يېتىم - يېسىر، ائنىسىزغا،
بولدى ھەتتا قۇتقازغۇچى ىئگىسىز ۋە قانسىزغا.

بۇ ائرىدا قارا قىشتا يەر تەۋرىدى بىر يۇرتتا،
ۋەيران بولدى پەيزاۋات، قالدى خەلق سوغ-جۇتتا.

نۇرغۇن ۆئيلەر ۆئرۈلۈپ بولدى خەلق ماكانسىز،
دۆلەت قېنى پارتىيە، قالغان ۇئالر ياردەمسىز.
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بۇنى بىلگەن رابىيە، »مىڭ ائنا«نى جەملىدى،
ۆئزى باش بولۇپ، ناھايىتى كۆپ ىئائنە غەملىدى.
بېسىپ ۇئنى كوڭكىغا، ۆئزى بىرگە ېئلىپ كەلدى،
ائۋام خەلق، ائجىزغا چەكسىز ساالم دىيەلىدى.

يىغىلغانتى خااليىق توپ - توپ بولۇپ مەيدانغا،
ۇئقار ىئدى ھەم دۇائ، ساخاۋەتچى مەردانغا.

شۇائن چىقتى رابىيەخان خەلق توپى- وئتتۇرىغا،
دېدى، - شەرەپ- بۇرچىمىز ياردەم قىلىش يوقسۇلغا.
ېئلىڭالر ەئي ەئزىزلەر، كىيىم - كېچەك، نىئمەتتىن،

يىمەك - ىئچمەك ېئلىڭالر، ۆئكۈنمەڭالر قىسمەتتىن.
ائلالھ بەرگەن تەقدىر بۇ بەندىلىرىنى سىناشقا،

سىلەر دېھقان جاپاكەش كۆنگەن بەكال قىيناشقا.
تەسىرلىنىپ دىھقانالر كۆزلىرىگە ياش ائلدى،

»مىڭ ائنىالر« ياردىمى قەلىبلەرگە ىئز سالدى.
خەلق ىئچىدە توقۇلدى »مىڭ ائنا«غا بىر قوشاق،
»مىڭ ائنا«غا مەدھىيە يېغىپ كەتتى مۇشۇنداق:

مىڭ ائنا، ھەي! مىڭ ائنا،
ۇئچقان پەرى كۆك ساما.

ائجىزالرغا غەمخور بولۇپ،
بولدۇڭ ەئلگە باشپانا.

مىڭ ائنا، ھەي! مىڭ ائنا،
ۇئلۇغ خىسلەت يار ساڭا.

ەئل دەردىگە دەردمەنسەن،
قىلدۇق دۇائ كۆپ يانا.

مىڭ ائنا، ھەي! مىڭ ائنا،
بولدۇڭ ۈئلگە ەئل - ائرا.

قۇتقازغۇچى ھەمشىرە بولۇپ،
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ساقايتتىڭسەن كۆپ يارا.
مىڭ ائنا، ھەي! مىڭ ائنا،
باغرى بەكمۇ كەڭ تاشا.

قۇچۇپ يەنە شان-شەرەپ،
مىڭ يىلدىنمۇ كۆپ ياشا.

>9<
ماڭىدىكەن نىشانلىقار ۇئنى قەتئىي قوغلىشىپ،
ياتىدىكەن نىشانسىزالر قۇرت كەبى لۆمۈشۈپ.

رابىيەنىڭ نىشانى مەزلۇم ەئلنى قۇتقۇزۇش،
تەقدىرىنى خەلقنىڭ ۆئز قولىغا تۇتقۇزۇش.

باش ەئگمەسلىك ياتارغا،
قۇالق سېلىش كۆپ داتالرغا.

ھەر كۈن يازدى رابىيە قىسمەتلەرنى دەپتەرگە،
ناھەقچىلىق، زۇلۇمدىن توپالپ چىقتى كۆپ بەلگە.

»كىمگە ېئيتاي دەردىمنى،
دەريا - دېڭىز، بېلىققا.

قاچان يېتەر بۇ دەردلەر،
ەئرشى-ەئال، ۇئلۇغقا.«

ھەركۈن ېئيتىپ بۇ بېيتنى رابىيە كۆپ يىغلىدى،
دەرد - ھەسرەتلەر لىققىدە يۈرىكىنى تىلغىدى.
سىدىقھاجى كەتكەنتى ۇئزاق بىر يات ەئلگە،

مۇڭدىشالماي ھەر كۈنى قالدىغۇ تەك-يەككە.
ەئكەلدى پەرزەنتلىرىنى، يېنىغا ېئلىپ،
ۆئگەتتى تەجرىبە، ھەر ىئشقا سېلىپ.

ائبلىكىم ۋە ائلىمجان بىر - بىرىدىن ەئقىللىق،
ھەر ىئشالرنى يورۇتتى خېرىدارغا يېقىملىق.
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رۆشەنگۈل ۋە راھىلە ائنىسىغا ھەمدەمدە،
وئقۇپ ۇئالر مەكتەپتە، يېتىلدى ھەر قەدەمدە.

وئن بالىغا تويمىدى، يېتىمالرنى باقتى ھەم،
ۇئيغۇر دېسە ھەممىنى، سۆيەتتى مەھكەم.
كىچىكلەرمۇ يىراقتا، دادىسىغا ھەمراھدۇر،
سىدىقھاجى دادىسى، باللىرىنى ائسراردۇر.
دادىسىدىن سورايتى: قاچان كېلەر ائنىمىز،

ائتا - ائنا مىھرىگە نە زامان بىز قانىمىز.
سىدىقھاجى دەيتى: شۇ ائناڭار  ۇئلۇغتۇر،
چەتەئللەرگە چىقىشقا ھوقۇقىمۇ تولۇقتۇر.

بىلمەيسىلەر بالىار خىتاي قىلدى شۇم نىيەت،
ېئلىۋېلىپ پاسپورتنى، قىلماقتىدۇر نەزەربەنت.

سىدىقھاجى دەيتى: ائھ! قىاتتى كۆپ  مۇناجەت،
قېنى ىئنسان ھەققى دەپ قىلدى ھەمدە مۇراجەت.

كەلدى بىر كۈن خۇشخەۋەر، كونگرېستىن تۇيۇقسىز،
بارار ىئكەن ۇئيغۇر ۋەتىنىگە،  تەكشۈرۈشكە ىئزمۇ-

ىئز.
سىدىقھاجى بۇ خەۋەرنى رابىيەگە ىئلەتتى،

ەئمما تەشۋىش ىئچىدە مۇۋاپىقىيەت تىلەيتى:
ەئي خۇدايا - ىئاھىم، بولغىن بىزگە يار - يۆلەك،
مەزلۇم ۇئيغۇر خەلقىنىڭ ياردەمچىسى يوق بۆلەك.
رابىيە تېز تۇتۇندى، يىغىپ ھۆججەت - شىكايەت،

ەئل زارىنى بىلدۈرۈش ائسان كەلمەس بىر پۇرسەت.
رابىيە بەك ھاياجان، كۆز يۇممىدى كۆپ كېچە،

تەييارلىدى شىكايەت ۇئالر يېتىپ كەلگۈچە.
ەئمما بولغان خەۋەردار ۋاڭ جالاتمۇ بۇ سىردىن،

وئرۇناشتۇردى پاياقچى ەئتراپارغا بىر- بىردىن.
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كۈتمەكتىدى پۇرسەت ۇئ رابىيەنى قارالشنى،
تۆھمەت چاپاپ بىكاردىن، تۈرمىسىگە قاماشنى.

يۈرمەكتىدى رابىيە پىكاپ بىلەن بىر جايغا،
ۋەدىلەشكەن ىئدى چەتتىن كەلگەن مېھمانغا.
يېرىم يولدا قورشىۋالدى رابىيەنى توختىتىپ،
تۇتتى كىشەنلەپ، تەھدىت بىلەن قورقىتىپ.

ائقتۇرۇشتى ساقچى ىئتار رابىيەنى، بوغچىنى،
ېئلىۋالدى  ھۆججەت، ياندىكى ھەم ائقچىنى.

دېدى ۇئالر رابىيەگە، ۆئتكۈزدىڭسەن جىنايەت،
ائخباراتنى بېرىپ چەتكە، بىزگە قىلدىڭ خىيانەت.

سېنى سوالپ تۈرمىگە ھېساب - كىتاب ائلىمىز.
كۈچىمىزنى سېنىڭكى ەئس - يادىڭغا سالىمىز.

>10<
تۈرمە دېگەن قاراڭغۇ، زەي تاملىق بىر خان،
ساقچىسى بىر جالاتتۇر، دەھشەتلىك قاۋان.

قىلىناركەن ۇئ جايدا ائدەم بىر ھايۋان،
چىرىگەن نى-نى باتۇر، قالمىغان ائمان.

* * * * *
كىچىككىنە بىر كامېر كۈن چۈشمەيدۇ ىئچىگە،
دۇنيامۇ يا بىر دوزاخ، بىلىنمەس ھېچ كىشىگە.

سىاپ باقتى تامارنى بىر قولىنى ۇئزۇتۇپ،
تارقىاتتى ىئچىدىن سېسىق ھاۋا پۇرۇتۇپ.

ائلاھ!-دېدى رابىيە ەئس - ھوشىنى بىر يىغىپ،
بۇ دەھشەتتىن يۈرىكى سىقىرىدى تېز ېئغىپ.
ھەمدۇ ساناھ ېئيتتى ۇئ ۇئلۇغ ائلاھ رەببىگە:
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ساقا مېنى ىئ ىئاھىم، ۇئزاتمىغىن قەبرىگە.
پۈككەن ىئدىم مىللەت ۈئچۈن كۆپ ائرزۇ - ائرماننى،
ائتا قىلغىن كۈچ - غەيرەت، كەتكۈزمىگىن دەرماننى.

كۈچ - قۇدرىتى ائلاھنىڭ رابىيەنى يۆلىدى،
شىرىن چۈشلەر، بىر ائرزۇ ۇئنى مەھكەم بۆلىدى.
دەيتى ھەر كۈن ۆئزىگە بۇ يەردىن ساق چىقىمەن!
ۇئلۇغ ائرزۇ - مەقسەتكە ھامان بىر كۈن يېتىمەن!
ۇئلۇغ ائلاھ ىئگىمىز ماڭا بەرگىن كۈچ - قۇۋۋەت،
خار قىلمىغىن ياۋالرغا، ائتا قىلغىن بىر ھىممەت.

ۆئتكەزدى ۇئ كۈنلەرنى ېئتىقادتىن كۈچ ېئلىپ،
سوراقچىار كىرگەندە، سۇائلارغا گەپ تېپىپ.

دەيتى ۇئالر بىر كۈنى ىئقرار قىلساڭ كەڭچىلىك؟
دەيتى يەنە بىر كۈنى ەئزا سانىڭ قانچىلىك؟

دەيتى ۆئتۈپ بىر كۈنى سەن چەتەئلگە باغالندىڭ،
دەيتى يەنە بىر كۈنى سەن بۆلگۈنچى بولۇپ قالدىڭ.

جاۋاب بەردى رابىيە: »مەن يالغۇزمەن بىر ۆئزۈم،
بۆلگۈنچى ھېچ ەئمەسمەن، دېگەنلىرىم ھەق سۆزۈم.

خەلق دېيىش گۇناھمۇ؟ ۋەتەن دېيىش ەئيىبمۇ؟
تۈك ۈئندۈرمەڭ تۇخۇمدىن، بوپ قالدىڭىز كەيىپمۇ؟

چەتەئللەرگە مەن پەقەت سودا ۈئچۈن بارغانمەن،
مەن توپلىغان ھۆججەتنى گېزىتلەردىن يازغانمەن.

گېزىت - ژۇرنال تارقىتىش قانۇندىمۇ وئچۇققۇ؟
ياكى قانۇن مەن ۈئچۈن قۇرۇق قەغەز- پۇچۇقمۇ؟

ياكى يوقمۇ سىلەردە ائدالەتتىن بىر ەئسەر؟
 بولغاچ مەن ۇئيغۇر، تۆۋەنمىدىم بىر قەدەر؟«

»نېمە دېسەڭ بەرىبىر، بىز ۈئچۈن سەن  مەھبۇس،
قانۇننى بىز تۈزىمىز، دېسەڭ بېكار ھەم ەئپسۇس.«
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شۇندىن ۇئزۇن ۆئتمەيال كەلدى يوچۇن بىر خەۋەر،
بۇالر ىئمىش مەخپىي سوت، كەڭ خەلقتىن بىخەۋەر.

ېئلىپ كەلدى خۇپىيانە رابىيەنى بىر جايغا،
وئقۇپ ۆئتتى دۇدۇقالپ، ائلدىن يازغان بىر يارغا:
»رابىيە بىر جىنايەتچى قەستى دۆلەت پارچىالش،
ائخباراتنى چەتكە بېرىپ مەركەزنى  قامچىالش.

دەلىلى يېتەرلىك تەييار قىلدۇق ۇئنى بىز،
ېئتىبار قىلىپ ۇئنىڭغا يىنىك جازا بېرىمىز.

8 يىللىق كېسىلدى رابىيەگە بۇ بەك ائز،
ۆئزگىرىپ ۇئ تۈرمىدە ىئدىيەسى بوالر تاز«.

بۇنى ائڭالپ رابىيە كۆزىنى بىر ياشلىدى،
تۇتۇپ مەغرۇر قەددىنى ۆئز سۆزىنى باشلىدى:
»سەنلەردە يوق ائدالەت، سەنلەر تۆھمەتخور،
سەنلەردە يوق ىئنسانلىق، سەنلەر بىر قانخور.

ەئسلىدە مەن گۇناھسىز، ائق خەسىدەك ائپائپپاق.
سەنلەر تۆھمەت چاپلىدىڭ، ۆئزلىرىڭدە چوڭ چاتاق.

ناھەق جازا كېسىپسەن، قىلدىڭ مېنى سەكپارە،
بىر كۈن كېلۇر ھۆر زامان، بۇالر ھەممە ائشكارە.«

>11<

* * * * *
ۈئمىد ۇئ ىئنساننى ياشىتار ھامان،

ۈئمىدسىز ىئنسانالر بىر دۆۋە سامان.
ۈئمىدۋار بولسىال ىئنسان ھەر ىئشتا،

يېتەر ۇئ نىشانغا، كەلگۈسى تامان.
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* * * * *
خىتايارنىڭ مەقسىتى رابىيەنى بەك خارالش،

قىيناپ ۇئنى دەھشەتلىك، توۋا قىلىشقا زورالش.
قاراڭغۇ بىر كامېرغا يەنە قايتا باغاندى،

قارىيالمىدى يورۇققا، يۈرەك باغرى داغاندى.
بەرمىدى ھېچ رۇخسەتنى، يېزىشقا ۋە وئقۇشقا،
سۆزلەتمىدى ھەم ۇئنى، ۋەتەن بېيىتى توقۇشقا.

ۇئرۇق - تۇققان، پەرزەنتلەر كېلەلمىدى يوقاشقا،
بېرىلمىدى بۇردا نان قورساقنى بىر توقاشقا.

كۆرسىتەتتى ھەر كۈنى يېڭى - يېڭى خارالشار،
ۇئرۇپ - قىيناپ مەھبۇسنى ائڭلىتاتتى زارالشار.
بىر مەھبۇس قىز بارتى، ساپ  ۇئيغۇر قېنىدىن،

ۆئتەتتى ۇئ گاھىدا رابىيەنىڭ يېنىدىن.
بىر كۈنى ۇئ ۇئشتۇمتۇت رابىيەگە يۇلۇقتى،

ساالم بېرىپ بولۇپا، شۇنداق قاتتىق ھۇلۇقتى.
ائرقىدىكى گۇندىپاي بۇنى كۆرەپ قالدى بەس،
شۇندىن كېيىن بۇ قىزغا ھايات بولدى  تەس.

تارتىلدى ۇئ جازاغا، قارىغانغا ائنىغا،
ۇئرۇپ بەكمۇ قېينىدى، باغاندى تانىغا.

قۇالق سالماس زالىمار مەزلۇمارنىڭ نالىغا،
ېئچىندى بەك رابىيە ۇئنىڭ بۇ خار ھالىغا.

بۇ دەھشەتتىن رابىيە بولدى قاتتىق نارازى،
يېمەي - ىئچمەي يەتتە كۈن،
كىرپىك قاقماي كېچە - تۈن.

قىلدى »ائچلىق ېئالنى« قىينالسىمۇ جان - زارى.
ائالق - جاالق بولۇشتى ساقچىالر ۋە گۇندىپاي،

دېدى »نېمە شەرتىڭ بار، وئرۇناليلى ھېچ قويماي«.
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دېدى شەرت قىلىپ رابىيە:
»بۇ تۈرمىدە ەئمدى ائدەم ۇئرۇشنى توختات،

سەنلەرنىڭ بۇ قىلمىشى ىئنسانلىققا بەكمۇ يات.
كېلەر ىئدى  ياندىن بىر مەزلۇمنىڭ پەريادى،

توۋاليتى  توختىماي سۇيۇقائشكەن ەئس- يادى.
بىر چىنە بولسىمۇ سۇيۇقائش بارمىدۇ بۇ دۇنيادا؟
ۆئلۈپ كەتسەم رازىمەن، ۇئنى ىئچسەم شۇائندا.

بېرىلسۇن بۇ مەزلۇمغا سۇيۇقائشتىن بىر چىنە،
ائچلىقتىن ۇئ ۆئلمىسۇن، تىلىۋاالي مەن يەنە.

تاماقالرنى ياخشىال، ھايۋان ەئمەس بىز ىئنسان،
ائڭاليمەن ھەر كۈنى، ائش- نان دېگەن بىر زۇۋان.

قاراڭغۇ زەي كامىردا سېسىق پۇراق جان قىينار،
چىقار مېنى سىرتقا بولسۇن ماڭا نەپەس يار.
يۈز تۇرانە قىلىشقىن جان - جىگىرىم باالمغا،
ساالم - ساەئت دېۋاالي مېھرىبانىم ائتامغا.«
رابىيەنىڭ شەرتلىرى وئرۇندالدى بىردىن - بىر،

بار ىئكەنمىش بۇيرۇقى يوقۇرىنىڭ شۇنداق بىر.
»رابىيەنى ۇئرماڭالر، قىينىماڭالر ھەر زامان،
ائالھىدە مەھبۇس ۇئ، يولدىشىمۇ بەك يامان.

ائمېرىكىدا ،سارايدا ۇئنى ائلدى تىزىمگە،
پارالمېنتنىڭ ھەتتاكى تەلىپىمۇ بار بىزگە.

رابىيە تېز ھۆر بولسۇن، ناھەق تۇتۇپ تۇرماڭالر،
ھالى خاراپ بولمىسۇن، قىيناپ قەتئىي ۇئرماڭالر.«

رابىيەنى يۆتكىدى بۇ يەردىن باشقا ياققا،
راھەتلەتمەك بوپتىمىش، تاشقىرىدىن قورققاچقا.

يېڭى يەرمۇ دوزاخكەن، مەھبۇسالر ھەم ساناقسىز،
ىئشلەر ىئكەن ھايۋاندەك، بۇالر ىئكەن كۆپ ساقسىز.
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ھەممىسىال ياش يىگىت، قىزالرمۇ ھەم بىر تاالي،
گۇندىپايالر خۇددى ىئت، تاالر ائدەم ھېچ تىنماي.
جاڭ ىئسىملىك بېشەمكەن گۇندىپاينىڭ بېشىمۇ،

زۇلۇم ساالر قىزالرغا، قۇرىمىدى يېشىمۇ.
قىلدى جاڭ ھەم بىر كۈنى رابىيەگە يولسىزلىق،
ياتاقدىشى چاۋ قىالر چېقىمچىلىق، قىلىقسزلىق.

بىرى دېدى رابىيەنى »بۆلگۈنچى سەن بەك قاششاق«،
بىرى دېدى ھېچ ۇئيالماي »ۇئردى مېنى بىر شاپىالق«.

كۈرمىڭ تۆھمەت توقۇلدى،
رابىيە كۆپ چۇقۇلدى.

تۈرمە ىئدى ىئت - چايانالر، جالالتالرنىڭ دەرگاھى،
ىئرادىلىك رابىيەگە بولدى چىدام ھەمراھى.

چىشىنى چىڭ چىشلىدى، ىئشنىمۇ ھەم ىئشلىدى،
خورلىنىشالر، ېئغىر ەئمگەك رابىيەنى بىلىدى.
سىياسى دەرس مۇەئللىمى  دېدى »خۇدا يوق،

كومپارتىيە بولغاچقا ائدەملەردە قورساق توق«.
بۇ كۇپرىگە غەزەپلىنىپ،

دەھرى ماۋغا نەپرەتلىنىپ،
تۇرۇپ وئرنىدىن رابىيە جاۋاب بەردى مەردانە،
»سۆزلىمە سەن يالغاننى خۇدا بىردۇر يىگانە.

دىننى دېمە خۇراپاتلىق، دىنى ىئسالم مەدەنىيەت،
دىنى بىلەن ائدەم ياشنار، ۇئنىڭدىدۇر چىن ھېكمەت.

دىن بولغاچقا ىئنسان ياشار شاد - بەختىيار،
ىئسالمى قاىئدە - ەئخالق ىئنسانالرنى ياشنىتار.«
شۇنىڭدىن كېيىن جازالىدى رابىيەنى ھەسسىلەپ،

باستۇرۇققا تۇتۇلدى قارا كامىردا ھەپتىلەپ.
تۈمەن جازا، ھەرخىل ائزاب پۈكەلمىدى دىلىنى،
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ھەمدەم بولدى ۇئلۇغ ائرزۇ ائزاد قىلىش ېئلىنى.

>12<
ھىيلىگەر ۋە سۇيقەستچى خىتايالرنىڭ خۇي ەئسلى،

ائجىزالرنى خار ەئيلەش قىلغان داۋام ھەر نەسلى.
ەئمما كۈچلۈك ائلدىدا ھىجىيار ۇئ تۈلكىدەك،

پۇرسەت كۈتەر خۇپىيانە بولسىمۇ گەر ۆئلگۈدەك.
كەلدى بېسىم تاشقىرىدىن رابىيەنى تەرىپلەپ،
ھەتتا قانۇن چىقاردى تۇتقۇنلۇقنى ەئيىبلەپ.

ەئمدى چۈشتى خىتايالر بىر تەرەپتىن ەئندىشگە،
ھەمدە قۇردى سۇيقەست، شۇم مەقسەتكە يېتىشكە.

»كېسىلىڭ بار سېنىڭكى، داۋااليمىز بىز سېنى«
دېدى خىتاي ەئمەلدار يېپىپ ساختا يۈزىنى.

كېسەل بولسا يۈرەكتە ۆئزى نېمىشقا بىلمەيتى،
بۇ سۇيقەستنى تۇيدى- دە، دورا بەرسە يېمەيتى.

بۇ كارامەت تۇيغۇنى ائلالھ دىلىغا وئرناتقان،
چۈشمىدى ھەم تۇزاققا، خىزىر ائڭا يولۇققان.
گۇندىپاي ۋە دوختۇرالر ەئرۋاھالردەك يۈرەتتى،

كېچە - كۈندۈز كۈزۈتۈپ، بىر ائالمەت كۈتەتتى.
ەئرزاىئلدەك ۇئالر دەم جان ىئستىسە ھومۇيۇپ،

تۇرۇپ ھەيران قاالتتى نا ۈئمىد بولۇپ دومسۇيۇپ.
يېتەلمىدى ۇئالر ھەم مەقسىدىگە بەك ائسان،
رابىيە بەك سەگەكتى، قەلبىدە ۇئلۇغ ائرمان.

نەيرەڭلەرنىڭ سانى يوق، خۇددى ىئتنىڭ تۈكىدەك،
يەنە تاپتى يېڭىنى، نام - ائبروينى تۆككىدەك.
ۇئرۇپ شاپالق كۆتىگە دېدى مۇنداق خۇپسانە،

»رابىيە بەك ۆئزگەردى، قىلدۇق شەپقەت بىز يەنە.
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قىسقارتىلدى جازاسى، بەردۇق پۇرسەت ۇئنىڭغا،
كىم ۆئزگەرسە توۋا قىلىپ، مۇكاپات بار شۇنىڭغا.«

بۇنى ائڭالپ مەھبۇسالر سىياسىي دەپ قامالغان،
قارىمىدى ەئمدى ائنىغا، ۇئلۇغ ساالم يوقالغان.
ھىيلىسىتى دۈشمەننىڭ ،توقۇغىنى بۇ تۆھمەت،

ائقالپ ۆئزىنى قەپەزدە، قىاللمايتى بىر سۆھبەت.
ائشتى شۇنداق خىتايالر تۈلكىدىنمۇ مىڭ ھەسسە،

بۇاللمىدى خاتىرجەم چۇلغىۋالدى ۋەسۋەسە.
دېدى بىرسى »قىلدۇق بىز ساڭا بەكمۇ ىئتىبار،
بەرگىن بىزگە ۋەدە، قىلما بىزنى شەرمى-خار.

ېئيىتما سىرىنى تۈرمىنىڭ، تۆكۈلمىسۇن يۈزىمىز،
بىزمۇ قىلدۇق خاتاالر، بىلىپ تۇرۇپ ۆئزىمىز.

ائمال يوقتۇر بىزگىمۇ، تۇرالمايمىز ھاكىم بولۇپ،
بولمىساق  مۇشتۇمزۇر، ۇئخاللمايمىز تېخى خوپ.

تەبىئىتىمىز بىزنىڭكى بوزەك قىلىش ياتالرنى،
تىڭشىمايمىز ھېچقاچان باشقىالردىن داتالرنى.

رەنجىسەڭمۇ بەرىبىر، خۇي - پەيلىمىز ۆئزگەرمەس،
تاپااليمىز يەنە كۆپ، چارىمىز ھېچ تۈگىمەس.«

كەلدى بۇ چاغ غەزەپكە رابىيە بەك تېرىكىپ،
»گەپلىرىڭنى ېئنىق دە، كەتتىم سەندىن زىرىكىپ.«

دېدى باشلىق ائتالغان كۆزەينەكلىك بىر خىتاي،
»ائڭالپ تۇرغىن جىم، ەئمدى ساڭا راست ېئيتاي.

قىلدى مەركەز بۇيرۇق، سېنى ەئركىن قويۇشقا،
بىزگە ەئمدى چارە يوق، سېنى يەنە تۇتۇشقا.

سەن چىقىپال ائينىساڭ، بالىلىرىڭ تۇتۇالر،
بىزدىكى كۆپ چارىدىن، كىممۇ قېچىپ قۇتۇالر.
ەئقلىڭنى  ىئشقا سال، خالىساڭ باي قالىسەن،
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ھەر ىئشلىرىڭ يۈرۈشەر بىزدىن مەنپەەئت ائلىسەن.
بىزگە قارشى تۇرمىساڭ، تىنچ ياشايسەن پاراغەت،

گەر وئيلىساڭ باشقىنى، كۆرمەيسەن ھېچ شاپاەئت.
بوالر ۋەيران بالىلىرىڭ، قالماس ھېچ بىر ماللىرىڭ،

قىلساڭ ۇئ چاغ پۇشايمان، ەئسقاتمايدۇ نالەلىرىڭ.«
بۇنى ائڭاپ رابىيە ھېچبىر قورقۇپ كەتمىدى،

شۈكرى ېئيتتى ائلاھغا، ياۋغا تەزىم ەئتمىدى.

>13<
رابىيە ىئتىقادى چىڭ، بىر ائلاھغا سادىقتى،

ۇئلۇغ زاتنىڭ شەپقىتى ھەم ۇئنىڭغا اليىقتى.
كۈتەتتى ۇئ داىئما غايىبانە بىر ھىممەت،

ىئشىنەتتى ھەم ،ائلاھ قىار بىر رەھمەت.
مانا يەتتى رەببىگە ائخىر ۇئنىڭ تىلىگى،

ائزاد بولدى تۈرمىدىن، شادقا تولدى يۈرىگى.
2005 )- يىل( مارت ېئيى، ىئشار بولدى 

باشقىچە،
چاقىرىلدى قاق سەھەر، كىرپىك قاقماي ياتقىچە.
ېئلىپ ماڭدى بەك مەخپىي ائيرودروم يول تامان،
ائيروپىان ۇئچقاندا، بولدى ھەمرا كۆك ائسمان.
ۇئچۇپ كەلگەن بۇ يەر بېيجىڭ دېگەن يىراقكەن،

رابىيەنى سېغىندۇرغان ۋەتەن ىئشقى - پىراقكەن.
ېئلىپ چۈشتى رابىيەنى، 4-5 كىشى ناتونۇش،
بۇالر ىئكەن ەئمەلدار تۇرقىدىنا بەك ناخۇش.
گەپ باشلىدى بىرى شۇائن بوغۇزىنى  قېقىپ،

رابىيەمۇ ائڭلىماقتا ەئتراپىغا بىر بېقىپ.
»رابىيە سەن ۆئزەڭچە ىئنسان ھەققى يوق دەيسەن،
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مىللىتىم دەپ ۋارقىراپ ،بىز خەنلەرنى يەكلەيسەن.
بىلىپ قويغىن سەن يەنە، 20 يىل كۆپ ەئمەس،
ۇئيغۇر دېگەن يوقىالر بىز ۈئچۈن ۇئ كېرەكمەس.

ائمېركىغا بارغاندا بىزگە قارشى سۆزلىمە،
ۋەتىنىم دەپ ھەرگىزمۇ مۇستەقىللىق كۆزلىمە.

بۆلگۈنچىلىك قىلمىغىن جۇڭگو دېگەن چوڭ دۆلەت،
ھوشۇڭنى تېپىۋال، تارتماي دېسەڭ كۆپ  كۈلپەت.«

رابىيە بىر سىلكىنىپ ۆئزىگە    تېز كېلىۋالدى،
مەن چوڭ دېگەن خىتاينىڭ سۆزىنى ىئلىۋالدى:

»ىئنسان ھەققى مۇقەددەس، ب د ت مۇ كۆپ دەيدۇ،
كىم ۇئنى پايخان قىلسا، ائدالەتتىن مۇشت يەيدۇ.

مىللىتىم دېيىشكە ھەممىدىن بەك ھەققىم بار،
چۈنكى ۇئيغۇر باشقىدۇر، خەنزۇدىن پەرقى بار.
ۇئيغۇر خەندىن ىئلگىرى ھۆرلۈك تاجى تاقىغان،
بولغان ائيرىم دۆلىتى سەن خەنلەرگە باقمىغان.

باردۇر ائيرىم بىر تىلى، ېئتىقاد ۋە مەدەنىيەت،
يوقالمايدۇ ۇئيغۇرالر، ياشنار مەڭگۈ - تاائبەت.«

بۇنى ائڭالپ خىتايالر شەلپەرگىدەك  قىزاردى،
تومۇرلىرى كۆپۈشۈپ، جان چىققاندەك سېزەردى.
كەلدى شۇائن ەئلچىلەر ائمېركىچە چاس بېرىپ،

خىتاي بولدى پاي - پېتەك، يول بەردى سەپ يېرىپ.
سۆزلەپ كەتتى يات تىلدا،

ھېسسىياتى بار دىلدا،
»بېرىڭالر تاپشۇرۇپ رابىيەنى بىزگە،
تەبرىك! تەبرىك! تەبرىكلەر سىزگە!

سىز بولدىڭىز ەئركىن بۈگۈندىن باشالپ،
تۇرماڭ ەئمدى ھەرگىز كۆزىڭىزنى ياشالپ.
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مانا بېلەت، مانا پۇل، ائمېرىكىغا ۇئچىسىز،
بېرىپ ەئركىن دۇنياغا غەلىبىلەر قۇچىسىز.«

>14<
شەھىرى پايتەخت ۋاشىنگىتون،

ھۆرلۈككە ياپقان  كۆپ تون.
قوندۇرۋالدىڭ سەن بىر مېھماننى،
كۈتۈۋالدىڭ قۇچاق ېئچىپ ۇئنى.

* * * * * *
رابىيە! رابىيە! خۇش كەلدىڭىز  ائنا!

ائنا، ائنا، تىنچ كەلدىڭىزمۇ جان ائنا؟
رابىيە! ، تىنچ كەلدىڭمۇ ەئي يايرىم،

قېنى كەل  قۇچاقالي! ەئي غەمگۈزارىم!
ياڭرىدى تەرەپ - تەرەپتىن جاراڭلىق سادا،

ەئنە يۈرەك پارى
ەئنە سۆيگەن يارى

دوست - يارەن، ەئزىز خەلقى كۆز ائلدىدا.
رابىيەمۇ ساالم سالدى،

كۆڭلى بىراز ائرام ائلدى.
ائھ! مېنىڭ سەبى قوزىلىرىم، يولدىشىم!

ائھ! مېنىڭ يۇرتداشلىرىم-جان قولدىشىم!
ھەممىڭالرغا ساالم مەندىن،

ساالم يەنە ائنا ۋەتەندىن.
شۇندىال يۈرەك تارى تىترىدى،

تونۇش ھىدالر - پۇراقالر، ائۋازالر،
ۇئنى چەكسىز ھاياجانغا وئرىدى.
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قالدى بىردىنال ۆئزىنى ھېچ  تۇتالماي،
سۆزلەپ كەتتى دەردىنى ىئچىگە يۇتالماي.

»مەن كەلدىم يېنىڭالرغا تىنچ - ائمان،
ەئمما قالدى خەلقىم مېنىڭ رەڭگى سامان.
تەلپۈنمەكتە مەزلۇم خەلقىمىز ھۆرلۈككە،

زۇلۇم خەنجىرى سانجىلىپ يەتتى سۆڭەككە.
قالدى نى - نى يىگىتلەر قارا زىندانغا باغلىنىپ،

ھاقارەت، كالتەك-توقماقتا يۈرەكلىرى داغلىنىپ.
قالدى يەنە خانىم - قىزالر ەئركى بوغۇلۇپ،

تۇتماي تۇرۇپ تولغىقى ۆئز
ائچماي تۇرۇپ دۇنياغا كۆز

ۆئلدى نۇرغۇن بوۋاقار تۇغۇلماي تۇرۇپ.
قالغان ىئدى رابىيەنىڭ ەئس - يادى ۋەتەندە،
ائڭاتماقچى بولغان ىئدى تاشقىرىغا نۆۋەتتە.

كۈن ۆئتمەستىن رابىيە چىقىپ ھۆرلۈككە،
ائتاندى ھېچ تۇرماستىن كۈرەش سېپىگە.

زىيارەتچى، ژۇرنالىستار مىققىدىا وئرىۋالدى،
مىللەت -خەلق زارى، كۆپ نەرسىنى سورىۋالدى.

تەكلىپلەر، يىغىن-سۆھبەت باشاندى بىردىن،
كەلدى پۇرسەت ائڭلىتىشقا مىللەتنىڭ دەردىن.

كونگرېستا بەردى گۇۋاھلىق قانچە قېتىم،
مىللىتىنىڭ باشپاناھسىز قالغىنىنى يېتىم.
ب د ت، جەنۋەلەرگە كەلدى قانچە رەت،

دوكاتار ھەقسىزلىقتىن سۇندى نۇرغۇن بەت.
ماڭدى، ۇئچتى ھېلى ياپونىيە، ھېلى ياۋروپادا،
ھاردىم، تالدىم دېمىدى قالسىمۇ كۆپ جاپادا.

ېئچىلدى مىيۇنخېندا بۈيۈك قۇرۇلتاي،
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كەلدى جاپاكەش ائنا تېڭىرقىماي.
يىغىن ېئچىلدى ناھايىتى ھەيۋەتلىك،

مەقسەت ىئدى تىكلىمەك بىرلىك.
ۇئلۇغ ائنا رابىيە دېيىلدى، مىللەت ائنىسى،
تاج كەيدى شەرەپ بىلەن مىللەت ائنىسى.
رەىئس بولۇپ ائلدى قولىغا ۋەتەن داۋاسى،

مەقسىدىتى ياڭرىتىش مىللەت ساداسى.
بولدى اليىق شۇنداق يۈكسەك شەرەپكە،

ائستى مىللەت ىئزناك قەلب تەرەپكە

* * * * * *
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خاتىمە

رابىيە قادىر ناخشىسى

ھەي ائنا، ۇئلۇغ ائنا، رابىيە ائنا،
سەن بولدۇڭ خەلقىڭگە ھازىدار ائنا،

ائتىدىڭ بارلىقىڭنى مىللەتكە ائنا،
سەن ۇئيغۇر خەلقىگە مەڭگۈلۈك ائنا.

جان پىدا قىلدىڭسەن مىللىتىڭ ۈئچۈن،
يىغىسىنى يىغلىدىڭ ھەر باالڭ ۈئچۈن،

قىلغاندا شۇم ياۋالر ۋەتەننى خاراپ،
بولدۇڭسەن دەۋاگەر مەزلۇمار ۈئچۈن.

ھارمىدىڭ، تالمىدىڭ خەلقىم دەپ ھەردەم،
تاپتىڭ پۇل، ائتىدىڭ مىللىتىڭگە ھەم،

بايلىقىڭ كەتسىمۇ ياۋالرغا يەم بولۇپ،
دېمىدىڭ بىر توۋا، قىلمىدىڭ ھېچ غەم.
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ۆئتىدىڭ بەدەللەر ۆئمۈر بۇيى سەن،
دېمىدىڭ ھەرگىزمۇ تۆھپىكار بەك مەن،
كەمتەرلىك بابىدا سەن بىر چولپانسەن،
ياندىڭسەن شام بولۇپ قاراڭغۇدا سەن.

تىكلىدىڭ قەلبىڭدە ىئشەنچ ھۆرلۈككە،
بولدۇڭسەن يۆلەنچۈك مۇھتاج خەلقكە،

جېنىڭنى ائتىدىڭ ۋەتەن - مىللەتكە،
يېتەرسەن سەن چوقۇم ائخىر تىلەككە.


