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 تەرجىمھالى دوختۇر ئابدۇرەھىمجان ۋە ئائىلىسىنىڭ قىسقىچە
 

 يىلى قەشقەر قىزىلسۇ-1955دوختۇر ئابدۇرېھىمجان      
چى دېگەن يەردە ۋەتەنپەرۋەر دىنىي زات ئائىلىسىدە دۇنياغا تاغا

پۈتتۈرۈپ قەشقەر  مەكتەپنى يىلى قەشقەر تىببي-1974كەلگەن. 
ىيە ئىدارىسىدا دوختۇر بولۇپ يېڭى شەھەر ناھىيە ئېلىكتىر ئېنىرگ

يىلغىچە قەشقەر ياۋاغ كوچا -1986يىلدىن -1980ئىشلىگەن. 
باشقارمىسىدا ئۆز ئالدىغا دوختۇرخانا ئېچىپ كېسەل داۋالىغان ۋە 
دىنىي ئوقۇشالردا قەشقەرنىڭ ئاتاقلىق ئالىملىرىدىن تۇرسۇن ئىمام 

اخۇن ئاخۇنۇم، سەلەي دامولالم، يۈسۈپ قاراخۇنۇم، مەمتىمىن ئ
خەلپىتىم، ئابلىمىت دامولالم، ئابدۇكېرىم قاراخۇنۇم قاتارلىق 

يىلى قەشقەردىن -1986دىنىي زاتالردىن ئىلىم تەھسىل قىلغان. 
ى بار بولۇپ، پەرزەنت 5 يەرلەشكەن. تۈركىيەگە مۇھاجىر بولۇپ 

داۋاالش  ىغا دوختۇرخانا ئېچىپ، كېسەلئىستانبۇلدا ئۆز ئالد
 تەربىيە بىلەن شوغۇللىنىپ كەلمەكتە.-ىمبىلەن بىرگە دىنىي تەل

دادىسى ئوسمان قاراخۇنۇمنىڭ چوڭ دادىسى ئابدۇلال 
دامولالم قەشقەر ئوپال يېزىسىدا دىندار مەرىپەتپەرۋەر ئائىلىسىدە 

ئوپال مەھمۇدىيە مەدرىسىدە ئوقۇپ كېيىن  ،تۇغۇلغان بولۇپ
شەيخۇل ئىسالم  قوقاندا قەشقەر خانلىق مەدرىسىدە ئوقۇپ

ربيلەپ چىقىرىدىغان قوقان خان مەدرىسىگە ئىلىم تەھسىل تە
ئوغۇل پەرزەنتلىك  2قىلىش ئۈچۈن بارغان. قوقاندا توي قىلىپ 

بولغان. ئىككى ئوغۇل قوقان خان مەدرىسىدە ئوقۇش پۈتتۈرگەن. 
ئۇ مەزگىلدە ئوسمانلى ئېمپىيرىيەسىنىڭ ئەڭ ئاخىرقى ھەربىي 
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وتتۇرا ئاسىيادا >تۇران ئكاپىكاس ۋە قوماندانى ئەنۋەر پاشا 
دۆۋلىتى< يەنى بۈيۈك تۈركىيە دۆلىتى قۇرىدىغانلىقىنى جاكارالپ 

مىڭدىن ئارتۇق ئەسكەر بىلەن ئۇرۇش قىلىپ روسالرغا تاقابىل  40
چوڭ دادىسى ھارىپ قاراخۇنۇم ۋە  ىتتاۋاق . ئۇتۇرالماي يېڭىلگەن

ەن تاغىسى سوپى مەخسۇم قاتارلىقالر بىر بۆلەك ئەسكەرلەر بىل
قەشقەرگە چېكىنگەن. قەشقەرلىكلەر بۇ ئەسكەرلەرنى كۆرۈپ 

 >ئەنجان ياغىلىقى< دەپ ئىسىم قويغان ئىكەن. 
قەشقەرگە چېكىنگەن ئەسكەرلەرنىڭ قوماندانى بولغان  

تاغىسى سوپى مەخسۇم قەشقەر شەھەر ھېيتكاھدىكى ئەنجان 
 رەستى كوچىسىغا يەرلەشكەن ئىكەن.

ئېلىشقۇ سەۋەبلەردىن يەركەن  بەزەندە كېيىن قەشقەر    
بىلەن تونۇشۇپ پۈتۈن مەسىلىلەرنى قاراخۇنۇم  ئايوپ خانىدىكى

 ئايوپمۇزاكىرە قىلىشقان. ئاتاقلىق دىنى زات ۋە تەرىقەت ئالىمى 
سۇم ئەسكەرلىرى خقاراخۇنۇم مەسلىھەتى بىلەن تاغىسى سوپى مە

لەرنى بىلەن خوتەنگە بېرىپ، نۇرغۇن پىدائىي ئەسكەرر تالىپال ۋە 
 يىتىشتۈرۈپ چىققان.

چوڭ دادىسى ھارىپ قاراخۇنۇم قەشقەر ھېيتكاھ جامئەسىگە  
ن ۋە قەشقەردە توي جامئەدە خاتىپلىق قىلغا ھېيتكاھيەرلىشىپ  

پەرزەنتى بولغان. خەتىپلىك قىلغاچ نۇرغۇن قارى ئالىم  3قىلىپ 
يىتىشتۈرگەن. دادىسى ئوسمان قاراخۇنۇم قەشقەر جان قورغاندا 

ئالەمدىن  ئۆتۈپئوقۇتۇش ئىشلىرى بىلەن -ئوقۇم بولغاچ ئىما
 ئۆتكەن.
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ئۇكا بىر تۇغقان بولۇپ، -دوختۇر ئابدۇرېھىمجان ئاكا
ئاكىسى نۇرمۇھەممەتجان قارىي ھەم دوختۇر بولۇپ يىتىشىپ 
چىققان ھەمدە قەشقەر مىللىي شىپاخانا ئامبوالتورىيىسىدە 

ۆچۈپ كېلىپ ئىشلىگەن. كېيىن تۈركىيەگە مۇھاجىر بولۇپ ك
 ئۇكا ئىككەيلەن تۈركىيەدە ياشىماقتا.-يەرلەشكەن. ھازىر ئاكا
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 ئاپتوردىن
 

ئۇيغۇر ۋە دۇنيا مۇسۇلمانلىرىنىڭ بۈگۈنكى ھالىغا 
قارايدىغان بولساق، ئىسالم دىنىمىزنىڭ ئەقىدە ۋە ئەسلى 
ماھىيىتىدىن يىراقلىشىپ، ئوخشاش بولمىغان تۇيۇق يولالرغا 

گىشىپ كەتتى. شۇنداقال نۇرلۇق ئىسالم دىنىمىزنىڭ داغدام ئە
خاھىشى بويىچە ئەگرى يولالردا مېڭىشقا -يولىنى تاشالپ نەپسى

 باشلىدى.
ئۆز خشاش ئاسارەتتە قالغان كىشىلەر بىز ئۇيغۇرالرغا ئو

ئاپەتكە مۇپتىال بولۇپ، قانداق -نەپسىنى دەيدىغان بىر بااليى
ان ساقلىسىال بولىدىغان، ئويۇن يول بولۇشىدىن قەتىينەزەر ج

تاماشا ئارامگاھ كۈلكە بىلەن ئۆمرى ئۆتسە بەخت دېگەن مۇشۇ 
دىيانەتتىن، -ئەمەسمۇ دېگەن خاتا كۆزقاراش بىلەن ئېزىپ، دىن

ھايادىن  -شەپقەت، شەرمى-ساداقەتتىن، مېھىر -ئامانەت
يىراقلىشىپ دۇنيا مۇسۇلمانلىرىنىڭ ئەھۋالىدىن بىخەۋەر ياشاپ، 

 منىڭ ئېسىل ئەخالق ئادەتلىرىنى تاشلىدى.ئىسال
ۇسۇلمان دېگەن نېمە؟ قۇرئان كەرىمنىڭ ھۆكۈمى نېمە؟ م

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يولى قايسى؟ دېگەنلەرنى كۆز 
ئالدىغا كەلتۈرمىدى ۋە ماڭمىدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 

ىم ساھابىلىرىنىڭ يولىدىن چەتنىدى. بۈگۈنكى ھالىمىزدىن ھېچك
سۈرۈشتىمۇ قىلمىدى. ھەقىقىي دىن ئەھلى ۋە شەرىئەت ئەھكامىغا 
ئىمكانقەدەر ئېسلىپ ھەرىكەت قىلغۇچىالرنى، ئۈممەت يولدا 
ماڭغۇچىالرنى ھاقارەت قىلىشقا باشلىدى. بۇنى كۆرگەن 
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غەربلىكلەر، ئامېرىكىلىقالر ياۋروپالىقالر، رۇسالر، خىتايالر، 
كۈچى بىلەن سىيونىس  ئېنگىلىزالر، ئىسرائىلالر، پۈتۈن

ئىدىئولوگىيىسىنى دۇنياغا يايماق ئۈچۈن كۈرەش قىلماقتا. 
مۇسۇلمانالر بولسا ھەر يەردە خار زار تەپرىقە پەرىشان ئاسارەت ۋە 

 .ۋەتەنسىزلىككە دۇچار بولماقتا
دېمەك ھازىرقى زاماندا پۈتۈن يەرشارى مۇسۇلمانالر بولۇپمۇ 

دىنبىر ئىش ئۇيغۇر مىللىتىگە ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرى قىلىدىغان بىر
تەئەللۇق بولغان ئۇيغۇرىستاننى خىتاي قولىدىن چوقۇم ئازاد 
قىلىش كېرەك. چۈنكى بۇ جاھان ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرى ئۈچۈن تار 

 -11كەلدى، ئالالھ ئايەت كەرىمدە مۇنداق دەيدۇ: )سۈرە رەئىد 
ىچە ئايەت( ھەر قانداق بىر قەۋىم ئۆزىنىڭ ئەھۋالىنى ئۆزگەرتمىگ

 ئالالھ ئۇالرنى ئۆزگەرتمەيدۇ.
شۇنىڭ ئۈچۈن بېشىمىزغا ھەر قانداق يامان كۈن كەلگەندە 
ئۆزىمىزنىڭ يامان خۇي پەيلىمىز ۋە قىلغان ئىشلىرىمىزدىن 
كەلمەكتىدۇر. ئەگەر جانابى ئالالھ بېشىمىزدىن بۇ چىن باال سېنى 
ئۆزى دەپنە قىلمىسا ئالالھنىڭ رەھمىتى، نۇسرىتى، ھىدايىتى 
بىلەن بىزلەر بىر ئارغا كېلىپ بۇ بېشىمىزدىكى مۇسىبەتنى 
ھەممىمىز بىرلىكتە كۆرەش يولى بىلەن ھەل قىلىشىمىز كېرەك. 
كۆرۈش بىزدىن زەپەر ئالالھتىن. ئەزىز دوستالر مۇسۇلمان 
قېرىنداشالر مۇسۇلمانالرنىڭ ئۈستىدە ئويلىنىۋاتقان بۇ قانلىق 

  .ۇئويۇننى بۇزۇپ تاشالشقا توغرا كېلىد
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ئەخالقىمىزنى تۈزەتمەي شۇ كېتىشىچە كېتىۋەرسەك مەقسەت 
قىلغان مەنزىلگە يېتەلمەيمىز بەلكى تېخىمۇ چوڭقۇر پاالكەتكە 

 .چۈشۈپ قالىمىز
ئەزىز مۇسۇلمان قېرىنداشالر جانابى ئالالھنىڭ غەزىپى 
بىلەن بۈگۈنگە قالدۇق. ئەگەر جانابى ئالالھ رەھىم شەپقەت 

وزمىسا مۇسۇلمان دىيارىنىڭ ئەھۋالى قىلىپ رەھمەت قولىنى س
قىيىنلىشىدۇ. جۈملىدىن ئۇيغۇرىستان ئازاتلىقىمۇ قىيىنغا 
توختايدۇ. ئۇيغۇر قېرىنداشالر بىزلەر بۈگۈنكى ھالىمىز بىلەن 
كېتىۋېرىدىغان بولساق ئۇزۇن ئۆتمەي ئەھۋالىمىز قانداق بوالر؟ 

ەيدا بۈگۈنكى بۇ ئەندىشە ھەرقايسى تەشكىالتالردا ئەندىشە پ
 .قىلماقتا
 

ئەزىز ئۇيغۇرىستان مۇسۇلمانلىرى، ئۆز قېرىنداشلىرىمنىڭ 
بۈگۈنكى ھالىنى كۆرۈپ قاتتىق قايغۇرغىنىم ئۈچۈن مەن بىر ئاجىز 
بەندە بولۇش سۈپىتىم بىلەن، ئۆزۈمدىكى يېتەرسىزلىكلەرگە 
قارىماستىن، نەسىھەت تەرىقىسىدە شېئىرالر بىلەن تارىخىي 

ر قىلىشقا ىمەسىلىلەرنى بىلگىنىمچە يېزىپ نەشمەسىلىلەرنى، دىنىي 
جۈرئەت قىلدىم. مەن دوختۇر ئابدۇرېھىمجان ئالالھنىڭ ئاجىز بىر 
بەندىسى، يېزىلغان ئىبارىلەردە ھەرقاچان نۇقسان خاتالىقالرنىڭ 
بولۇشى تەبىئىي، تۈزىتىپ ئوقۇشۇڭالرنى ۋە تەنقىدىي پىكىر 

 .بېرىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمەن
 دۇرېھىمجاندوختۇر ئاب

 كۈنى-5ئاينىڭ -4يىلى -2017
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 ئەخمەتجان قاسىمى ھەققىدە ھېكايە

 )ئابدۇراخمان ئەبەي(
 

 ئەخمەتجان قاسىمى مائارىپقا بەك كۆڭۈل بۆلەتتى.
ئۇ مائارىپچىالر بىلەن بىر يەردە  مەكتەپلەرگە كۆپ باراتتى.

ىلسا بولۇپ قالسا ياكى مائارىپ توغرىسىدىكى يىغىنالردا سۆز ق
 مۇنداق بىر ھېكايىنى نەقىل قىلىپ سۆزلەيتتى.

يولداشالر! بۇرۇن ئۇيغۇرىستاننى ياڭ )ياڭ زېڭ شىن(  
نەچچە مىڭ  10دېگەن بىر كىشى سورىغان. ئۇ ئۇيغۇرىستاننى 

يىل خاتىرجەم تىنچ سوراپ خېلى نام چىقارغان.  17چېرىك بىلەن 
ئالىدۇ. بىر  بىر قىسىم مۆتىۋەرلەر ھېلىمۇ ھۆرمەت بىلەن تىلغا

 ۋەقە: 
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خان ياڭنى )يۇئەن شى كەينى دېمەكچى( بېيجىڭغا 
چاقىرىتىپتۇ. ياڭ ئوردىغا كىرىپ خانغا ئۆز خىزمىتىدىن دوكالت 

   .بېرىپتۇ. خان ئۇنىڭدىن تازا رازى بولماپتۇ
سەن ۋاقتىدا ھوشۇڭنى تاپ! بولمىسا پۇشايماننى ئالىدىغان 

 زەپلەنگەن ھالدا. قاچا تاپالماي قالىسەن! دەپتۇ خان غە
 بۇ نېمە دېگەنلىرى؟ دەپتۇ ياڭ ھەيران بولۇپ.

 خان كەسكىن قىلىپ شۇنداق دەپتۇ: 
ئۇيغۇر تۈرك زېمىنى بىزدىن يىراق يەر ھەم مۇرەككەپ يەر، 

نەچچە مىڭ  10ئەگەر بىرەر توپىالڭ يۈز بېرىپ قالسا سېنىڭ 
 چېرىكىڭ نېمە قىالاليدۇ؟ سەن دەرھال چېرىكنى كۆپەيتمىسەڭ

 بولمايدۇ!
ياڭ بۇ گەپنى ئاڭالپ قاقاقالپ كۈلۈپ كېتىپتۇ: خان  

ئالىيلىرى مەنچە بولسا مۇشۇ چېرىكلەرنىمۇ تارقىتىۋېتەيمىكىن 
دەيمەن. ئۇ يەردە ئۇيغۇر خەلقىنى چىرىك بولمىسىمۇ باشقۇرغىلى 

 بولىدۇ.
بۇ نېمە دېگىنىڭ؟ چىرىك دېگەن ھاكىمىيەتنىڭ تۈۋرۈكى 

ان بولۇپ، چىرىكى يوق ئەمەلدار تۇرسا! دەپتۇ خان ھەير
 ھاكىمىيەت باشقۇرالمايدۇ! 

بىزنىڭ ئۇ ئۇيغۇر يېرىدە باشقۇرغىلى بولىدۇ! دەپتۇ ياڭ 
 ئىشەنچ بىلەن. 

ئېيتە قېنى قانداق باشقۇرىسەن؟ دەپتۇ خان قىزىققان 
 ھالدا.
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مەن خەلقنى ئۆز ئەركىنلىكىگە قويىۋېتىمەن دەپتۇ ياڭ. 
مەسچىت بىلەن پۇلغا ئۆزىنى  شۇنىڭ بىلەن بۇ نادان خەلق

ئۇرىدۇ. مەسچىتكە ئۆزىنى ئۇرغانالر ئۇ دۇنيالىقنى ئويالپ 
دۇنيا بولىدۇ. پۇلغا ئۆزىنى ئۇرغانالر توقلۇقتىن شوخلۇق -تەركى

قىلىپ قىمارخانا، زىنھارخانا، قاۋاقخانا چىلىمخانا قۇرۇپ، 
 چېكىپ جاھان مۇشۇ دەپ ياشاۋېرىدۇ. -ئىچىپ

اچچىقى كېلىپتۇ: ھەممىنى بېرىۋەرسەڭ خاننىڭ غەزىپىدىن ئ
 بىر كۈنى سېنىڭ تەختىڭنىمۇ تارتىۋالسا قانداق قىلىسەن؟ دەپتۇ.

-ئۇ خەلق تارتىۋااللمايدۇ! مەن تېخى ئۇالرنىڭ يېمەي 
ئىچمەي يىغقان ئالتۇن كۈمۈشلىرىنىڭ ھەممىسىنى بىرال ھەيۋە 

 بىلەن تارتىۋاالاليمەن. دەپتۇ ياڭ:
لەن بىر نەرسىنى يەنى مائارىپنى مەن ھەممىنى بەرگەن بى

 بەرمەيمەندە!
مائارىپنى بەرمىگەننىڭ نېمە پايدىسى؟ دەپ سوراپتۇ خان 

 مەنسىتمىگەن ھالدا.
 ياڭ ناھايىتى ھۇزۇرالنغان ھالدا شۇنداق دەپتۇ:

مائارىپى يوق مىللەت كۆمتۈرۈپ قويغان قازاننىڭ 
قۇرماق ئاستىدىكى قوڭغۇزغا ئوخشايدۇ. چۈنكى نادان خەلقنى باش

ئاسان، قويغا ئوخشاش قاياققا ھەيدىسە شۇ ياققا ماڭىدۇ. شۇڭا 
ئۇالرغا مائارىپنى بەرمەيمەن. ھەمدە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىن چىققان 
بىلىملىك كىشىلەرنى نەزەربەنت قىلىۋېتىمەن. ئۇنىڭدىن باشقا 
يەنە بىر ئامالىم بار. ئىككى ناداننىڭ ئوتتۇرىسىغا ئازراق بىر 

پ قويىمەن. ئۇ مەن ئالىمەن دەيدۇ بۇ مەن مەنسەپنى تاشال
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بىرىگە، ئۆتۈنمەيدۇ، دۈشمەنلىشىدۇ. -ئالىمەن دەيدۇ ھەرگىز بىر
بىرىنى چاقىدۇ. ئۇ كەلسىمۇ -ئاندىن مېنىڭ ئالدىمغا كىرىپ بىر

توغرا دەيمەن بۇ كەلسىمۇ سېنىڭ توغرا دەيمەن. شۇنىڭ بىلەن 
قەت ئاتا ئىككىسى توختىماي ئېلىشىپ مېنى ئۆزلىرىگە شەپ

قىلىدىغان خۇدا قىلىۋالىدۇ. مەن ئۇ خەلقنى، يەنى ئۇيغۇر 
 تۈركلەرنى ئەنە شۇنداق باشقۇرىمەن. 

-خان بۇ گەپلەرنى ئاڭالپ شۇنداق خۇشال بولۇپ كېتىپتۇ
دە، ياڭنىڭ مۈرىسىگە ئۇرۇپ تۇرۇپ:  بۇ ناھايىتى ياخشى چارە 

تى ياخشى ئىكەن. ئۇ ئەخمەق ئۇيغۇرالرنى ئىدارە قىلىشنىڭ ناھايى
تەدبىرىنى -چارىسى ئىكەن. سەن ئالتۇندىنمۇ قىممەت بۇ چارە

دەرھال يېزىپ بەر. باشقىالرمۇ بۇ ياخشى چارىنى ئۆگەنسۇن! 
 دەپتۇ. 

شۇنىڭ بىلەن ياڭ خاننىڭ ئېسىل ئوردىسىدا يېتىپ، 
"ئىستىغپار ھۇجرىسىدىكى خاتىرىلەر" دېگەن كىتابنى يېزىپ، 

( قانداق باشقۇرۇشتىكى بىرقانچە ئۇيغۇر خەلقىنى)ئۇيغۇرىستاننى
 تەدبىرلەرنى ئوتتۇرىغا قويۇپتۇ. 

ئەخمەتجان قاسىمى ھېكايىنى ئېيتىپ شۇ يەرگە كەلگەندە 
ناھايىتى جىددىيلىشىپ كېتەتتى. ھەم تېخىمۇ جاراڭلىق قىلىپ 

 سۆزلەيتتى.
يولداشالر! ياڭ بىزنى ئەنە شۇنداق سورىغان. ئۇ ھەرقايسى 

للىرىنى پۈتۈنلەي دىنىي زاتالردىن يەرلەرنىڭ دوتەي ئامبا
تەيىنلەيتتى. ئۇ تۆۋەننى كۆزدىن كەچۈرسە ياكى يىغىن ئاچسا، 
دوتەي ئامبالالردىن: سىزنىڭ ناھىيىدىن نەچچە مەسچىت بار؟ 
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دەپ سورايتتى. مەسچىتنى كۆپ سالغانالرنى مۇكاپاتاليتتى، 
ى ئۆستۈرەتتى. مەسچىتنى ئاز سالغانالرنى جازااليتتى، مەنسىپىن

ئېلىپ تاشاليتتى. شۇڭا ياڭنىڭ دەۋرىدە ئۇيغۇرىستاندا مەسچىت 
مىڭغا يەتكەنىدى. مەسچىتنىڭ سانى  4شۇنداق تېز كۆپىيىپ 

مەكتەپنىڭ سانىدىن كۆپ ئىدى. مەسچىتلەرگە ھۆكۈمەتتىن 
بېرىدىغان خىراجەتمۇ كۆپ ئىدى. ھازىرقى بىر قىسىم مۆتىۋەر 

ېلىشىدىكى سەۋەب ئەنە زاتالرنىڭ ياڭنى ھۆرمەت بىلەن تىلغا ئ
شۇنىڭدا. بىز ھەرگىز ياڭنى دورىمايلى. خەلقنى، بولۇپمۇ 

ۋەتەننىڭ قەددىنى  .بالىالرنى مائارىپقا مەكتەپكە باشاليلى
كۆتۈرىدىغانمۇ مائارىپ، مىللەتنىڭ قەددىنى كۆتۈرىدىغانمۇ 
 مائارىپ. ياۋروپالىقالر ۋە تۈركىيەدە مائارىپقا بەك كۆڭۈل بېرىدۇ. 

ائارىپ ئادەمگە ئۆزىنى ئۆزىگە تونۇتىدىغان ۋاستە شۇڭا م
دەيدۇ. ئۆزىنى ئۆزى تونۇغان مىللەتتىن ھەر قانداق زور 

  مۇستەملىكچىمۇ قورقىدۇ. دەپ سۆزىنى تاماملىغان.
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 ئانام دادامنىڭ ۋەسىيەت دۇئاسى
 

 دادام مىنى مەھكەم قۇچاقالپ            
 گە قىلىپئۆزىنى ئاستا قىبلى            
 كۆتۈردى قولىنى ئىگىز قىلىپ            
 باشلىدى دۇئانى نەسىھەت قىلىپ            

 
 ئالدى كۆزىگە لىق ياش ئېلىپ            
 تاپشۇردۇم دىدى ئالالھقا سېنى            
 يولۇڭ ئوچۇق بولسۇن دەپ            
 كۆزۈڭ ئارقىدا قالمىسۇن دەپ            

 
 ئۇنۇتمىغىن ھەرگىز ئاناڭنى            
 قىلمىغىن تەرك نامازنى            
 بەرمە قولۇڭدىن ئىبادەتنى            
 يۈگۈر ئايالن دۇنيانى            

 
 ھودۇقما كۆرگىنىڭدە ھەيران قېلىپ           
 ئەخالقى ساپ مەرداننى تاپ           
 دىيانەتلىك سەركەرنى تاپ-دىن           
 توغرا يولغا باشاليدىغان لىدەرنى تاپ           

 
 پاسالنماس بىلەنگەن خەنجەرنى تاپ           
 ئازادلىق يولىدا ھارمايدىغان لىدەرنى تاپ           
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 تاشنى تالقان قىل گۆھەرنى تاپ        
 قورقماس بىلىملىك قومانداننى تاپ        
 يول بېسىپ كەلگەنگە چاڭقاپ        
 انغا لەززەت بىرەلەيدىغاننى تاپج        
 ھەردائىم ئېچىپ ساڭا قوينىنى         
 شەربەت ئىچىرىدىغان كەۋسەرنى تاپ        

 
 يېرىم يولدا قويسا سىنى ئىشىڭ چاتاق        
 ماڭما ھەرگىز سەن ئۈچۈن توزاق        
 ياالڭئاياق-قاالرسەن ئاخىرىدا جۇل        
 ىل ئۇزۇن بىراقھاياتىڭ خەتەر مەنز        

 
 پەقەتال ئۈممەت ئۈچۈنال         
 دىن ۋەتەن مىللەت ئۈچۈنال        
 ھۆرلۈك مەشئەلنى يېقىش ئۈچۈنال        
 ئالالھ رىزاسى ئۈچۈنال        
 كۆرەش جان دوستالرنى تاپ        

 
 
 

 ۋەزىپەڭ ئېغىر ئوغلۇم ئادا قىلساڭ رازىمەن        
 دۇئاسىنى ئىالھىمئىجابەت قىلغاي         
 كۈچ قۇۋۋەت بەرسۇن ئىالھىم ساڭا        
 دادام كۆز يېشىنى ئېيتىپ سىالپ        
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 ئالالھقا تاپشۇردۇم ئوغلۇم سىنى
 يولۇڭغا قارايمەن ساقالتمىغايسەن بىزنى
 دىدىم مەن ئانام دادامغا ۋەدە بىرىپ

 ئارمانىڭنى سۆز بىرىپ-ئورۇناليمەن ئارزۇ
 مايمەن بۇ يولنى بېسىپئالالھ شاھىتتۇر يان

 ئايرىلدىم ئانام دادام قېشىدىن يولغا چىقىپ
 

 بولمىدى ئازات ۋەتەن قولۇمغا كەلمەي
 ئۆلدى ئانام دادام يۈزىنى كۆرەلمەي

 تۈگىمەيدۇ ئۈمۈدۈم ئازات ۋەتەننى كۆرمەي
 قويسام مەنمۇ ئۈمۈدۈمنى قەبرىگە

 
 قانداق قارايمەن قىيامەتتە ئانام دادام يۈزىگە

 دادامغا بەرگەن ۋەدىنى ئورۇنلىمايئانام 
 كەتسەم مەنمۇ قەبرىگە نۇمۇس قىلماي

 چەۋرىگە قويماي-ئىنشائالالھ ئازات بولۇر نەۋرە
 
 

 ياشايلى بىزمۇ ئىنساندەك دۇئا قىلىۋەرمەي
 كۆرەش قىاليلى قىيامەتكە قەرز قويماي

 قاچانغىچە ياشايمىز بويۇن قىسىپ دالدىدا
 دۇئايىڭ قوبۇلئازات قىلساڭ ۋەتەننى بولۇر 

 ۋەتەن ئازات  بولمىسا بولمايدۇ دۇئايىڭ قوبۇل
 ۋەتەن ئازات ئەمەس ئۆتمەيدۇ دۇئايىڭ ئالالھ ئالدىدا
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 ئانا ئاۋازى
 

 ئەي قورقاق ئۇيغۇر باالم
 قورقاق خىتاينىڭ تارىخىغا باقماي

 قايتقان ئەجدادىڭ ئۇرۇشتىن زەپەر بىلەن
 سەندەك ۋەتەننى تاشالپ قاچماي

 
 ەش قاچما جان باالمئارتۇق بىرل

 كەل ۋەتىنىڭ سېنىڭ ئۇيغۇرىستان
 ئىگە بول تاشالپ مىنى قېچىۋەرمەي
 غەيرەت جاسارەتلىك بول قورقماي

 مىراسىڭدۇر ئانا تۇپراق ئۇيغۇرىستان
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  ئاسارەت نومۇس
 

 ئۆلۈم ياخشى ئاسارەت ئاستىدا ئېزىلگەندىن
 يەپ ئىچىپ چىملىقتا سوزۇلۇپ ياتقاندىن

 ئىشرەتتىن-ا قوغلىشىپ ئەيىشدۇني
 ئۆزىگىمۇ قىيىن قارۇن كەبى سەرۋەتتىن

 ئىشلەتمىگەنلىكتىنئىگىسى خىتاي ياخشى يولغا  پۇلۇڭنىڭ
 باغ سېلىپ مىۋە قويساڭ چىتلىرى بولمىغانلىقتىن

 قۇرۇر مىۋە گۈلزارىڭ ساڭا تەئەللۇق بولمىغانلىقتىن
 ئالەمنىڭ نەرىگە بارساق بارايلى خار ياشايمىز

 ۋەتىنىڭ قولۇڭدا بولمىغانلىقتىن لى ئانائەس
 

2017-01-26 
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 شىھىتلەر ئۆلمەس
 

 ۋەتەن مۇجاھىدسىز ئازاد بولماس
 لىدىرلىك سۆز ئەمەس بولۇمسىز بولماس

 تار ئوق تەگمەسرنى تاىبولۇمسىز ياي
 ئەگەر ئاتقان بىلەن ھەرگىز قادالماس

 
 جىھادقا چىقالماسرىالردا گەپ يوغان ېق
 الر جۇۋان بىلەن ياتسا بىر پاي ئاتالماسرىېق
 رىالردا تەجىربە كۆپ قورقاق بولماسېق
 رىالردا ۋەتەن ئىشقى ھىچ نەرسە پايلىماسېق
 
 رىالردا غەيرەت كۆپ دۇئا قىالر يانماسېق
 رىالر ۋەتەندىن باشقا ھىچ نەرسە تانماسېق
 رىالر ۋەتەندە تۇرۇپ ۋەتەنسىزلىك دەردىدەېق

 ياش قۇرىماس دىنكۆرمىگۈچە كۆزىۋەتەن ئازادلىقىنى 
 مۇجاھىد قېرىنداشالر يىتىشىدۇ تۈگۈمەس

 كۆرەش يولىدا قىلىدۇ جىھاد شېھىتلەر ئۆلمەس
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 قۇللۇق كىشەن  
 

 كلىك يامانۈلۆمىللىتىمنىڭ روھى ئ
 لىكىن قورقىدۇ خىتاي ئۇيغۇردىن ھامان

 ئەگەر روھتا بولسا قۇللۇق كىشەن
 بولۇپ يېتىپ مۇجاھىدلەر قىلماستى تەسلىم

 توختىماي قىلدى مۇجادىلە بىر ئۆلسە بىرى تۇرۇپ
 خىتاي ۋەتەننى تاشالپ ارخەلقى ئالەم كۆرىدۇ قاچ

 مۇجاھىدكە تەڭ كېلەلمەس خىتاي ھەرقاچان
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 تەقدىر رەھماندۇر  
 

 ھەقىقى ئەمىر تەقدىر رەھماندۇر
 ياخشىلىق ۋە يامانلىق ئالالھتىن ئەسلى ئىماندۇر

 كۈچۈڭگە ئىشەنگەنلىك بىر شەيتانلىقتۇر-لما
 ھەممىسى ئەقلىڭگە ئاخىر پۇشايماندۇر نىڭبۇالر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    20 

 بىر يول تاپايلى ئارتۇق
 

 باتىالر ياخشى كۆرۈنۈش ئۈچۈن
 مۇسۇلماننى ئۆزىگە پىشۋا قىلدى
 مۇسۇلمانالر باتىغا ئۆزىنى ئېتىپ

 نۇر ئىسالمنى ھاياتىغا پىدا قىلدى
 

 ر مۇسۇلماننى مۇسۇلمانغاباتىال
 سېلىپ ئويۇنچۇق قىلدى بىرىگە-بىر

 بۇ سەۋەبتىن يەر يۈزىدە
 زار بولدى-نۇر ئىسالم خار

 مەن مۇسۇلمان دەپ
 مۇسۇلمانغا نەپرەت قىلدى

 
 شىكايەت قىلىپباتىغا 

 باشقىچە يالۋىرە ئىززەت قىلىپ
 باتىالر قىالر ئاندىن بىزگە

 قىلىپ ھىلە شەيتان تۆھمەت
 لسا بىزگە ياخشىلىقئۇالر قى

 قىلىپ داۋراڭ قىالر تازا شۆھرەت
 شۇڭا دەيدۇ جومھور رەئىس

 نىھايەتئەجنەبىلەرگە ۋاي  
 كۆرەلمەيدۇ بىزنى، قۇرار توزاق

 غەيبەت دىنقىالر دائىم يالغان



 

 
21 

 باتىالرغا ئىشەنگىن دەپ
 بارمۇ ھەدىستە ياكى ئايەت

 پ ئېچىۋەت دەپىتىباتىغا ئوخش
 ايەتبېشىڭنى ئاچ بارمۇ رىۋ

 پۈتۈن ئەزايىنى ئېچىۋىتىپ
 قىالر پەرداز مايمۇن نىھايەت
 باتا دىمەك ئىسالم دۈشمىنى

 ئوچۇق تۇرسا غايەت
 بۇ غەپلەتتە مۇسۇلمانغا
 ەتپچۈشكەن تۈگمەس بىر ئا

 پايدىالندى دىن دۈشمەنلىرى
 ئادەتقۇدۇق زىدۇ ادائىم ق

 دۇنيا ئىسالم مۇسۇلمانالرغا
 تقۇۋۋەت بەر ھىدايە-ئىالھىم كۈچ

 ئۇيغۇرۇممۇ ئىرىشكەي نىجات
 قۇرار ئىسالمى بىر دۆۋلەت

 ھەقىقەتنى چۈشەنسەڭ
 ئالەمى ئىسالمغا ئائىتتۇر
 ئۇيغۇر ئۈستىگە قۇرۇلغان

 بااليى ئاپەت غەپلەتلىكتۇر
 ئۇيغۇر تارتىۋاتقان گۇناھالر

 ئەڭ چوڭ ئاسارەتتۇر
 ئۇيغۇرۇم مۇسۇلمان لىكىن

 كەلگىنى مۇسىبەتتۇر غابېشى



 

    22 

 ۇلمان تۇرۇپئۇيغۇرۇم مۇس
 ھەق يولىدا ماڭمىغانلىق خاتالىقتۇر

 ئۇيغۇرغا ئالالھنىڭ قەھرى
 غەزىبى بولدى باال نازىل

 ئالالھ ئەمرىنى قويۇپ
 ماڭدۇق نائىش سابىق باتىل
 بولۇپ تۇرۇپ شەيتان يولىنى

 دوست تاپتۇق ئەخمەق بىلەن جاھىل
 شۆھرەت دۇنيا پىشىدە-مال

 يۈگۈردۇق ئالدىنىپ غاپىل
 ن قالدۇق ئاسارەتشۇنىڭ بىلە

 گە ئادىلزيوق نىجاتلىق بى
 بەرسە بىزگە نۇسرەت ئىالھىم

 وليتاپايلى ئارتۇق ئۇيغۇرۇم بىر 
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  غزىپ كەتتى باشتىن ئاياەئ  
 

 ئۇيغۇرۇمدا يوقتى دىنى مەزھەپ
 مەزھەپ ۈكچىقتى ھازىر بىزدە تۈرل

 ئۇيغۇرۇمنىڭ ئەھلى سۈنئىدۇر مەزھەپ
 لدا ئېزىپبۆلۈنۈپ كەتتى ھەر يو

 
 بۇ توغرىسىدا يوقكى ئالىم چۈشەندۈرۈپ

 بۇ ئەخماقالر ئاڭلىماسكى قىلسا الپ
 ئىبلىسالرنىڭ مەقسىدى دىندىن چىقىرىپ

 ئۇيغۇرالرغا مەزھەپ ئۇرۇقىنى تېرىپ
 

 مەزھەپ بىلەن مەزھەپنى سېلىپ
 ىپنباتىالرنىڭ ئوينىغان ئويۇنىغا قې

 يوقاتماقچى خىتايمۇ ئۇرۇپ قېقىپ
 دۈرسەك ئۇنىڭ دىماغىبۇنى چۈشەن

 زىپ كەتتى ئۇيغۇرۇم باشتىن ئاياغىېئ
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 خائىنالرغا ۋاي
 

 شىداېخائىنالر ئىش ب
 سادىقالر بويۇن قىستى
 گۆھەردەك داۋاچىالر

 كۆمۈلۈپ ئاياق ئاستى
 

 مىللەت ۋەيرانى بولدى
 رىياسەتچى ھاماقەتتى

 ئاياغ ئاستىدا قېلىۋەردى
 بىلىملىك ئىسىل زادى

 
 ياخشىالرنىخائىنالر 

 رەنجىتەر خۇشال ئاتتى
 داۋاچىالر قالدى ئىزىلىپ

 باش قالدۇرۇش يوق شارائىتى
 

 پۇل يوق-داۋاچىالردا مال
 يوق پەقەت ئۇالرنىڭ قىممىتى

 كەمبىغەل بولسىال ياقماس
 قىلسا سۆز قۇۋۋىتى

 
 پۇلىغا قاراپ-مال

 ئىززەت قىالر نائەھلى ئېزىتقۇچى
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 قۇرۇق قول بولسا يوق
 ئىززىتى ئۇنىڭ اليىق

 قارار بىرىلىدۇ ئۇنىڭغا
 يانچۇقى توم بولۇشى

 گۇناھلىرى كەچۈرىلىدۇ
 ئۇ بايال بولسىال

 كۆرۈنمەس نۇقسانلىرى
 نەچچە قات بولسا

 پۇلى يوقالرنىڭ گېپى توڭ
 ئەگەر بىلىملىك بولسىمۇ

 چىكىگەكې-يمقىالر تازىم كى
 ئەگەر نۇقسانسىز بولسا
 بىلىملىكلەر غەرىپ بولۇر

 ىم ھاقارەتكەئۇچرىغاي دائ
 ئادالەت يوق ئارىمىزدا

 باھا بىرەر پەقەتال قارسىغا
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 كىپەن ھازىر
 

 دىن ئۈچۈن كىپەن ھازىر ، مىللەت، ۋەتەن
 ھاسىل داقىلسا ئىرادە ئىالھىم پات يېقىن

 ادەت شەربىتىنى تويغۇچە ئىچەرمىزھشا
 گۈل باھار لىرىدائېچىلغاي ۋەتەن تۇپراق

 ىرىغا شېھىت قانالرتۇپراقلتۆكۈلسۇن ۋەتەن 
 

 ئىالھىم بۇ مىللەتكە جاسارەت بەرگىل
 زار ئەتكىل-ۇچىن زالىمنى ۋەتەندىن خار

 كەلگىنىگە مىڭ پۇشايمان بى قارار ئەتكىل
 ئۇيغۇرۇمغا ھىدايەت بەر توغرا بىرلىك ئەتكىل
 قالمىسۇن ۋەتەندە مىكروپ توزتومان ئەتكىل

 
 ئۇيغۇرۇمنىڭ بېشىدا مىڭ بىر باال

 سەبرە قىلدۇق ئادا ھازىرغىچە
 دى كۆزىمىز قان يارارقان قۇستۇ

 كۆرەلمىدىم ئۇزاقتىن يولالر ئارا
 رغىدەك بىر ئەسىرقىيوق تېخى يال
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 چىقىپ كەتتى يولدىن
 

 ئۇيغۇرۇم چىقىپ كەتتى يولدىن
 دىيانەت قولدىن-ۋەتەن مىللەت دىن

 چىنلى شەيتان چىقاردى بىرال سۆزدىن
 ى ئەلدىنئايرىلدۇق ئىزىلىپ بار يوق

 ئەگەر ئىلىم بولسا ھىچ ئازمىغاي
 ئۇ كىتابنى ساندۇققا ياكى يانچۇققا سالماي

 ئوقۇپ چۈشەنسەك تاپاتتۇق ئازماي
 

 ئۇيغۇرۇم بەرىبىر ئۆلىسەن بىركۈن بىرىپ
 مەنالىق ئۆل نالە قىلماي ئىمان بىرىپ

 ئۇيغۇرۇم ئازدى دىنىمىزدىن سەن ئالغىن تىرىپ
 ە ئىزىپئازغانالر قاالر جاھاننامىد

 قىلمىشىڭدىن بىرىسەن بىربىر ھىساب
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 ئۇيغۇر ساالدا
 

 ئۇيغۇرغا بۇ دۇنيا تار كەلدى لىكىن ساالدا
 تېپىلمىدى ئەگەر تېپىلسا بىر مەدىكار ئەسال

 قورۇلۇپ قالماستۇق بۇلۇڭ پۇچقاقالردا
 مىللەت ھەق يولىدا-دىيانەت ۋەتەن-دىن

 يولدا ئۆتكۈزۈپ ئەخمىقانە كۈلۈپ ۈنبىھۇدە ك
 ئىچىپ بىھوش بولۇپ قۇرۇق خىيالدابەزىلەر 

 ھەقنى تونۇماي يا ۋەتەنگە بارالماي تاالدا
 ئۇيغۇرۇم كىلەيلى ئارتۇق بىرلىك قارارغا

 ئالەمدىن-نۇمۇس قىلماي ئالالھتىن يا خەلقى
 نىمە بولدۇڭ قورقمايسەن روزا جازادىن

 نىمىشقا ئىبرەت ئالمايسەن كەلگەن باالدىن
 پەيلىمىزدىن-ۈك كەلدى ئۆز خۇيبىزگە كەلگۈل

 شۇڭا غەپلەتتە قالدۇق ھىچ كارىمىزدىن
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 شەيتاندىنمۇ رەزىل
 

 مىللەت ھەققىنى يىدى بىر ئەبلەخ
 مىللەت ھەققىدە سۆز قىلىپ تۇرۇپ 

 پ دائىم شەيتاننىۈۆكس
 شەيتان كۆرۈپ بىركۈنى ئۇنى
 مەن شەيتانمىكىن دەپتىمەن

 اننىئۇچراتتىم سەندەك رەزىل ئىنس
 مەندىنمۇ رەزگە نەرسىمىشسەن
 ئۇ قەدەر قاۋايسەن تۇتامسىز

 
ئايىتىدە -120،119، 121بۇ ھەقتە جانابى ئالالھ سۈرە نىسا 

شۇنداق دەيدۇ )كىمكى ئالالھنى قويۇپ شەيتاننى دوست 
تۇتىدىكەن ئۇ )دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە( ئوپوچۇق زىيان تارتقان 

لەردە بولىدۇ ۋە ئۇالرغا خام بولىدۇ. شەيتان ئۇالرغا )يالغان( ۋەدى
خىيالغا سالىدۇ )يەنى ئەمەلگە ئاشمايدىغان ئارزۇالرنى كۆڭلىگە 
سالىدۇ( شەيتان ئۇالرغا پەقەت يالغاننىال ۋەدە قىلىدۇ. ئەنە 
شۇالرنىڭ بارىدىغان جايى جەھەننەمدۇر. ئۇالر جەھەننەمدە 

ى بۇ قاچىدىغان جاي تاپالمايدۇ( دىمەك جانابى ئالالھ ئىنسانالرن
 تۇرسا.ئاگاھالندۇرغان قەدەر 
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 داۋا ئېشىغا زاكات
 

 داۋا ئېشىغا بايالر زاكات بەرسە
 داۋايىمىز سىلكىنەر جانلىنىپ تۇرسە
 توسىدۇ زاكاتنى بولۇمسىز شەيتانالر
 زاكات بەرمەي ھارام قىالر ھايۋانالر

 غېرىب ھەققىنى بەرمەي خىيانەتكارالر
 داۋاچى يوق چىقار ھۆسنى سۈرەتتىن

 ئەقىدە بۆلمىگەن شەيتان ئەلدىن
 يىراقالشقاي خەلقىم شەكلى غەيرى تىلدىن

 كۆرسە نەپرەتتىن ئۇيغۇرنىقاچار ئۇالرمۇ 
 قۇتۇلدۇر ئىالھىم غەپىلەت تۆھمەتتىن
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 كاۋاپ بولدۇم ۋەتەن ئىشقىدا
 

 بولدى مىللەت ئىشقىدا يانار كاۋاپيۈرۈگۈم 
 پىراقىداكاۋاپ بولدى ۋەتەننىڭ جىگىرىممۇ 

 دەپ مىللەت توراقىدا رقاچان ئازات بوال
 ئۇزاقالردا تېخى ھۆر بولۇرمۇ مىللەت يا

 نداقايغۇدا ياتالمايمەن نادام-غەم
 

 جان مالىمنى مىللەت يولىغا قويدۇم
 ۋەتەن ئۈچۈن سەرپ قىلدىم پىكىر خىيالىمنى

 منىبۇرتۇۋەتەن ئازات بولغىچە كەسمەيمەن 
 بۇ سۇئالىمنى ئاڭلىغاي مىللىتىم بىر كۈن

 مۈشكۈل جاپايىمنى مىرادىمغا يەتكۈزگەي ئىالھىم
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 ئال رەئىس
 

 خاراپ بولدى ئاسارەت ئاستىدا قېرىنداشالر
 ئەزانمۇ ياساقالندى ۋەتەن دىيارىدا
 پۈتۈن ئىشقا قۇرۇپ قاپقان توزاقالر

 داياشلىرى كۆز دىماقالر-قۇرىماس قان
 نالىزارالرغاداۋاسى يوقمۇ رەئىس 

 
 ئارارەئىس كۆرمەيمىز ئۇزاقنى قىل 
 پاۋاباشقىالرغا قىلدىڭ مىڭ تۈرلۈك 

 با ئاغزىڭدا مىڭ تۈرلۈك ياخشى سۆز
 ئاداقىلچە لىكىن كۆرمىدۇق تېخىغىچە 

 ياكى بى ھوپاقىلغىنىڭنى ئۇنۇتماسسەن 
 

 ئال ھىمايەڭگە رەئىس قالمىسۇن غەمدە
 ۋەتەندىن ئايرىلدۇق يېتىپ تازا دەمدە

 يغۇر ئىدۇق بىر ئادەمدەقەھرىمان ئۇ
 ئادەم دىگۈدەك يۈز يوق تازا بىغەمدە
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 خىتاي ئالدى جان بىلەن
 

 ئۇيغۇرۇم خىتاي ئالدى ھەر باھانە بىلەن
 ئىچمەي توپلىغان دۇنيايىڭنى جان بىلەن-يىمەي

 توغرا يولغا ئىشلەتمىدىڭ ئالدى بالالرنىڭ بىلەن
 نۋەتەن، مىللەت يولىغا بەرمىدىڭ خىيانەت بىلە

 دىن ئۈچۈن بەرگەن بولساڭ پۇل بىلەن-مىللەت-ۋەتەن
 كۆرەتتىڭ ئازات ۋەتەن ئېچىلغان گۈل باھار بىلەن
 ئەمدى جەھەننەمدە قانداق يانارسەن ئۆلگەن بىلەن

 پۇلال يوق قالدىڭ جان بىلەن-مالال-ئەمدى بالال
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 ساڭا يوق ئامال
 

 تاپساق پارا ئالساق راھەت كامال
 دىس بولسا ساڭا يوق ئامالبىر ھاۋا

 ئامال بۇ قەدەر ھاياتقا ۋەتىنىڭگە قىل
 دوستلىرىڭنى توپالپ قىلغايسەن ھەل

 
 ھىچ ئويلىماس ۋەتەننى راھەت بىلەن
 ئۆمرىڭنى ئۆتكۈزسەڭ ئىززەت بىلەن

 ياتامسەن تېخى چەتئەلنى كۆرگەن بىلەن
 نومۇس يوقمۇ ھۆرلۈكنى كۆرگەن بىلەن

 
 بۇ جاھان ۋەتەنسىزلىك قارا كۆرۈنەر

 بىزمۇ ئىنسان قالمايلى قاراڭغۇدا ھامان
 ۋەتىنىڭ بولمىسا غەيرى يۇرتتا پاشاھ
 يىسەڭ كەيسەڭ جاۋاھىردىن كوالھ

 توق ياالڭئاياق بىر گودەھ-ئاچ
 ئۆز تىلىڭدا سۆزلەشسەڭ ئاجايىپ بىر رىباھ

 ئالالھ يولىدىن ئېزىپ كەتكەنلىك
 مۇسۇلمانغا يوقكى ئازاتلىق

 بولساق دىن يولىدا ماڭغان
 بولۇر بۇ دۇنيادا ئەزىز شاتلىق
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 باشقىالر ياشايدۇ ئۇنىڭغا نىسىپ
 ئىت كۆپەك توڭگۇز يىگەنلەر كىسىپ

 زار قىلدى مەلئۇن بېسىپ-ۋەتەننى خارۇ
 ئىجتاھات قىلغان بولساق سېسىپ يېتىپ
 قان بىلەن ئالغان بولساق سۆكۈپ ئېلىپ

 
 ۋەتەن ئىشقى دەپ بىرەي دوستالر

 اشالررەت پىغان يكۈندۈز ھەس-كېچە
 مارجانالر لىرىمتۆكۈلەر چەشمىدەك ياش

 پىغانالر-ھەريادىمغا كەلگەندە چىقار ئاھ
 ئارمانالر-كەل بىللە ئېيتايلى قالمىسۇن دەرت
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 كۈنگە قاراپ 3-5
 

 ئۇيغۇر ۋەزىپەڭنى ئورۇندا تىك تۇرۇپ
 كۈنۈڭگە قاراپ غەپىلەت بولۇپ 5-3

 كۈنۈڭ بىتاپمەشرىپى ئالىمدە بىھودە 
 ئۆلۈكۈڭنى يەيدۇ قۇرۇت يىالن ئەقرەب
 قالىسەن يالغۇز سوراق بىلەن سوقۇلۇپ

 ئەگەر دۇنيادا دىن ۋەتەن مىللەت ئۈچۈن
 قىلغان خىزمىتىڭ بولسا بىر يول تېپىپ

 جەننەت ماكانىدا ياشايتىڭ ھۆر قۇچاقالپ
 

 سەن قىلما ھىلە ئۆمرۈڭگە ئىتبار
 دئاقىۋەت بىركۈن ئۆلىسەن ئەيلى يا
 ئالالھتىن غاپىل بولساڭ بولما شاد
 ئالالھقا يېقىن بولساڭ بولۇر ئازات

 باتىدا تۈركىيەدە ياشىدىم دەپ
 غەپىلەت ئىچىدە بولما گول

 بوينىڭدا ئېغىر يۈك بار بۇنى بول
 ۋەتەن ئازاد ئەمەس غەمدە بول

 ئويال دوستالر بىلەن تاپ بىر يول
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 ئۇيغۇرۇمنى ۋەيران قىلغان نەرسە بار
 

 اراپ زىناھ ھارام خىيانەت يالغانالرش
 ۋەيرانالر-شۇڭا ۋەتەنسىز قالدۇق جۇل

 خۇدا ئۇردى قىلدى پەيغەمبەر نالەتلەر
 تۈگۈمەس باالغا قالدۇق نىمە دىگەن گىرىپتار

 
 ئۇيغۇرۇم بىر بىرىگە تەنە قىلماق بىلەن كەتتى
 مۇجاھىدلەرگە بەزىلەر كۆز يۇمۇپ تەنە قىلدى

 ىن ئاشتىىنلەر ھەددىدئقاۋاپ خا
 قاچتى مۇقىلىپ سەبرە داۋانىڭ رەڭگى

 
 داۋاچىالر سۈكۈتتە بىر بىرىگە قاراپ قالدى

 بۇ داۋادا چىقارمۇ قەھرىمان باشچى
 خائىنالرغا تاشالپ بەرمەيدىغان

 ئۇيغۇرۇمدىن چىقارغىن ئىالھىم يول باشاليدىغان
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 ئىشەنمىگىن پۇلۇڭغا
 

 بۇ دۇنيادا ياشىدۇق غەمسىز
 پۇلۇڭغا يا ئەزىز تېنىڭگە ئىشەنگەن

 ۋە يا خەلىق ئىچىدىكى ھۆرمىتىڭگە
 ۋە يا مەنسەپ ياكى شۆھرىتىڭگە

 قۇۋۋىتىڭگە-ۋە يا لىدىرلىك كۈچ
 ۋاقتى كەلسە ئەرزىمەس ئۆلۈمىڭگە

 قارا سەن بۇ دۇنيادا قىلغان خىزمىتىڭگە
 قىلساڭ ياخشىلىق قېزىالر مازار تېشىڭگە

 قالىدۇ ئەۋالت ئەۋالت سوي دىشىڭگە
 

 ئۇيغۇرۇم بىر نەسىھەت سۆز 
 دەپ بىرەي قىلغان سۆزۈم ئۇز

 قاراڭالر سىلكىنىپ بىر كۆز-ئاڭال
 قارىساق دۇنياغا نەم ئاالر كۆزۈمىز
 ئۇيغۇرۇم بۇمۇ بىزنىڭ تەقدىرىمىز

 نى ئالمايمىزئۈچۈن ھۆرلىكنىمە  ئەي ئۇيغۇر
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 يوق شاپائەتكە اليىق ئۆزۈم  
 

 دۇئا قىلدىم ساڭا ئىالھىم
 ق بولۇپ كەتمەكتە خەلقىميو

 نىجاتلىق بەرمىسەڭ يوقتۇر ئامالىم
 رەھىم قىل ئۇيغۇرۇڭغا ئىالھىم

 
 گۇناھىمىز كۆپتۇر ئىالھىم

 بىز بەندەڭگە قىلمىغايسەن غەزەپ
 تەلمۈرتمىگىن بىزلەرنى يارەب

 مەرھەمەت ئەيلە ئىالھىم
 

 ساڭا بارماس دۇئا سۆزۈم
 چۈنكى يوق شاپائەتكە اليىق يۈزۈم

 ەتتىم ۋەتىنىمنى قورقاق ئۆزۈمتەرك ئ
 ئۇيغۇرىڭغا كۈچ جاسارەت بەر ئىالھىم

 
 نى ئولۇر بىر قەتىم رەھمە قىل ئىالھىم

 سەن قۇدرىتىڭدىنسبىزلەردىن ئەسىرگمە
 ئازدۇق بولۇمسىزلىقتىن كەچۈرگەيسەن

 ئۇيغۇرۇمنىڭ گۇناھلىرىنى كەچۈر ئىالھىم
 

 ۋەتىنىم زولۇم قىيامەت ئىالھىم
 ئىبادەت نىۇرئانيوقكى ئەزان نى ق
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 زار پەرياد ۋەتەن-خارۇ
 مەرھەمەت ئەيلە ئۇيغۇرۇمغا ئىالھىم

 
 ئىبادەتتىن مەھرۇم قالدۇق ئىالھىمىم دىن

 سەن رەھىم قىل قۇتقاز بىزنى يارەب
 بۇ زۇلۇمدىن سەن قۇتقازمىساڭ

 جالالت تەرەپتىن ئۆلۈپ تۈگەيمىز ئىالھىم
 

 گۇناھكار بەندەڭنى ئىالھىم
 ىن بۇ كىسەل كاساپەتت
 سەن ساقايت يارەب

 سەنسىز ساقايمايمىز ئىالھىم
 

 مىللىتىم قورشاۋدا قالدى ئىالھىم
 قەلبىدە ئىمان، جالالت رەھىمسىز
 سەن قۇتقازمىساڭ ئۆلۈپ تۈگەيمىز
 مەرھەمەت ئەيلە بىزلەرگە ئىالھىم

 
 بىزنىڭ ئېغىر گۇناھىمىز ئىالھىم

 ۋەتەننى تاشالپ قاچماق
 ئەقىدىسىزلىك باتلغا ساپماق

 ھىدايەت بەرسەڭ ھەقنى تاپماق
 ھەققە ئۇالشتۇر بىزلەرنى ئىالھىم
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 گە قارشى ئىالھىمزالىم خىتاي دىنىم

 الرداتولۇپ تاشتى زىندان
 كىشەنلەپ ئۇرۇپ قاپساپ

 بۇ زۇلۇمدىن سەن قۇتقاز يارەب
 رەھىم ئەيلىگەيسەن ئۇيغۇرۇمغا ئىالھىم

 
 ئارىمىزدا خائىن مۇناپىق جىق ئىالھىم

 قۇنچاققاچار مىللىتىم قور خائىنالردىن
 خائىنالرنى جۆندىيەلمەيدۇ بىراق

 جاسارەت بەر بىزلەرگە ئىالھىم
 

 ئارىمىزدا ئىھانەت كۆپ ئىالھىم
 بىرلىشەلمەس كىسەللىك كۆپ

 ئىشەنمەسلىك چۈشەنمەسلىك كۆپ
 ئىناقلىق ئەيلە بىزگە ئىالھىم

 
 

 ئۈمۈدىمىز سەنسەن ئىالھىم
 روھلۇق جاسارەت بەرگىن

 نۇر ئىسالم ئەيلىگىن زنىئىمانىمى
 نۇر ئىسالمدىن ئەسرگمە

 ھەق يولۇڭدىن نىسىپ ئەيلە ئىالھىم
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 دوستالر بەر ئىالھىم ساغالم كۆرەشچان

 يولدىن ئاداشقان بۇ مىللەتكە
 ھىدايەت قانىتىڭنى ئاچقايسەن

 ھەق يول نىسىپ ئەتكەيسەن ئىالھىم
 

 دوست دىگىنىمىز دۇشمەن بولدى ئىالھىم
 ۈپ ئارقىمىزدىن ئۇردىئالدىمىزدا كۈل

 ئارىمىزنى بۇزۇپ غەيبەت قىلدى
 بۇنداق ئىنسانالردىن ئۇزاق تۇتقايسەن
 قۇدرىتىڭدىن ئەقىل بەرگەيسەن ئىالھىم

 
 قۇتۇلدۇر بۇ زۇلۇمدىن ئىالھىم

 ئۇيغۇرۇڭنى جازاالپ ئىمتىھان ئەتتىڭ
 گۇناھلىرىمىزنىڭ ئېغىرلىقىدىن

 بۇ دۇنيانى دوزاق ئەتتىڭ
 ەر بەرگىنئۇيغۇرغا كۈچ زەپ

 قۇرۇلسۇن ئىسالمى بىر دۆلەت
 

 ئەسىركمە ئۇيغۇرۇڭدىن يارەب
 قۇدرەت ئىالھىڭدىن زەپەر سەندىن

 كۆرەش قىلىش ئۇيغۇرۇڭدىن
 سىنىڭ ئىالھى ئادالىتىڭدىن

 ئىككى ئالەم بەختىيار بولسۇن



 

 
43 

 ساڭا ساغالم ئىبادەت قىلسۇن
 جەۋالنسۇن ئەزان قۇرئان

 ئۇيغۇرۇڭنىڭ تۇپراق ماكانىدا
 ۇن بۇ شاتلىققا ئىالھىمويست
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 گۈلشىنى
 

 كىلىدۇ ۋەتەن باغۇ جەننەت  گۈلشىنى
 بۇيرارسەن ئۇ كۈن كۆرمەككە كۆز سىنى

 بىر كۆرەلمەي ئۆلۈپ كەتسەڭ ئەگەر
 كىتەر كۆزۈم يۇمۇلماس ئوچۇق

 
 قورقۇنچاقلىق بىلەن ۋاي بىچارە ۋەتەن

 كىم قولىدا قالدىڭ بۇ قەدەر جۇل ۋەتەن
 اۋرۇپا ئوتتۇرا ئاسىيا تۈركىيە ئامرىكىداي

 ياشىدىم دىگەن بىلەن بويۇڭ پۈكۈك يولالردا
 

 ۋەتەن خەلقى ئالەم بىزلەرگە ھاقارەت قىالر
 قۇرۇق گەپ قۇرۇق خىيالغا يوق ئىتبار

 مەن بۇ يولدا دىگەننى كۆرمىدۇق ئىختىيار
 كۆرەشچان قىل بىر ھىدايەت بىزلەرگە ئىالھىم
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 نۇمۇس مەن ئۈچۈن
 

 ئەجنەبى ساختىكار ئىشەنمەيمەن
 مەنيسىياسەتكە ئىشەنگەنلەرنى چۈشەنمە

 مەنيئۇ تۈلكىلەرگە ئىشىنىپ ساقالپ تۇرالما
 مەنيېلىۋەرمەمۇزلۇققا ئاتتى مۇزالپ ق

 
 مەنيتىيازى بار ئىرىمەي تۇرالماەقىشنىڭ ئ

 مەنپەئەت ئۈچۈن ساتتى ئۈچ ئەبلەخ
 ئالىمىز روس ئامرىكا ئېنگىلىستىن

 ىتاي بىلەن قوشۇپ ھىساب سورايمەنخ
 مەن ئالماي نەۋرەمگە قويۇپ قويسام
 نۇمۇس ئەمەسمۇ مەن ئۇيغۇر دىسەم
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 چاق قەپەزنى غازى ئانام ئەقىللىق
 

 ئانام سالغان ۋەتەنگە ساراي
 ئېلىۋالدى خىتاي ياساپ سالغان ساراينى

 پىپىرىپ خىتايغا ساراينى الپئانام تاش
 بۇنداق ساراينى ۇپويت لەنەت قىلغان

 
 ئەجنەبىلەرنىڭ دەردىنى كۆپ تارتتى
 ئەمدى سالمايدۇ ھەشەمەتلىك ساراي

 ئۆز ۋەتىنىگە سېلىپ ساراي
 ئىگە بواللمىدى بى كىسەكمۇ

 
 ئەمدى سالساڭ يەنە ساراي

 ئامرىكىدا كىمگە قاالر ئۇ ساراي
 ئانا سەن چۈشسەك ساراي دەردىگە

 ئاكام سىدىق چۈشسە قەلەم دەردىگە
 

 قايغۇ دەردىگە-مەن چۈشسەم غەم
 بايالر چۈشسە پۇل تېپىش دەردىگە

 بىغەملەر چۈشسە نەزمە نەجەم دەردىگە
 قېرىالر چۈشسە مەشرەپ ئويۇن دەردىگە

 
 مۇجاھىدلەر چۈشسە لىدىرسىزلىك دەردىگە

 ۋەتەندە مىللەت چۈشسە جان دەردىگە
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 ياشالر ۋەتەننى تاشالپ قېچىش دەردىگە
 ىرلىك تالىشىش دەردىگەئالىم زىيالىالر لىد

 
 ۋەتەن مىللەت دىن ئۈچۈن ھەركەت يوق

 ئۆتكۈزۈپ قۇرۇق خىيال دەردىگە ۈنبىھۇدە ك
 لەنەت بولسۇن بۇ ھاياتقا سۈرگۈن دەردىگە

 قۇدەك لىدىر ئىچىمىزدەئويغاتچۈنكى يوق 
 

 چۇۋالچاق بىرلىك يوق ھەربىرىمىزدە
 مىللەت پەرىشان قايغۇ ھەسىرەت ئىچىدە

 ۇسۇۋاتىدۇ ئېغىر تاياقتامىللەت قان ق
 يوقسا ئەخماقمۇ سەن بۇ ھاياتتا

 
 يىل 60ئۆتۈپ كەتتى ئەخمەقالر قولىدا 

 ئەخمەق ئەمەسكەن دىگەنئىدىم بۇ يىل
 قايدۇردىمۇ باشقىالر سىنى غولغۇيىل
 ئەمەس باشتا تۇرۇش ئىشى قىلغىل

 باركەن پۇرسەت قۇرۇق خىيال بولمىغىل
 
 

 پىشىدەيا تۆھمەت  يارىماسقۇرۇق خىيال 
 يەتتى يېشىم بىر يەرگە ياراتقىن بىر تۆھپە
 قىلدىم ھاۋالە ئالالھقا ھىدايەت بەرمەككە

 ھىدايەت ئىالھىم بىز مىللەتكەبەرسۇن 
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 ئالدانمايدۇ ئانام ئۇنىڭغا

 كۆردى چېپىپ يۇرۇپ دۇنيانى
 تونۇشتۇرۇپ ئۇيغۇرنى ڭتونۇتتى

 بەرگىن جاسارەت ئىالھىم ئانامغا
 

 دەرت ئىكەنۋەتەنسىزلىك ئەجەب 
 ئەقىدەسىز بولماس ئادالەت ئەزەلدىن
 ئەمەس ئىنسان ئۇ تۈلكە ئەسلىدىن
 كىسەل كۆپە تارىخ ئۇ ۋەسلىدىن
 ساتتى بولوپ تۇرۇپ سەيپىدىن

 
 بۇالپ خىتاي بارلىق بىساتىمىزنى ئالدى

 قويدى بىزگە دۇئا بىلەن مازارىمىزنى
 نىمە قىاللىدۇق ئۇيغۇر ئوغالنلىرى

 قەپەزنىئويغان ئارتۇق چاق 
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 نۇر كاالم
 

 ئالالھقا ھاياتىمئامانەت قويدۇم 
 قىلسام بۇ دۇنيادا خىزمەت ئىالھىم

 قورقمام شۇڭا شىھىتلىك ئىمانىم
 دىنىم ئۈچۈن ئۆلسەم ئارمانىم تۇريوق
 
 ر ھەق نۇرلۇق كاالمىڭەب

 ماڭىمەن ھەق يولىدا ئىمانىم
 يورۇتتۇڭ نۇر پەرمانىڭ

 ىنئىالھىم جەھەننەمد رقۇتۇلدۇ
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 خىتاينىڭ نېمە ئىشى بار؟
 

 رەئىس سوقما چىن زالىمنى
 كۆرمىگەچ سەن خىتاينى

 ئۇ تۈلكە مىكروبنى
 ھالىنى بلەخبولىدۇ دۇنيا ئە

 سور رەئىس بىزدىن خۇيىنى
 

 كۆپەكنى باقساڭ ھاۋاليدۇ
 دۈشمەن كۆرسە قوغاليدۇ

 چىن دىگەن نان كور ئەبلەخ
 قورسىقى تويسا سىنى تااليدۇ

 بۇ ئەزىز تۇپراققا  ۇقماس
 سىنى قوشۇپ يەيدۇ

 تۈرك دۈشمىنى ئەزەلدىن
 ۋەتەن پارچىسى قولىدا
 شۇڭا ئويۇن ئوينايدۇ

 زىمىننى ئوياليدۇ ۈنىتىكىپ كۆز
 ئۇ كۆپەك نەسىللىك تۈلكە
 مەقسىدى باشقا ئۇنىڭ
 تۈركىيە جەننەت ماكان
 ئىشتىھاسى باشقا ئۇنىڭ

 تىقىپ ياۋاش ياۋاش پۇتىنى
 جىدەل ئوينايدۇسەن بىلەن 
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 ئاسارەتمۇ راھەت
 

 راھەت دامىللەت ھورۇن دۇنيا
 يوق نۇمۇس ئاسارەتتە راھەت
 بەرمەس ھورۇن قولغا ئازادلىق
 ئويغان ئارتۇق ئۇيقۇڭ يىتەر

 يوق ساڭا ئويغانمىساڭ شاپائەت
 

 كۈچنى ۋەتەن مىللەت دىندىن ئالدىم
 مۇستەقىللىق ھەقلىق نىشانىم
 نىمبايراق قولۇمدا ۋىجدان ئىما

 ۋەتەندىال ساغالم تەرەت ئالغىنىم
 

 كۆرۈنەر مەنزىل ئۇزاق
 خائىن توال يول چىتلىق

 چىقار كۆرەشچان لىكىن ئېزىتقۇلۇق
 بوغار ئەقىلنى يولالر توزاق
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 بىر ئايالنى كۆردۈم
 

 ئۈرۈمچى قوزغۇلىڭىدا كۆردۈم
 مىللەت يولىدا پەرۋانە كۆردۈم
 كۆزىدە نەپرەت ئوتىنى كۆردۈم

 ھەسرىتى پىغانىنى كۆردۈمۋەتەن 
 

 ئاھ مىللىتىم ئاچچىقالپ كىتىمەن
 ئويالپ جاپايىڭنى يىغالپ كىتىمەن

 ئەجدادىمنى ئويلىسام ئىپتىخارلىنىمەن
 كەلسە ۋاقىت جېنىڭنى تىكىسەن
 ئالالھ شاھىتتۇر بولۇپ تۇرىمەن
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 چاتاقغەپىلەت 
 

 مىللىتىم ۋەتەنگە ياخشى قاراپ باق
 وغۇل يەيدۇ تاياقئ-ھەركۈنى قىز

 ئۇرىدۇ ئۇيغۇر ئۇيغۇرنى شاپىالق
 ئاھ مىللىتىم غەپلەتتە قالماق چاتاق
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 باھار شامىلى
 

 تويمايدۇ روھىم باھار شامىلىغا
 لەپىلدەيدۇ كۆك بايراق باھاردا

 دۇنيانىڭ تەختىگە بىزمۇ ئولتۇرغاندا
 يىتەر ئىدۇق مۇراد ئارمانالرغا

 
 ە چىمەن ئىچىدەئاھ گۈلزار مىۋ

 ئەسال چىقمايمەن باغ ئىچىدە
 ئىچىمەن قانغۇچە ئۆز باغىمدە
 چاقىرىمەن دوستالرنى ساريىمدە

 
 ئاھ مىللىتىم ئويلىماقتىن

 تاڭ ئاتمىغان كېچىلەردىن
 قىيىن تېپىشماقالردىن

 ئوچۇق كۆڭۈل پەنجىرىدىن
 رازىمەن شىھىت ماقامىڭدىن

 
 دۇنيانىڭ گۇناھى يوق گۇناھ بىزدە

 مىللەتنى يارالندۇق بۇ يولدە مسۆيدۈ
 چاپتىم ئەمما سەن ئۇزاقالردە

 دى ئۈمۈدۈم يالغان دوستالردەقالمى
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 ۋاز كەچتىم دۇنيانىڭ پۈتۈن ئىشىدىن
 بىر ئۆمۈر تۇرمىدىم چاپتىم پىشىدىن
 زاماننى تۇر! دىدىم تاكى بېشىدىن

 رماندىنئائىزدىدىم ئۆمرۈم ئىچىدە 
 

 ىنچارچىمايمەن ئەسال ۋەتەن يولىد
 ۋاز كەچمەيمەن ھەق ۋەتەن يولىدىن

 كوروندوم ھەسرەت پاللىرىمغا
 ئۈمۈدۈم شىھىتلىك ئالالھ ئۈچۈن

 
 يانمايمەن ئىچتىم قەسەم بۇ يولدىن
 ئارتۇق ئىشەنمەيمەن يالغان سۆزدىن

 روھىم بەدىنىدىن چىقمادەن
 ئۆلسەم ئالالھ رىزاسى ئۈچۈن

 
 ھەسرەت چىكىپ قەلبىم ئىچىدە

 ىدى ھىچ نەرسىدەئەقلىم قوبۇل قىلم
 ئويلىدىم ئۆمرۈمنىڭ ھەر قاتىدە

 ھەر بىرىدە تۈزمەكتە توختام
 

 دوستلىرىم دۈشمەن بولدى
 ئارمان بولدى يوغورلوپقەدەرلىرىم 

 ئايرىلمايمەن ۋوجۇدۇم پەرمان بولدى
 قالساممۇ يالغۇز شىھىتلىك ئۈمۈدۈم بولدى
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 يىل تۈگەر 30مەن كەلگىنىمگە 

 ھەسرەت پىغان كۈنۈم بەتەر
 رەئىسالرغا يالۋۇرۇپ ئۆتەر ىمىللەتچ

 ئۇالردا يوق سادا ساالم بىرىپ كىتەر
 مەتە بولىسەن مىنىڭ پىالنىم

 تۇتقان خەنجىرىڭ ئالىدۇ ئىنتىقام
 خەنجەر تۇتۇپ باسىمىز قەدەم
 سەۋەب بولسۇن خەنجەر بىزگە

 كۆرەشچان دوستالرغا بولىدۇ ئىلھام
 كۆرگەن دۇشمەنلەر قاچار ھەردەم

 يمايمىز ئالىمىز ئىنتىقامزالىمنى قو
 مەتە ئالالھ شاھىت بولسۇن

 زالىم خىتايغا خاتىمە بىرىدۇ ئۇيغۇرۇم
 لىسەن ئۇ مىنىڭ زىمىنىمبىئەي خىتاي 

 دوستلىقتىن مەتە سۆزلىرىم بار
 كۆڭلۈم بوالرمۇ مىنىڭ بىر كۈن شاد

 كۆپ كۆرەلمەنمۇ ئازادتوسالغۇ 
 ياشايمەن لىكىن يۈرەيىم يېنىپ

 ىن تۈگەرمۇ پەرياددى قولۇمدمىكەل
 يىغال باغالر چۆلگە ئايالندى-يىغال

 قالمىدى قولۇمدا ئوشتى گەتتى
 چاقىرغانمۇ يوق ئىتبارىم قالمىدى

 سەنمۇ بولساڭ تاشلىما دوست قالمىدى
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 مەتە دىيار دىيار كەزدۈردى

 كۆڭۈل باغىمغا باھار ئەردىردى
 ساختىكارالردىن بىر بىر تەزدىردى

 لدۈردىكىم يامان كىم ياخشى بى
 

 مەتە ئەسلى ۋەسلىم زادى نەردە
 نۇرلۇق يۈزۈم قوندۇز ساچىم نەردە
 مەن تاشالپ قاچقان ۋەتەن نەردە

 ساداقىتى نەردە ۋەدە قىلغان دوستالرنىڭ
 

 مەتە بىلەن دىيار دىيار كەزدىم
 ئۈزۈلدى بۇ تەنىم جاندىن تويدۇم

 چارە قىاللماس ماڭاكىم كەلسە 
 تويدۇم قاندىنيارا يۈرىكىم داۋا يوق 
 ئۇيغۇر خەلقىم بىھۇدە ئۆلەر ھەركۈن

 خەۋەردىن تويدۇمئاچچىق  كۆڭۈلسىز 
 

 ئەسلىدە خىيالىمىز بار ئىككىمىز
 بىزدە قوپتۇق سەن بىلەن ۇپئولتۇر

 ئوزدە كۆرۈنەر يۈزۈڭدە سۆز بىلەن
 كوزدە ۋەتەن سەۋداسى يانار دىل بىلەن

 باشقىنى كۆردۇق مەيدىسىگە ئۇرغان بىلەن
 ۋاپاسىز تۈلكە قۇرتالرغا ئىشەنمەيمەن
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 ئايالندۇردۇم ئانا ۋەتەن تۇپراقالرغا
 زالىم خىتايالرغائۇ ئەبلەخلەر مىنى كوزور قىلدى 
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 تۈرك دۇنياسى-لەت باغچىلىۆد
 

 تۈركتىن يوق ئىدى باشقا دوستى-تۈرك
 يوق ئىدى ئويغاتقىدەك سەركەر لىدەرى

 ھەق ئادالىتىنەردە قالدىڭ دەۋلەت باغچىلى 
 تۇر دىيەلمەيسەن قىردى خىتاي ئاۋچىسى

 
 ئاڭال ئەي تۈرك دۇنيا ئىنسان ھەقلىرى

 قۇربانمۇ ئۇيغۇر يوقمۇ ئىگىسى
 بۇ دۇنيادا ۋاپالى دەۋلەت باغچىلى
 ھەركۈن ئاقار ئۇيغۇر قان يارىسى
 كۆرمەسكە سالما تۈرك دۇنياسى
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 ئىھتىياجىم قالمىدى
 رى()باشقىالرنىڭ شېئى

 
 جىھادنى بۇيرۇق قىلدى ئالالھ

 باھانىگە ھاجەت قالمىدى
 ئىچتىم ئەجەل شارابىنى

 دوختۇرغا ئىھتىياجىم قالمىدى
 

 يارام ياخشىالندى-قان
 ئوپراتسىيەگە ئىھتىياجىم قالمىدى

 يەپىلدى جەننەت سارىيىم
 مىمارغا ئىھتىياجىم قالمىدى
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 ئاڭال خىتاي
 

 شىسا بىراقخىتاي ئۆز شەھرىدە يا
 ئەمەس دۈشمەن بىز ئۈچۈن پەقەت

 قالغىنى ئۇيغۇر زىمىنىدا بىز ئۈچۈن چاتاق
 زىمىنىمىزغا ئاياغ باسقان خىتايغا ئاقىۋەت

 
 ئۆلۈم ئۇالر ئۈچۈن ئەمەستۇر ئۇزاق
 دەيدۇ شۇنى بەزى ئەخمەقلەر بىراق
 يوق خەلقتە گۇناھ ھۆكۈمەت توزاق
 ئۇنۇتما شۇنى خىتاي قالدى ئۇزاق

 
 لىپ ۋەتەندە قان ئەمدىيېتىۋې

 ساقزغىقىلماي رەھىم ئۇيغۇر زىمىنىدىن قو
 ئۇيغۇر زىمىنىغا باھار چىچەكلەرنى تېرىساق

 ئۇيغۇر زىمىنىغا ئىسالمى دەۋلەت قۇرساق
 

 ساڭا شۇنى ئەيتىلى ئاڭالپتۇر
 ئۇيغۇرنىڭ نىشانى مۇستەقىللىقتۇر

 ھەرقانداق سۈلھى ساال خەتەرلىكتۇر
 اسىي مۇناپىقتۇرمۇستەقىللىقنى بۇزغان ئ
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 كىم قەھرىمان
 

 بواللمايدۇ ئۆزىنى ئويلىغان قەھرىمان
 دىن ۋەتەن مىللەت يولىدا ماڭمىغان

 قورقاق بولىدۇ ئۆزىنى ئويلىغان
 قورقماس جىھاددا قىلىچ ئويناتقان

 زەيدۇن رەھمەتول ئوبۇلقاسىم قەھرىمان
 

 قورقاق تەھلىلچىلەر بواللمايدۇ قەھرىمان
 ن قورقار ھەرقاچانئۈمۈدسىز ۋەتەندى

 يىتىم باال تۇلخوتۇن دىلى نازۇك بولىدۇ
 ئاغرىتماڭال ئاناالرنى قارغاپ قويىدۇ
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 قورقۇنچاقلىق
 

 قورقۇش ئىنسان ئوغلى ئالالھتىنال قورقماق
 ئارالشتۇرماققورقۇش سەبرە بىلەن جاسارەتنى 

 قورقۇش ھىس تۇيغۇنى سەبرە بىلەن تويغۇزماق
 بويىچە ئېغىر يۈكنى توشۇتماققورقۇش ھاياتى 

 ئايرىماق بىرىدىن-بىر ئىماننى-قورقۇش ئەقىل ۋىجدان
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 قاراپ تويماي
 

 ئاھ تۈركەم شەھرىڭگە قاراپ تويماي
 قىزىل بايراق ئەزان ئوقۇلۇپ تۇرغاي لەپىلدەپ

 ماڭدام ماڭدامدا پەتۇچىالر قاراپ تۇرغاي
 قاچقايخائىن بولۇپ مىللەتكە ئامىرىكىغا 

 ئالدىنىپ ئۇيغۇرالرمۇ سەپ تىزىلىپ تۇرغاي
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 نىمە ئىشىڭ بار سۈرىيەدە
 

 ئۇيغۇرۇم ئاسارەت ئاستىدا قالدى
 زالىم قانخۇر ئەبلەختىن ۋەتەن تار كەلدى
 قېچىپ ئۆلۈمدىن مىڭ بىر جاپادا كەلدى

 كەلمەيال ئادەم توججارغا قالدى-كىلە
 ۋەتەندە زۇلۇم ئاز دەپ

 ىيە ئىراققا ئۆلگىنى كەلدىسۈر
 ئۆلگىنى ئۆلۈپ قالغىنى كەلدى

 ئاياقلىرى باسماس بولۇپ كەلدى
 يوللىغانالر ئىگە بولماستىن پەقەت

 نۇمۇس قىلماي تونۇماس بولۇپ قالدى
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 راھەت جاپاسىز بولماس
 

 ئۇيغۇرۇم راھەت جاپاسىز بولماس
 بەركەت ھەركەتسىز بولماس

 ىلەن بولماسسەۋەىلك بخۇشاللىق 
 باال قول ئازمىسا يېزىلماس

 ھەقتىن ئايرىلغان باالسىز قالماس
 ھەققە قېتىلغان ۋەتەنسىز قالماس
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 قان بىلەن تەرەت
 

 بىزلەر بىغەم ئۇخالپ راسا ياتاركەن
 مىللىتىم يېتىپ قارا باساركەندا ئۆلۈم قورقى

 ركەنتۈرمىلەردە تولۇپ تاشا-بىگۇناھ مىللىتىم تۈرمە
 ھەركۈنى سوراق تۇرماس ھاقارەت دەشنام

 رەھىمسىز جالالت تۇرماي ئۇرۇپ قامچا بىلەن
 چيدار يەنە ئەزايىدىن قان پىشقىرغان بىلەن

 ئىرادىسىدىن يانماس ۋارقىرار ئازادلىق ئۈچۈن
 ھوشىدىن كەتسىمۇ ئۇرار تۈرلۈك ئۇرۇش بىلەن

 جالالت تۇرار پەقەت ھېرىپ قالغان بىلەن
 ا ئاقار قان ۋوجۇدىدىنكەلسە ھوشىغ

 ناماز ۋاقتى كەلسە ئاالر تەرەتنى قان بىلەن
 قىالر نامىزىنى ئېسىقلىق زەنجىر كۈشەن بىلەن

 مىللىتىم ئەنسىز ھىچ بىرى تۈرمىدىن ساق چىقمىغانلىقتىن
 ئەلەمدىن قورۇلدى يۈرەك ئاقتى كۆز ياشىدىن-دەرت

 
 سىڭىل تۈرمىدە-مۈشكۈل ھايات ۋەتەندە ئانا

 سىز كىلىپ سۈرىيەدە قاپقاندامەن ئەقىل
 ئىشىنىپ ئالدامچىالرغا ۋەتەننى بىرىپ بۇ يولدا
 شەيتان بىلەن بىر بولۇپ بىز جىھاد دىگەن يولدا

 
 ئالدى خىتاي ئىگىسى يوق قىزالرنى بۇالپ

 كىچىك جامائەت بىزنى سۈرىيەگە يولالپ-چوڭ
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 ئالدى ئەقلىمىزنى بېشىمىزدىن بىزنى زورالپ
 ننەتكە كىرىسەن دەپ گولالپئۆلسەڭ سۈرىيەدە جە

 ئۆتتۈ كۈنۈم سۈرىيەدە قىسقا ئۇزۇن چەللەپ
 ئۇختۇق بۇ ئويۇننى خىتايمۇ ئۇ يەردە بىزنى جايالپ

 بىرىپتۇ خىتاي پۇلنى روس، ئىرانغا ئۇردى بىزنى قوغالپ
 خىتاينىڭ قولى بىلەن روس، ئىرانمۇ بىزنى ئوۋالپ
 بىھۇدە ئۆلۈپ كەتتۇق بىر ئەخمەق بىلەن بولۇپ

 اھ بىزدەك ئەخمەق مىللەت بۇ دۇنيادا بارمىكەنئ
 ئىالھىم بىز مىللەتكە ھىدايەت بەرمىسەڭ ئۆلۈپ تۈگەركەن
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 نالىزار كۆپتۇر
 

 تۈركىيەدە قورقاق خىيالپەرەس كۆپتۇر
 ۋەتەندە ۋەتەنسىزلىكتىن نالىزار كۆپتۇر
 تۈركىيەدە ۋەتەنداش ۋەتەنسىز كۆپتۇر

 ن قاپاقباش كۆپتۇرھىچ پەرقىغا بارمىغا
 

 ۋەتەندە ئىسىل ئىنسانالر زىنداندا كۆپتۇر
 تۈركىيەدە ۋىجدانسىز خائىنالر كۆپتۇر

 ۋەتەندە سېتىلما خائىنالر كۆپتۇر
 ۋەتەندە بىگۇناھ كىسىلىپ ئۆلگەن كۆپتۇر

 
 تۈركىيەدە ۋەتەن ئۈچۈن ئىش قىلماي

 تەھلىلچىلەر كۆپتۇر تۇرغان قاراپ
 ۆپتۇردۇنيادا بىغەم ئۇيغۇرالر ك

 ۋەتەن مىللەت دىن ئۈچۈن خىزمەت يوقتۇر
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 دوستالرغا تەۋسىيە
 

 دوستالر ئاڭالڭالر بۇ شېئىرىمنىڭ ئۆزىنى
 دىنىي ئالىم قىلسا شەرىئەتتىن سۆزىنى

 ئاچچىقى كىلەر بەزىلەر ئااليتىپ كۆزىنى
 ئاخىرەتتە ئالالھ ئالدىدا قارا يۈزۈنى

 
 ت نىسىپۋەتەن مىللەت يولىدا گەر بولسا نۇسرە

 سا كىلەر دۈشمەن بېسىپمىئالالھ ئەمرىگە باغالن
 ى باغالپ ئېسىپسىنخىتايالر ئېلىۋىرىدۇ 

 ئالالھنى ئۇنۇتساڭ ياتىسەن زىنداندا سېسىپ
 قېلىۋىرىسەن ئاسارەتتە بويۇن قىسىپ
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 بولسا ىلىمئەگەر ب
 

 ۋەتەن مىللەت مەرىپەت كۆرەش ئىشى
 ىلىمسىز كىشىبولمايدۇ مۈمكىن ئىلىمسىز ب

 ھەرۋاقىت ئىلىم  بولغاي بىلىم بېشى
 بولىدۇ ئازادلىق ئىلىم بىلەن لىدىر پىشى

 
 ۋەتەن مىللەت كۆرەش ھەقنىڭ ئىشى
 ئالالھنىڭ ئەمرى بولمىسا يا قەھرى
 لەنەتلەيدۇ خەلقمۇ تۈكۈرۈپ ساقىلى

 بولۇمسىزنىڭ قىلغان ئىشى يوقتۇر قەدرى
 

 بولۇمسىز مۇسۇلمانالر چىقتى يولدى
 ازدۇردى شەيتان بىرال سۆزدىنئ

 دىيانەتنى قولدىن-بەردى قويدى دىن
 يوقى گولدىن-بولۇمسىزلىكى ئۆزىنىڭ بار

 
 ئەگەر بىلگەن بولسا ھەرقانداق ئىلىمدىن

 توساتتى ئۇنى ھەرتۈرلۈك خاتا يولدىن
 ئۇرساڭمۇ بېشىڭنى تاشقا يانالماسسەن يولدىن

 بولدۇڭ سەۋەپ مىڭالرچە ياش ئۆلىشىدىن
 

 نى بىلىملىك باشقىالرنى مۇرتەد دىدىڭئۆزۈڭ
 خۇدا ئۇرغان مىللەتتۇق چالىسىنى سەن ئۇردۇڭ
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 قراندەك ياشالرنى سۈرىيەگە يوللىدىڭ
 نادان بولۇمسىزلىكتىن ئازدۇرۇپ گوللىدىڭ

 
 بولۇمسىزلىك چىقتى خەلقنىڭ بېشىغا

 باشلىدى سوقۇپ خاتا ئۇرۇشقا
 ئۆلتۈرە خىتاي سەۋەبىدىن قېچىشقا-ئۆلتۈرە

 ل تېپىشقاپۇۇمسىزالر پايدىالندى بول
 

 يكەلسە قېچىپ تۈركىيەدە قويما
 خاتا يولغا باشلىدى ھەقنى بۆلمەي

 ئۇيغۇرۇمنىڭ دۈشمىنى ئەسلى خىتاي
 كەلسە قېچىپ تۈركىيەدە قويماي

 خىتاينى قويۇپ سۈرىيە ئۇرىشىنى قىلغاي
 مۇسۇلماننى مۇسۇلمانغا سېلىپ ئوينىسا

 ى تونۇمايدۈشمەنن-قانداق ئەقىل بۇ دوست
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 تاقالدى ئىشىك
 

 مەن ۋەتەنگە ئىشىك تاقالدىيكىتەلمە
 كەتكەنلەرنى ساقالركەن كىلىپ ئالداتتى
 دوستالرغا ئىشەندۇق يوقالپ قويمىدى

 تۈگىمەس خىيالىم دەرمان قالمىدى
 

 قېرىنداش ئۇنۇتماس-كىم دىمىشكى قان
 پ تونىماستۇرۇقېرىنداش -ئۇنۇتتى قان

 دە بىرسى تۇر دىيەلمەسئاقتى قان ۋەتەن
 قورقاقمۇ يا رەئىس ۋەدىدە تۇرماس
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 بەدەل
 

 جەننەتكىمۇ بەدەلسىز كىرەلمەس
 بولماسئازات ۋەتەنمۇ بەدەلسىز 

 قەھرىمان يوق بەدەلسىز
 بولۇر ئىستىقاللىمىز ىلەنقان جان ب

 مىزتاڭ قالى-ھاڭخىيالپەرەسلەرگە قاراپ 
 كە ساتىمىزئايغا چىقىپ سىر كۆرەش قىلماي
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 پوچىالر (ناخشا)
 

 كۆرىمەن ھەر يەردىال پوچىالرنى
 ئۆزىنى ماختانچاق لىدەرنى
 راستنى دىمەك لىدەرگە تەس

 مولال قارىسىغا توغرا كۆتۈنمەك تەس
 

 ھەممىدىن ئۇ لىدەرگە تەس
 ئەمەس كەسكىن لىدەرگە تەس
 يا قارار يا دىپلومات ئەمەس

 ەرلىك تەسقىسقىسى ئۇيغۇرغا لىد
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 )غەزەل( ئەي ۋەتەن
 

 بوينىمىزدا تۈگىمەس قەرىزئەي ۋەتەن 
 قان بىلەن يۇيۇپ ئالىمىز ئادا
 چىكىنىش يوق جېنىمىز پىدا

 ئالدانماق يوق قان قىساس ئالدىدا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
77 

 يدۇادادام سور
 

 يوللىدىڭ مىنى دادا بىكارغا زورلىما
 ھرىنىبولىسەن ئۆزۈڭ ئىستانبۇل شە

 ئۇزاقتا كۆرىسەن جامى مۇنارنى
 زەپ قامالشقان گۈزەل مىمارنى

 
 سورىساڭ ئۇالرنى دادا بايراق قولىدا

 خەلقنى سورىساڭ پۇلنىڭ كويىدا
 سورساڭ ئانى قۇرۇق خىيالدا

 قولىدا گىزىت ئۇ بىرنى سورساڭ
 

 ئۇالرنى سوردۇڭ ھەقنى سۆزلەش يولىدا
 داسورايسەن تاغ بالىسىنى زامان يوق ئۇيقۇ
 دادا بەزىلەر سورايدۇ زامان زادى كىمدە

 دۇشمەندىمۇ يا سەندىمۇ بۇ زاماندا
 

 
 
 
 
 
 
 



 

    78 

 
 ھەجەپ كۆپ

 
 ۋەتەندە تىرىك تۇرۇپ ئۆلۈك كۆپ 

 تۈركىيەدە ئۆلۈك تۇرۇپ تىرىك كۆپ 
 بىرىنى كەمسىتىپ ئىشەنمەسلىك كۆپ-بىر

 بۇ مىللەتتە مەنمەنلىكتەك رەزىللىك كۆپ
 

 ىنقىالب كۆپقارشى چىقار ۋەتەندە ئ
 چەتئەلدە نامايىشتا پو ئاتىدىغان كۆپ
 ئاز ئىش قىلىپ كۆرەڭلەيدىغان كۆپ

 لىدىرنى مەسخىرە قىلىدىغان كۆپ-لىدىر
 

 تۈركىيەدە نادان ئادەملەر كۆپ
 ئۈمۈدسىز خىيال ئەنسىز كۆپ

 ۋەتەن ھەسرىتىنى ئوياليدىغان كۆپ
 قورساق تويسىال غەمسىز كۆپ

 ن كۆپلىدەرنى چۈشەنمەيدىغا-لىدەر
 چاقىرسا لىدەر قاچىدىغان كۆپ

 بەرگەيسەن ئىالھىم بىزگە ئەقىل ساپ
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 ئەي زالىم خىتاي

 
 

 ئەي زالىم خىتاي ئانا يۇرتىمىز سەندە
 ئالمىغۇچە سەندىن ئارام يوق بىزدە

 تىكىپ قويدۇق جېنىمىزنى تۈزۈپ ئەھدە
 بولىسەن تۇغۇلغانغا پۇشايمان ئەمدە
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 ۋازىئۇيغۇر ئا

 
 رەئىس قۇتقاز ئۇيغۇر دەيدۇ

 ئازادلىق ئوتلىرى شۇدەم الۋۇلدايدۇ
 يولاليلى ئۇيغۇرغا ھۆرلۈك ساالم

 سارەت كۈچ بەرسۇن ئىالھىمجا
 

 رەئىس سۇسىز گۈل ئېچىلماس
 ئويانماس مىللەت قۇماندانسىز

 قوماندانسىز شۇدەم ياكى ئامەتسىز
 قويمايلى مىللەتنى باش پاناھسىز
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 ئىدى مەرھۇمنىڭ غايىسى
 

 ھەسەن مەخسۇم غايىسى خىتاينى تىز پۈكتۈرۈش
 ئازات قىلىپ ۋەتەننى مۇستەقىل دەۋلەت قۇرۇش
 قويماي خىتاي تەسىرىنى ھەق ئادالەت قۇرۇش
 ئەھلى سۈننەت يولىدا دۇنياغا ئۆرنەك بولۇش

 
 روھى كىسەلنى قويماي داۋاالش سىڭىپ كەتكەن

 رەپەر بولۇشە ئىسالم روھىنى ۋەتەنگە ئۈلگ
 قالدى ئۇزۇن مىللىتىم خۇراپى جاھالەتتە

 ئىرپان مەرىپەت ئىالھى ئادالەتتە-قورۇلسۇن ئىلىم
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 نىمە ئەال (غەزەل)
 

 ئانىسىنى ۋەتەندە كەلگەنمۇ ئەال-قويۇپ ئاتا
 جاسارەتسىز مىللەتتىن ھاۋشىغان ئىت ئەال

 لىش ئەالېئ بىلىمخىيالپەرەس مىللەتتىن 
 ئۈچۈن ئىمان بىلەن يۈرەك ئەال كۆرەش
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 شەرقى تۈركىستان قۇرايلى
 

 رەئىس يىتەر ئارتۇق سەبرىم تاشتى
 ھەركۈن ئالغان خەۋەر يۈرەكنى ياقتى
 قىل خەۋەر دۇنيا بىلسۇن بۇ زۇلۇمنى
 يول بەر ئۈگەنسۇن ئۇرۇش قىلىشنى

 كەل ئۇيغۇرغا دەۋلەت قۇرايلى
 

 ىم تۈگەپكەتتى ۋەتەن ئاھ ياشلىق
 ئارمان ئاھ خىيالىم كەتتى قۇرۇپ-ئارزۇ

 دوستلۇرۇمنى چاقىرسام كەتتى توزۇپ
 رەئىس سەن چاقىر ئۇيغۇرىستان قۇرايلى
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 دوستلىرىم بار
 

 مىللەتچى دوستالر پەقەتال بىر بەلگە
 قاچار دۈشمىنىم كۆرسە يەردىن يەرگە

 سىياھ سانجاق ئالەمگە ىڭمەشھۇر نام
 پىگەىش سۆرەدوستلىرىم ك قوشۇلۇر ئۇ

 
 بىزدە مەھرۇم ئىنسان ھوقۇقى يوق

 كۈنۈم دۇرھەركۈنى ھاقارەت دەشنام
 ھىسابسىز زۇلۇم يارا چەكتۇق-يۈرەك قان

 ىمئىالھىم پىدادۇر جان يلەمەرھەمەت ئە
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 قۇرۇق بىر ئوتۇن
 

 مەن قۇرۇق بىر ئوتۇن
 خالىسىڭىز توپالپ ساتارسىز

 ئاالرسىڭىزخالىسىڭىز توپالپ 
 قۇرۇق دەپ ئەخلەتكە ئاتارسىڭىز

 
 مەن ئەسلىدە تەكلىماكاندىن
 سۇسىز قالدىم ئۇنتۇلغاندىن

 چىقمىدى ھىچكىم كىمسەن دەپ
 سورايمەن ھازىر رەئىسىمدىن
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 نىشانىم
 

 قەدىرلىك كۆرەشچان دوستلىرىم
 ىمسىلەرچە مەن بۇ دۇنيادا ئىنسانم
 ەرۋايىمكەتسەم پەقەت ئىمان بىلەن پ

 قىلىپ خىزمەت ئالالھ يولىدا ئۆلسەم
 قالماس ئىچىمدە سىر مۇڭداشقانلىرىم

 ھەممىسى پەقەتال ئالالھ رىزاسى ئۈچۈن
 چۈنكى مەن خۇش باشقا دوستالرغا ئويۇن

 ئارمانىم-كەتسەم ئەگەر شىھىت مىنىڭ ئارزۇ
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 ئۈممەت
 

 ئۈممەت بىلەن ئۈممەت دوست
 خوش ئالالھ ئۇالردىن رازى

 ئۈممەت يولىدا قىلغان ئىش
 قىلغاي غەلبە قالماس بوش
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  توغرا قەلەم
 

 ئالەمگە-ئىالھىم توغرا قەلەم بەر يېزىلسۇن خەلقى
 ئەقىدە بىلمىگەن ئىنسانالرنى قويما ماالمەتكە

 خۇشامەتكار پاسىق موغەمبەر زالىمگە
 ھەقىقى ئىلىم ئەھلى قەلبى ئىمان نۇرسالمگە
 داۋا ئادىل بولغان شەكلىگە باقما كارامەتكە

 
 ئانىسىغا-ھۆرمەت قىالر ھەقىقى داۋاچىالر ئاتا

 يىتىشتۈرۈپ ئوقۇتقان مۆھتەرەم ئۇستازىغا
 مەھەللە دىيارىغا-بىللە ئويناپ چوڭ بولغان يۇرت

 مىللەت، ئازادلىق خىيالىغا-چىقماس ئىسىدىن ۋەتەن
 ل ھاياتقارازى قىلماي ئۇالرنى قاالر ئېغىر مۈشكۈ
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 ھوشىسىز غەپىلەتتە
 

 غەپىلەتتە-ھوشىسىز ياتار ئۇيقۇ
 ئىنسان تۇرۇپ روھى ئۆلۈك تۇرسا

 ھىسياتسىز ئادەم شەكلى ئىنسانسەن
 ئىنسان دىيشكىمۇ اليىق ئەمەسسەن

 
 ھەلەپتە-ئوياندى بەزى ئىنسان شام

 ۋەتەن ھالى پەرىشان بىز ئاسارەتتە
 تەجۇل ئەخلەت-تونۇلماس ھالى جۇل

 يارەب رەھىم قىل ھالىمىزگە يېقىپ پۇرسەتتە
 

 مەن قاراپ ئاسمانغا شىئىر يازاركەن
 چاقماق چېقىپ يار يامغۇر ئاالركەن

 مەن دوستۇم دىگەنلەر ئۇخالپ ياتاركەن
 باشقا دوستالر ئۇنۇتمىش ساھىلدىكەن
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 رەئىسكە خالىت

 
 رەئىس ئەپەندى نەردە قالدىڭىز

 ىڭىزبولدكەلمەس بۇ تەرەپكە 
 كۆتۈمەن قاۋشاقتا زىرىكتۈردىڭىز

 پەرىشان ھالىمىز ساقالتتىڭىز كۆپ
 

 يولىمىز ئۇزۇن ھەيران قالدۇردىڭىز
 مەزلۇم خەلق پەرياد ئىچىدە
 قانداقتۇر سىزنىڭ ھالىڭىز

 دەرمان ھالىمىز ەقالمىدى بىزد
 

 ياكى تەمكىن يا ئەھمىيەت بەرمىدىڭىز
 قېرىنداشلىق دوستلۇق نەردە-قان

 لدى قىلغان ۋەدىڭىزنەردە قا
 قاراپ كۆزىڭىزگە كەلمەي يولىڭىز

 
 خەتەردۇر ھالىمىز ئەجەپ

 ئاڭالپ تىپىرالپ تۇرالمايمىز
 ئەپەندى سىز بولىسىز خالىت

 ئىنتىقامنى قاچان ئالىمىز
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 رەئىس كىم تەرەپتە
 

 دىدىڭىز بىر سىزنى قۇچاقاليمىز
 دوختۇر بولىسەن دەردىمىزنى
 زكۆردۈڭ ئاھ بىزدىكى ھالىمى

 مۇڭداشقىدەك زامانىمىز
 كىلىدۇ يېقىندا مەتە بەيلەر
 قويماي ئالىمىز ئىنتىقامىمىز
 ئىنشائالالھ غەلبە نىشانىمىز

 
 رەئىس يالۋۇرمەكتىن ئاغزىم قۇرىدى
 ياندى يۈرەك ئايالر يىلالر تۈگىدى

 تىلىم تۇتۇلدى سۆزۈم تۈگىدى
 ئەھمىيتى قالمىدىبۇنىڭ ئارتۇق 

 ئەتئالالھ شاھىد بۇنى ئىنكار 
 ھەسرەت كۆز ياشلىرىم بولمىسا

 كىچىلەر تاڭ ئاتمىسا-كىچە
 ساڭا ئوخشاش ئىنسان ئىدۇق

 رەئىس دوست توال تاپماق قىيىن
 كۈندۈزى تاپساڭ ئاخشامدا قىيىن
 ھەقىقى دوست قىش ياز بولغىنى

 ھەرجايدا بولساڭ دەرتلىشىپ تۇرغىلى



 

    92 

 رەئىس كامىل ئىنسان ياخشىلىقنى ئىزدەر
 ىق ئالدىدائىگىلمەس ھەقسىزل

 بىرلەشمەس كىبىر بىلەن ئىسلزادىلەر
 بىرلەشمەس راھەت بىلەن قىزقانچىلىقالر
 بىرلەشمەس ئەدەبسىزلىك بىلەن شەرەپ

 ئەيىپ رەئىس قاچماقسۆز بىرىپ 
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 )غەزەل( رەئىس كۆزۈم يوق 

 
 ۋەتەندىن باشقا يىرىم يوق

 ىغاتجېنىمنى ئورقويدۇم 
 ەت يولىغاماڭدىم ۋەتەن مىلل

 قۇرۇق گەپلەرگە ئىشەنگۈم يوق
 

 ماڭسام دىن مىللەت يولىدا
 ئۆلسەم ئەگەر ئارمانىم يوق

 بولىسەن شىھىت ئالالھ يولىدا
 قورقاقالر بىلەن ئىشىم يوق

 
 س قىلدىم جېنىمنى ھاۋالە ئالالھقارەئى

 كەتسەم پەقەت ئىمان بىلەن رازىمەن
 رسەم تەھتى ئەسراتتا جەننەتنى مەنىك

 ئىس دوستالر بىلەن داۋا ئالدىغاكەل رە
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 ھەقىقىنى دەي رەئىسكە

 
 مەن تۈرك ۋەتەنداشىمەن

 لىكىن ۋەتەنداش دىيەلمەيمەن
 يۇرتۇمدا ئۇيغۇرەك ۋەتەنداشسىز

 مەنيبوينۇم بوكوك تۇرالما
 

 ئەركىلەيمەن يېنىڭدا كۈلەلمەيمەن
 ۋەتەن پارچىسى خىتايدا دىيەلمەيمەن

 ڭ يوقدىسەممۇ ئاڭلىغۇدەك ۋاقتى
 چۈنكى قىلغان ئىشىڭ خىتاي بىلەن

 
 دەردىم كۆپ تەپ تارتىپ دىيەلمەيمەن
 ئۇ ۋەتەن بۇ ۋەتەن دىگەن يوق بىزدە

 ۋەتەندىكى بايلىق ئەسلى سىنىڭ 
 قايتۇرۇپ ئېلىش سىنىڭ ھەققىڭ

 
 نبىلىپ تۇرۇپ ئويۇننى كۈلۈپ قويىسە
 قاچانغىچە ئۇيغۇرەكنى تەلمۈرتىسەن

 پارچىالركەنمىنى پوپالپ سىنى ياغالپ 
 ئالماي مىراسىڭنى قاچانغىچە ياتىسەن
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 ئەي زالىم غۇربەت

 
 ئالدىڭ مەندىن زالىم غۇربەت
 كۆڭلۈم پىغان ساڭا ھەسرەت

 بولمىدى قەدەر رەھىمسىز ئادالەت
 تۈگىمەس ھەسرەت يا مۇھەببەت

 
 كۆز كۆرە كۆرە ھەقنى كۆرمىيە
 كۆڭۈل باغىدىن كۆڭۈل تەرمىيە

 االم بەرمىيەكەل كىپەنىمنى ئېلىپ س
 يۈرەكنى بىلەيىپ ئىمانى بار كەلسۇن
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 ئانامغا ۋەتەن دەيدۇ

 
 تاشالپ مىنى ئامىرىكىغا ئۇچتىڭىز

 دوست نىمە دۈشمەن قايتا كۆردىڭىز
 ھەركۈن ئۈمۈت يا دەرت چەكتىڭىز

 قولالندى سىزنى تاكى سىز بولسىڭىز
 

 خىيالىڭىز باغىدا ئات چاپتۇرماقسا
 ھەركۈنى يېنىپ تۇتاشماقسايۈرەكلىرىڭىز 

 قوزاق باغالر يۈركىڭىز يارىغا داۋا بولمىسا 
 يول سىزى چىقماسقا ۇب رەرئاھ كۆتۈ

 
 ھەقنى دەي خاپا بولماسسىڭىز

 ئوقۇپ ئاڭالپ ھېرىپ قالماسسىڭىز
 ئالالھنىڭ يىپىغا ھەقىقىي ئېسىلماسسىڭىز

 چىقماسقائاھ قولالر كۆتۈرۇر سىزنى 
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 ھۆرمەت ئانا

 
 ستلىرىم ئاناغا ھۆرمەت قىلمىساقدو

 جۇل ياالڭياق-قالىمىز تاالدا جۇل
 ئېغىر ئانا خىزمىتى بىزنى باقماق

 ئوچاقلىق قىلماق-چوڭ قىلىپ ئۆي
 مۇستەقىل ئۆزىمىزگە ئائىلە قۇرماق

 م ئاندا سەن بۇ قەدەر غىڭشىماقەنىمە ك
 ئانا قىلغان ئىشنى كىم قىاللىدۇق
 قالماققاغىشى يامان ئانىنىڭ لەنتىگە 

 
 ئىشەنمىگىنىڭ ئانىغا ئىشى چاتاق
 ئانىغا پىتنە قىلغان يەيدۇ تاياق
 ئانىسىز قالغان كۈنىمىز ئۇزاق

 پاسات چىقارماق-مەقسىدىڭ پىتنە
 ھۆرمەتسىزلىك قىلغان يانار دوۋزاق
 مەلئۇنالرنى بولىمىز غەۋغا چىقارماق
 ئانا باال ئارسىغا ئاداۋەت تېرىماق

 رىنى بۇزماقبىرلىشىپ دۈشمەن بىلەن ئا
 ئەي سېتىلما خائىن مىللى مۇناپىق

 توقماق-يىگەيسەن مىللىتىڭدىن تاياق
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 ئانىغا دۇئا

 
 كەتتىڭ ئانا ئۇزاقالرغا

 ئارمانغا-ئىرىشكەيسەن ئارزۇ
 مەن تىرىك تۇرۇپ ۋەتەندە
 سەنسىز ياندۇق دوزاقالردا
 ئامان قىلسۇن خۇدا دەپ
 دۇئا قىلىمىز ھەر نامازدا

 رەت پىغانداقويما ئارتۇق ھەس
 كەتتىڭ سەن يىراق ئەلگە

 
 ياشاش ئۈچۈن ئەمەس ەنبولىمىز س

 تىنچ ئوكيان ساھىل ئىزدەپ
 ئەجنەبىنى دوست شۆھرىتىنى دەپ

 ئۇيغۇرىستان دىيارىڭ ئانا ۋەتەن
 تەرك ئەتتىڭ مىنى كۆرەش ئۈچۈن

 ئازاد قىلىمەن مىللىتىمنى دەپ
 ئۈمۈدسىز قويما ئارتۇق كەل

 ارىمىزسەن بىزنىڭ يىگانە خۇم
 مەشئەل قولۇڭدا پاگون بىلەن كەل
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 ئەھدە
 

 كۆرەشچان دوستۇم نىمە بولدۇڭ ئەمدە
 قېتىلغانتىڭ بىز بىلەن تۈزۈپ ئەھدە

 كۆرەش مەيدانىغا بارماي تۇرۇپال
 زۇلۇمنى ئۇنۇتقان نەردەكۆرۈپ راھەت، 

 بىلىمەن قېرىندىشىم سىنى ئوبدان
 ىڭبىر جاپالىق يول بىلەنم

 بوي قاچقۇن چەكتۇق زۇلۇم يول
 قايمۇقتۇردى سىنى ئادىمىي شەيتان

 
 توپالندۇقكۆرەشچان ئىنسانال 

 ئىچىدە قىلچە راسچىللىق يوق
 بىر بىرىنىڭ قەدرىگە يەتمەيدۇ پەقەت

 ۋەتەن ئىشقىدا سۆزلەشكىدەك يوق
 ۋەتەن قانلى قىيامەت ئىچىدە
 قانداق كېتەر كۆز ئالدىمدىن

 كۆزۈمدە ئۇيقۇ يوق كېچىلەردە
 گۈم ھەسرەت ئىچىدەيانار يۈر

 قايت ھەقىقەت يولغا ئەمدە
 ھەرگىز ئۇنۇتما تۈزۈلگەن ئەھدە
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 ئانام تولغاق

 
 ۇڭتغۇيېقىنالشتى ئانا تۇ

 چەككەن سانجىقىڭ تولغاق
 تۇغ ئاي كۈنۈڭنى توشقۇزۇپ

 ئايلىق بوۋاق-3تۇغۇپ تاشلىما 
 

 سۈت ئانىسىنى تېپىپ قويدۇق
 ھەرگىز ئىمىزگە ئەممەيدۇ بوۋاق

 دەپ ئويلىما بوۋاق يىغالرمۇ
 تەۋرىتىمىز بۆشىكىنى يىغلىمايدۇ بوۋاق

 
 قارا باسمايدۇ بېشىدا قوران پىچاق
 كۆز تەگمەيدۇ چوڭ بولىدۇ بوۋاق

 ئاسمايمىز ھەرگىز مارجان تۇما
 كۆرىسەن يېقىندا يۈزلىرى پارالق
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 پوالت قانداق تاۋالنغان

 
 سەندىكى غەيرەت سۇنماستىك تۇر 

 ئانا ياندىڭ ئوت بولۇپ قەھرىمان غازى
 بىلەيىڭ سىدىقھاجىدۇر ئۇ بىر پوالت

 سۆيىدۇ سىلەرنى ئۇيغۇر خەلقى پەقەت
 

 ئازات بولىدۇ ۋەتەن بوشاڭلىق غەپىلەت
 كەلدى پۇرسەت ئانا مەشئەلنى ياق

 زامان بىز ئۈچۈن بەك قىممەتلىك ھايات
 قالساڭ غەپلەتتە سەن ئۈچۈن ئۇيات
 ويناتبەرمە پۇرسەت چاپقۇزۇپ ئاتنى ئ
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 ۋەتەن قان ئىچىدە

 
 دوستالر بىلەن مەسلىھەتلىشىپ باقتىم

 قورقاق ئىھتىياتچان بولۇپ قاپتۇ
 دۇنيا ئەھۋالىدىن بارمۇ خەۋرى سوراپ باقتىم
 باشلىدى سېغىز چايناپ قاراپ قېتىپ قالدىم

 
 كەلسەم مىنى ئوياندرا دىسەم 

 تاڭ بولۇپ قالدىم-ئاغرىنار مىللىتىدىن ھاڭ
 ىدىم ئۇنىڭغا يېڭى ئەھۋالنى ئۇقاي دەپد

 ئارا غەۋغاسىنى باشلىدى قالدىم قېتىپ-ئۆز
 دىدىم يانا ئۇنىڭغا يېڭىسىنى باشاليلى
 قان ئىچىدە ۋەتەن بىلىمىزنى باغاليلى

 لىدىرىمىز سەنسىن ئارتۇق باشاليلى
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 قادايمىز بايراق

 
 رەئىس شەرتسىز كۆڭۈللۈك ئورۇندايمىز

 لەت يول مىزانىمىزئادا-ئەدلى
 قوشىمىز مەزلۇمالرنىڭ پەريادىغا

 توختاتماي كۆرەش قىلىش نىشانىمىز
 

 بېسىپ ئالغا چېكىنمەيمىز كۆرەشتىن
 كۆرەش بىزدىن زەپەر ئالالھتىن

 قېرىنداش دوستالر ھەممىمىز-قان
 چاغالر بايراق قادايمىز ىكەلدى يەن

 
 ئەمدى چىكىنمەيمىز كەتتىقورقۇنچاقلىق 

 ئاي ئۇالرنى قۇچاقاليمىز-لئۆتسىمۇ يى
 چۈنكى ئىبرەت بىزگە تارىختىن ساۋاق ئالىمىز
 چەكتى خەلقىم زۇلۇم ئۇالرنى قۇتۇلدۇرىمىز

 
 

 
 
 
 
 



 

    104 

 
 خىسلەتلىك لىدىر

 
 چىقار مىللەت ئىچىدىن بىرال
 تونىيالمىساڭ ساڭا نىمە پايدا
 سايلىماس باشقىسى لىدەرنى

 ئۆزىنى-سايالر لىدەر ئۆز
 

 گە بىر الپنىئالماس لىدەر ئۆزى
 خۇيالنماس لىدەر ماي تارتىپ ئۆزىنى

 قورقماس لىدىر قادىلىر كۆزۈنى
 ئارام يوق لىدەردە سۆزلەر يۈزۈنى

 
 تۇرماق يوق لىدەر ئۆرلەر
 يىقىلسا لىدەر تۇرار يۈرۇر

 تاماخۇر ئەمەس ئادىل لىدەر
 ئالالھ رىزاسى ئۈچۈندۇر لىدەر
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 راك
 
 

 ۋەتەن راك ئەمەس
 ارمۇ ئەمەسراكقا گىرىپت

 ئىنسانالر روھى راك ئەمەس
 جىددىي قۇتقۇزۇشتا بول
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 بۈيۈك تۈركەم

 
 نەردە قالدىڭ بۈيۈك تۈركەم

 نەردە قالدىڭ تۇران دۆۋلەتىم
 جۇغراپىيەنىڭ پارچىسى خىتايدا

 ئاتتۇق قونۇم-82نەردە قالدىڭ 
 

 ئاكا رەجەپ ساڭا بىر بىر ئاڭلىتاركەن
 رچىسى خىتايدا دەركەنخەرىتەڭنىڭ بىر پا

 تارىخ بويى چىن سەددىنى سوقاركەن
 قالدۇرۇپ بەشنى بىزلەرگە قايرىيالماسكەن

 
 سىنى ياغالپ مىنى داغالپ ئۆتەركەن

 مىنى پارچە پارچە ساڭا ساتاركەن
 يۈركۈڭنى مۇجۇپ بىزنى سۈرەركەن
 قېنىمىزنى ئىچىپ دۇنيادا ياشاركەن

 
 خۇش كۆرۈنمەك ساڭا غەپىلەتلىكتۇر

 ىڭ بىلەن ئىش قىلىش ئاھانەتتۇرئۇن
 ياكى چۈشەنمەسلىك مۇغەمبەرلىكتۇر
 ساڭا بۇنى ئاڭالتماق ئەخماقلىقتۇر
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 دوختۇر
 

 دوختۇر كۆپ ئالدىراتما بىزنى
 يۇيىمىز بىرلىشىپ قارا داغالرنى

 چىقساق يولغا ئەنگەل تونۇمايمىز
 دوختۇر كۆردىكچە سىنى بىز

 يىرىمىزدىن تىپىرالپ تۇرالمايمىز
 
 راڭغۇنىڭ كۈندۈزى بارقا

 زالىمنىڭ دىگىنى دىگەن ئەمەس
 ئالالھنىڭمۇ بۇنىڭغا ھىسابى بار

 دوختۇر كۆرىمىز ئىنشائالالھ
 ئېچىالر يېقىندا چىچەكلەيمىز
 ئالالھنىڭ كۈچ قۇۋۋىتى بار

 قادايدىغان قوش بايراقىمىز بار
 

 دوختۇر ھەقنى يېزىپ سۆزلە
 قوزغىتىپ مىللەت ۋەتەننى ئوزلە

 بۇ يولدا تىك تۇر ئۆرلەيىقىلساڭ 
 ئۆلسەڭ شىھىت قالسا غازى سۆزلە

 
 

 دوختۇر سەندە دەرتلەر توال
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 ئاتىسەن ئاغزىڭدا گىپىڭ توال
 بارمىدىڭ كۆرەشكە باھانە توال

 تۈركىيەدە سەندەك قەھرىمان توال
 

 دوختۇر دۈشمەنگە ئالدىنىۋەرمەڭال
 بىرىڭالرنى كۈلىۋەرمەڭال-چۈشۈرۈپ بىر

 ەزىز ياراتقانسىلەرنىمۇ ئالالھ ئ
 ئۇخالپ قېلىپ تۇرىۋەرمەڭال
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 دوختۇرغا تەسەللى

 
 يېنىڭدا جانغا جان قاتقۇدەك دوست بولمىسا

 غايەڭ ئازادلىق سەندە كۈچ بولمىسا
 چۈشىنىدىغان سىنى ئىتائەتكار بولمىسا
 كىم دەيدۇ ئۇالرنى مۇجادىلچى دوست

 يوق ۋەتەن سۆيگۈسى روھى ئۆلۈك تۇرسا
 ۈنەر ۋەتەنپەرۋەر ساالھىتى بولمىساكۆر

 شىھىت بولدى قەھرىمانالر قەدرى قىممەت بولمىسا
 ئەقىل ئىمان ۋىجدان بىر ئاردا بولمىسا

 دوختۇر سەن قايغۇالنساڭ كۈلەرلەر
 سىنى يۆلەيدىغان بىرمۇ قولداش بولمىسا

 سەندىنمۇ غەيرەت ياكى شىجائەت بولمىسا
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 دوختۇر ئابدۇرەھىمجان

 
 ىمەنۋەتەن ئىشقىدا شىئىر ياز

 ئۆزۈمنى شائىر دىيەلمەيمەن
 قىلغان خىزمىتىم چەكلىك
 بىر ئاددىي ئۇيغۇرجانمەن
 ۋەتەن يولىدا جان بەرسەم

 ۋۇجۇدۇمدىن جۇش ئۇرار
 شىھىتلىك ئۈچۈنال بىر تامچە قانمەن
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 ھەرە يا چىۋىن

 
 ۋىژىلداپ قونىمەن دىگە ھەرە يا چىۋىن

 قولۇڭ بىلەن كەتمەس بېشىڭدىنئۇرمىساڭ 
 تاجاۋۇزچى زالىم خىتاي كەتمەس ئاسان دىيارىڭدىن

 قانلىق كۆرەش بىلەن كىتەر ئەزىز دىياردىن
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 ھاياتبىئا

 
 كەلتۈرسەم سىنى بىر قېتىم قولغا
 ئالسام يا سىنى بىر قېتىم قولۇمغا

 ئىچىرسەم ئابو ھايات تويغىچە
 نى ئوشۇقچەئوچۇق قويمايمەن ئىشك
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 خائىن دىگەن شەيتان

 
 شەيتان دىگەن قاننى كۆرسە قاچار خىتاي

 تىترەيتتى ھەيران خىتاي ئۇيغۇر دىسە
 قاچار بولدۇق ۋەتەننى قوغدىماي
 ساتقۇن توال قاۋايدۇ توختىماي

 قىلغان ئىشىمىز چىقماس ۋۇجۇدقا
 بىرنى قويماي خائىنالرنى يوقاتماي
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 بىلىنەر
 
 بىلىنەرئىنسان ئىمان بىلەن 

 بىلىنەرۋىجدان ئادالەت بىلەن 
 بىلىنەرئىمان ئىبادەت بىلەن 
 بىلىنەرئەقىل قۇۋۋەت بىلەن 

 
 بىلىنەرجىھاد جەننەت بىلەن 

 بىلىنەرمۆمۈن تەقۋالىق بىلەن 
 بىلىنەرلىدەر ئادالەت بىلەن 

 بىلىنەرشىھىتلىك قىلىچ بىلەن 
 

 بىلىنەربىلەن  باشقانلىق  بىلىم
 بىلىنەرشۈكۈر قانائەت بىلەن 

 بىلىنەريۈكسەكلىك سەمىمىيەت بىلەن 
 بىلىنەركۆرەش پىداكارلىق بىلەن 
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 دىگەن نىمەكۆرەش 

 
 يولالردا ھەربىر ئۇيغۇر مۇجاھىد

 ھازىرالنغان ئىنقىالبقا ئالدىنئاال
 قۇرئان ھەدىس تەپسىر قولىدا

 بقاھازىرلىقىم يوق دىمەيدۇ ئىنقىال
 

 ئۇيغۇرۇم ھازىرلىقىم يوق دىمە
 ھازىرسىزلىق ئىنقىالپنىڭ پايدىسى نىمە

 ئۇيغۇرۇم ھازىرلىقىڭ بولمىسا سىنىڭ
 ۋەتەن ئۈچۈن ئەمەس قىلغان كۆرشىڭ

 باشقىالرنىڭ يۇرتىدا ئۆلگىنىڭ نىمە
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 ئابدۇقادىر ياپچان

 
 دوستۇم ئابدۇقادىر ياپچان

 ۋەتەن ئىشقى ئۈممەت يولىدا
 سالنماس خەنجەر سەنپا

 نىڭ سەردارى سەنالرئۇيغۇر
 

 يولۇڭنى توسالمىغان خىتايالرمۇ
 قايتا ئاتسىمۇ-تۈرمىلەرگە قايتا

 ئىرادىلىك يانماس پوالت سەن
 سەن كۆرەشنى توختاتمىدىڭ بىر مىنۇتمۇ

 
 بىلەنمەرھۇم مەخسۇم ئىسمائىلالر 

 يۇرتالرنى سەن-ئايلىنىپ تاغ
 ۈنقويدىڭ ھاياتىڭنى ئۈممەت ئۈچ

 مىللەت ئۈچۈن ىمىزئىستىقالل
 

 چۈشۈپ پىشىڭگە خىتايالرمۇ
 ئارام بەرمەس كىلىپ تۈركىيەگىمۇ

 پۇرسەتپەرەسلىك قىلسىمۇ
 باغرىغا باسىدۇ سىنى تۈركىيە خەلقىمۇ

 
 



 

 
117 

 
 مۇراجىئەت

 
 ئۇيغۇرنى رەھمىتىڭگە ىمئال ئىالھ

 ئەھلى ئىسالم نازۇك ھالەتتە
 كەتكەچ تىرىشمايدۇ ئىبادەتكە ئەزىپ
 راھەتتە-رۇر بولۇپ ئۇنۇتتى ئاراممەغ
 

 ئىشرەتتە-بۇزۇلدى ھايا يوق ئەيىش
 ئەھلى ئىسالم راھى ئىسالمدىن چىقىپ كەتتى

 مۇسۇلمانالر پاسىقلىشىپ ھەددىگە يەتتى
 بىر ئۆلۈپ كەتتى-ياخشى ئالىمالر بىرمۇ

 
 ساختا ئالىمالر مەيداندا شەيتان بولۇپ كەتتى

 ى ئالەمبەرگىن ھىدايەت ئىالھىم بىزگە سەۋر
 چىقارغىن ئاخىر زاماندا بىر توغرا ئالىم

 بولمىسا ياخشى كۆرگەن قۇلۇڭغا بولۇر ماتەم
 

 خەلقىميەنە  ۋەتەنسىز قالىمىز يىغالپ كوچىالردا
 چىقارغىن توغرا رەھبەر ئادالەت باشاليدىغان ئادەم

 قالىمىز يەنە ئاسارەتتە قان شورىغۇچ زالىم
 ئەيلە ئىالھىم رەھىم قىلغىن ئۇيغۇرىمغا مەرھەمەت
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 قاقىمەن ئۈمۈت بىلەن ئىشىكنى

 
 قاقىمەن ئىشىكلەرنى قاقىمەن

 ئېچىالر ئىشىكلەر قاقىمەن يەنە
 تاپالماسمۇ بولمىسا روھىم

 سېتىۋاالاليسەن دىسەممۇ يەنە
 

 پىرادا ئاي تۇغار لىمون سارسى
 دوختۇر پوچتىخانا ئالدىدا تۇرار

 قاقىمەن ئىشىكنى ئاچماس كىچە يارسى
 لماسمۇ ياكى كىسەل روھىمتاپا
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 نىمىشقا غىڭشىسىز

 
 تويماس خىتاي مىللىتىمدىن ئېلىپ

 ماللىرى جانلىرىنى قېتىپ-پۇل
 باللىرىمۇ قالمىدى تەزىپ

 ۋاقىنى قويماي چېقىپ-ئۆي
 

 ئىبرەت ئالمىدى ئۇخالپ يېتىپ
 مىڭبىر جاپادا يىغىپ تېپىپ
 ئالسا خىتاي يىغالپ قېلىپ

 ىسەن غىڭشىپقاچانغىچە يات
 

 مىللەت ئۈچۈن دىسە غىڭشىسىز
 ئۈممەت ئۈچۈن دىسە كۈلىسىز
 كۆرەش قىاليلى دىسە قاچىسىز

 خىتاي ئالسا بىرىپ ئولىسىز
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 دەردىم بار

 
 قانلىق كۆرەش بىلەن ئازات بولغان ۋەتىنىم

 تاۋكا مەيدانىدا سىھىرلىك شەيتانىم
 قەلەم بىلەن بىردۇق ماسدا تەسلىم

 ېچىنار كۆڭلۈم شۇڭا دەردىم بارئويلىسام ئ
 

 ئالدىسا مەلئۇن ئۇنى
 ئويناپ قىمار دىگەن نىجىسنى
 كۆرەش بىلەن ئېلىپ شەھەرنى
 بىرىپ مىڭالرچە شىھىت قانىنى

 
 بىتوم ئەسلى قىمارۋازغا

 كەلمەس كۈچلۈك بىلەن ئاجىزغا
 جەللىدە ئات چاپتۇرسا 
 ئويناپ ئالدىنىپ قىمارغا

 ساالغا-كەتتى سۈلھى
 يەنە كونا باالغاقالدۇق 

 قاچتى ساالچىالر تاالغا
 رەئىسىمىزنى ئاسقۇزۇپ دارغا

 قاچقان مەلئۇن شەيتانالر
 ساال-قىلىپ رەئىسكە سۈلھى

 ئوينىدى مىللەتنىڭ نىشانىغا
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 ئازات بولغان ئۇيغۇر شانىغا
 ئاستۇرۇپ رەئىسىمىزنى دارغا

 قان دەپشئۆزىنى مەن با
 سودۇردى يالغاندىن ساپاغا

 شۇنداق باشقانغا لەنەت بولسۇن
 

 يىتەر ئارتۇق قىمار ئوينىمام
 ئۇتتۇردۇم ساڭا قاراپ تويمام

 ئوينىماتمام توختىمام-ئوينىمام
 ئوينىغاننىڭ قولىنى كەسمەي تۇرامام

 
 دى قىزىل خىتاينى بېشىمغائۇرۇپ مەيدىسىگە قوي

 ئىشەنمەيمەن ئۇنىڭ مەن ئۇيغۇر دىگىنىگە
 پقارا قىزىل خىتاي روس بىلەن بىر بولۇ

 ماددىلىق چىقماس پىتومغا 11زورلىدى 
 

 بەزى ئەخماقالر شۇنى دەيدۇ
 ئەپەندىلەر بار دەيدۇ 5-3

 ئەپەندىلەرنىڭ ئىچىدە ئەپەندى بار
 شۇڭا مەندەكلەرنىڭ دەردى بار
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 زالىم خىتايدىن ھىساب ئالىمەن

 
 تاراج قىلدىڭ-يۇرتۇمنى تاالن

 بايلىق بىزدە يوقسۇل قىلدىڭ
 ىزنى خار قىلدىڭتويدى قورسىقىڭ ب

 جازايىڭ ئەمدى ئولىسەنكەلدى ۋاقىت 
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 تۈركىيەم

 
 قويدۇڭ مىنى يالغۇزچىلىق ئىچدە

 ھىسابسىز كىتابسىز خىتاي ئىلكىدە
 ھەر مىنۇت مىللىتىم سوراق ئىچىدە
 ئۆلۈم قەلەم پەرياد سۈرگۈن ئىچىدە

 
 مىنىڭ ئۈچۈن بۇ دۇنيا زىندان

 ىمدەۋەتەن ھەسرىتى گاھ ئىچ
 ئېچىلمىسا ئاخىرقى ئىشىك

 يوق ئۈمۈدۈم بۇندىن كېيىن كولومسە
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 ئوسمان بەي

 
 ئوسمان بەي بىزگە كۈن يوق
 سىنى ئويلىمىغان كۈنۈم يوق

 ساقلىدىم چاقىرىدغان ۋاقتىڭ يوق
 كۈن يوق ۈتمىگەنسەندە كۆزۈم ك

 
 سەندىن كېيىن ھەر يەرگە دەسسەپ

 لەپئايالندىم ئەلدىن ئەلگە سۆز
 كۆپ ساقلىدىم سەندىمۇ خەۋەر يوق

 يوق سادائوياليمەن سىنى ھىچكىمدىن 
 

 تونىشىمىز ھەركۈنى قونۇشىمىز
 قولدىن قولغا ھەركۈنى ئۆتىمەن

 ئادالەت مىزانىمىز ھەق يول
 بىر زامانى بار بۇ كۆرەشنىڭمۇ

 
 چىقايلى كىچىكمەستىن ئالدىنقى سەپكە

 ۈشكەخىتاينى ۋەتەندىن سىرىپ سۈپۈر
 نۇسرەتكە-ەتتۇق بىزمۇ غەلبەئىرىش
 ى ئۇيغۇرالرمۇ ئىسالمىيەتتەلياشاي

 
 ئوسمان بەي ئىنسانالر بەكمۇ ئەخالقسىز
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 يەر قىزىل كۆك قىزىل ھەر يەر قىزىل
 بوغۇشار كۆڭۈل غەۋغا غەۋغايىز

 شىكايەتچى بېشىدا دائىم ئەزرائىل
 

 ئىنسانالر نىمىشقا ئىنساپىمىزنى كۆردۈم
 ۆردۈمماقام قولتۇق پەريادىنى ك

 بىرىنىڭ ئاستىنى قېزىغاننى كۆردۈم-بىر
 قايغۇنى كۆردۈم-يوق مۇھەببەت

 
 سەھەر شەبنىمىدە ئېچىلغان نازاكەت

 اللە رەيخان گۈلزار چېچەكنى كۆردۈم
 زاۋال ئارالش سوالشقان ھالنى كۆردۈم
 سىياسەتچىدەك ساختىكارنى كۆردۈم
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 ئادۋوكات شەۋكى بەيگە

 
 چۈشەنسە مىنى شەۋكى چۈشەنمەيدۇ

 ۋەتەندىكى زۇلۇمنىڭ تام ئۆزىنى
 دىسەم بىر بىر ياش ئاالر كۆزىنى
 دەيمەن ئىچىمدە ئۆزمە ئۆزۈڭنى
 يانار قەلبىم قالمىدى دەرمانىم

 ئادۋوكات بەي ھەسرەتتە يازدىم بۇنى
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 ئۇيغۇردا جامائەت ۋە مەزھەپچىلىك

 
 مەزھەپ مەزھەپتىن چىقار غەۋغا

 ئىغۋاى دىن دۈشمەنلىرى چىقىرىپ پايدىالند
 مۇسۇلمانالرنى ئاستى دارغا كۆزۈمىز كۆردى

 مەقسەتلىرى ئوچۇقتى توپلىدى سۈرىيە توزاقىغا
 

 قىلدى سىناق قۇراللىرىنى باغالپ ئوچاقالرغا
 تاشالپ ۋارول بومبىالرنى مۇسۇلمان بېشىغا
 كەلدى ئۇيغۇر ئۈلگۈرۈپ ئۇرۇش قاپقىنىغا

 بىھۇدە ئۇرۇشتا جىھاد دەپ ئۆلۈپ كەتتى
 

 بېشى قاتقان ئۇيغۇر ئېزىتقۇالرنىڭ قولىدا
 كەتتى سېتىلىپ چۈشۈپ تىجارەتچى قولىغا

 يوق بولۇپ كەتتى قانچە مىڭلىرى كۆمۈلۈپ ئورىغا
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 نۇمۇستۇر تارىخ بىلمەسلىك

 
 ئۆز تارىخىنى بىلمەسلىك باشقىالرغا ئويۇنچۇقتۇر

 نلىقتۇردۆلەت قۇرغان مىڭ يىلالرچە ئۇيغۇرىستا
 قاراخانلىقالردۇر ھون، كۆك تۈرك، سەلچۇق

 ۇپا ئاسىيادا قۇدرەتلىك سەلتەنەت قۇرغانالرياۋر
 

 تەڭ كىلەلمەي ئەجدادىمغا سىپىل سوقۇپ چىنلەر
 نە تەڭ كىلەلىسۇن خىتاي ئېنگىلىس چار روسالر
 بىرلىشىپ ھەممە مەلئۇن تۈركىستاننى بۆلدۈلەر

 وس ئېنگىلىسلەرساتتى ئۇيغۇر ۋەتەننى مانجۇغا چارر
 

 تويماي يەنە لىدىرلىرىمىزنى قوشۇپ ساتتى
 مۇ قىزىل چىنگە قىزىل روسالرېتىپتويمىدى س

 ساتتى يەنە روس ئېنگىلىس ئامرىكىلىقالر
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 دىندار كىشى

 
 مەن دىندار مىللەتچى ئەمەس دەيدۇ كىشى

 ۋەتەن مىللەت ئۈممەت ئىمان ئىشى
 ر كىشىئالالھقا ئىبادەت قىلغان ئىنساندۇ

 ئەمىر قىلدى ئالالھ مىللەتكە ناماز قىلىشنى
 قىلما ئىنكار مىلالتنى ياراتقان ئالالھ ئىشى

 مىللەت ئىمان بىلەن ئۆزلەشتۈرىدۇ ئۈممەتچىلىكنى
 مۇجاھىد ئەمەسمۇ مىللەت ئارالشتۇرسا داۋانى

 مىللەت دىمەك ھەقىقى ئىمان ئىشى
 ۋەتەن مىللەت بايراق ئازاتلىق ئىشى
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 تايىب ئاكا دەردىم بار

 
 مۇقامىڭ بەك يۈكسەك

 ئۇرۇنساممۇ يېنىڭغا كىلەلمەيمەن
 كۆڭلۈمنى ساڭا ئىزھار قىاللمايمەن

 كەلسەممۇ يۈزۈڭگە باقالمايمەن
 ۋەتەن پارچىسى خىتايدا دىيەلمەيمەن

 يانار قەلبىم داۋاال دىيەلمەيمەن
 يا سەن يا مەن باغرىمغا باسالمايمەن

 ىكىممۇ ئەمەسئەسلىدە چىكىنگەنل
 يا تونىيالماسلىقىممۇ ئەمەس

 بىرىمىزدىن ئۇزاق قالغانلىقمۇ ئەمەس-يا بىر
 يا ئىشەنمەسلىكمۇ ئەمەس

 يا باشقىالردەك باشقا نەسلىدىن ئەمەس
 يا باشقىالردەك باشقا دىندىنمۇ ئەمەس
 يا باشقىالردەك باشقا تىلدىنمۇ ئەمەس
 باشقىالردەك باشقا مەزھەپتىنمۇ ئەمەس
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 جۇمھۇرۇم

 
 جۇمھۇرۇم بېشىمدىكى ئاقالرغا قارا

 ڭدىكى ھاقالرغاۈبىزنى ئۈست ئويلىساڭ
 دوستالرغا بىزنى تەرك ئىتىپ قاچقان

 دوست ئېنىق دۈشمەن ئېنىق قارا ماڭا
 

 ماڭا دۇنيا تار كەبى
 ياقتى مىنى كور كەبى
 بىلىنمەس سىر كەبى

 ئويالپ يىشەلمىدىم سىرنى
 نىن نى پالدىنى بولمىچىالرد

 كورمىدىم يا مەرھەمەتنى
 كۆزۈمدە پەردە سەن

 ەلمەس يەردە سەنىشيىت
 نەردە سەن دەپبەر قېنى

 ئاچ كۆزۈمدىكى پەردىنى
 تاپالمىدىم ئىزدەپ ئىزىنى

 سەنسىز دەمسەن مىنى
 سورىيدۇ مىنى ۈپشامال كۆتۈر

 ئوت ئاالر قورىيدۇ مىنى
 دەرتلىرىم كۆپ بوغار مىنى

 پۇرسەت بەرمەسقەدەر رەھىمسىز 
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 سىنىڭ دىمەس دۇرلىڭ نىمەھا
 سەن تۇرۇپ ئەقلىم ئەرمەس

 جاۋاب بەرمەس سەنسىزيازغان خېتىم 
 

 ئۈمۈدۈم قالمىدى سەنال ياشا
 ماڭا دۇرنىمىشقىدۇر سەمىمىيەتسىز

 اڭسا كۈلەرئاڭلىسا دوست يا دۈشمەن 
 ماڭا سەڭسەمىمى يۈزۈڭنى كۆرسىتەر

 
 قۇچاقال دىدىڭ بىز قېرىنداش-قان

 دىدىڭ سەن مەن يوق بىزدە
 يېنىڭدا مەن قېرىنداشىم دىدىڭ

 نەدە ۋەدەڭ يا ئۇنۇتتۇڭ
 

 سىلىغىنىكىم كىلە كۆز يېشىمنى 
 شۇ پەرىشان ھالىمنى كۆرگىنى

 قېرىندىشىم قايغۇرما دىگىنى-قان
 سەن مەن ھەممىز بىر دىگىنى
 ئويغان ئۇيغۇرۇم قوپ دىگىنى

 
 

 م ھالىمىزدىنۇئاڭالر بىركۈن جۇمھۇر
 ئۆزىۆرسە پەرىشان ھالىمىزنى ك

 ئاقار تارامالپ ياش كۆزىدىن
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 تۇرماستى بولۇر بىر دەرمان
 

 يۈرەك دىگەن بىر ئۇلۇغ مۆجىزە
 قېنى سەندىكى بىر مىنۇتلۇق يۈرەك

 دۇنيانى تىترەتكۈدەك غانھەيران قالدۇر
 ئۆلگۈدەكتاشالپ ۋەتەننى  خىتاي قاچار

 
 جۇمھۇرۇم ۋەتەنسىزلىكنىڭ بەدەلى ئاھ

 ڭ ئەۋۋەلىيوقتۇر پەرياد ئاچچىقنى
 بېشىمىزنى سىلىگىنىيا كەل ئارتۇق قالدۇر 

 بىزنىپارچىگە ئايرىدى يوق ئەتتۈرمە -پارچە
 

 قېرىنداشلىقىمىز ئەبەدى بولسۇن-قان جۇمھۇرۇم
 ىرما قەلبىمنى يانا بۇ قېتىم كۈلدۈرمە مىنىق

 كەتكىنىيەنە قۇرۇق قول يوقسا قايتايلىمۇ 
 نىپارچىغا ئايرىدى يوق ئەتتۈرمە بىز-پارچە

 
 
 

 ئۆمۈرۈم تۈگكىدەك ساقال-ساقال
 تۈگىمەس ئىشىڭ ئۆلسىمۇ تۈگىگۈدەك

 مىللىتىم قالماي ئۆلۈپ تۈگىگۈدەك جۇمھۇرۇم
 نىبىزچىن سوي قىرمىدا ئۆلتۈرگۈزمە 
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 كۆرسەمال جۇمھۇرىمنى يوق قورقۇش يۈزۈمدە
 ش كۆزۈمدەچىقاردى جاسارەتى يوق قورقۇ

 قورقمايمەن ھەرگىز مەن كۆرەش ئۆزىدە
 بىزنى قۇتۇلدۇرچىن باالسىدىن  ەب بولسەۋ
 

 ۋەتەن ئازات يۈزىنى كۆرمىسەم ئەگەرجۇمھۇرۇم 
 كۆزۈم ئارقىدا قاالر روھىممۇ قاالر

 سەن سەمىمىي بولساڭ غەلبە قىالر ياشار
 كۆز يېشىنى كىم سىيالر ئەگەر غەلبىسىز ئۆلسەك

 بىزنى يوقاتما زالىم چىن ئىلىدە بۇراقما
 ارەت كۈچ بەر يانائىالھىم جۇمھۇرۇمغا جاس
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 جۇمھۇرىمغا مەكتۇپ

 
 بۇ مەكتۇپيېزىشقا باشلىدىم 

 يولالردا ھېرىپ قالمىسۇن دەپ
 قاراڭغۇدا قالمىسۇن دەپ ئاخشىمى

 بىردىنال يوغان ياكى كىچىكلەپ
 

 ىز مەكتۇپ قىلدى بىزنى تەسساھىپم
 سەس دۇنياغا كەتتى يازغان مەكتۇپىم

 قەسر مىنى ياكى قورقىتاكەلمىدى جاۋابى 
 قىلدى مىنى خەس ھازىرغىچە جىمجىتلىقى

 
 ساقالر مۇساقالتتىڭ مىنى كىسەل

 ساقلىماس ئۆلۈكنى جىنازىنى ناماز
 نەدە بىر گۇناھكار نىمە دىگەن ئىش

 ساقلىغانغا قەدەربۇنچىال ئاھ سىنى 
 كەل يا كەلمە ئارتۇق نى يازار

 
 جۇمھۇرىم تۇتسا ئىكەن قولۇمنى

 تمىسىكەن مىنىالىساقلىتىپ ياد
 ئۇيغۇرنىھەسرەتتە قويمىسا 
 چاقىرار مىنىتۈگىمەس ئۈمۈدۈم 

 قويما بىزنى يالغۇز كەل
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 قۇرىدى كالپۇك سۇسىزلىقتىن
 دە ئال كەلىبېشىمدا ئەزرائىل دىم

 كەل تونۇشماستىن ئەزرائىل بىلەن
 دىيە كەلئۇيغۇرالر نەردە سەن 

 جۇمھۇرىم ئىختىيارىم مەندە ئەمەس
 للىتىم ۋەتەندە قەسمىكۈندۈز -كىچە

 باشقىسىغا دىمەك تەسساڭا دىمەي 
 ئۇيغۇر چەككەن زۇلۇمنى ھىچ بىر مىللەت ئىستىمەس

 بىزدىن باشقىسى بىلمەس نىزۇلۇمبىز چەككەن يىلدۇر  66
 

 دەپ بىرەي شۇنىجۇمھۇرۇم ئاڭال 
 مىنى ئىمان كۈچى سەندىكىئويغاتتى 

 بىزنىئايرىما  ىمكۆرەش يولىدا ئىالھ
 كدا ئەسىرگە چۈشسەكۆرەش يولى

 بىزنىمۇناپىقالرغا مەسخىرە قىلدۇرما 
 

 يىلالردىن بىرى ئاسارەتتە كەلدىجۇمھۇرۇم ئۇيغۇرالر 
 ۋەتەندە ۋەتەنسىز زۇلۇم چىكىپ كەلدى

 مىللىتىم يىلالرچە ئاياقالندى يول ئېچىپ كەلدى
 روس، ئامرىكا، ئېنگىلىس خىتايغا سېتىپ كەلدى

 دەپ كەلدى ىدۇردەم قىلئارمانغا يا-يىتەلمىدۇق ئارزۇ
 جۇمھۇرۇم ئۇيغۇرۇڭ پەرىشان سۈرگۈن

 ئايدىڭيوق يورۇقلۇق قىزىل چىراق 
 قېلىۋەرسەك قاراڭغۇدا تىراپىك تۇرغۇن 
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 باس شۇ تۈگمىنى يىشىل چىراغ يانسۇن
 يانمىسا يىشىل چىراغ نەدەن ساقالپ تۇراي
 گۇناھىمۇ بار دۇنيانىڭ يا گۇناھى بىزدەن

 ئۆلەي قۇتۇلغىن بەر جاۋاپ كۆم يامىنى
 

 قالماق قىلدى بىزنى تەس جۇمھۇرۇم سەنسىز
 سەس سىنىڭ ئاۋازىڭقېرىنداشالرغا كەتتى 

 خەس بەرمىدىڭ جاۋاپ ئۈزۈلدى قەلبىم بولدى
 ئۇزاق تۇردۇقچە كۆڭلۈم تىنچ ئەمەسسەن 

 
 قاينار خىيالىم سونمەس ۋەتەنسىز
 تىپىراليدۇ يۈرگۈم ئۇزاق سەنسىز

 ەمسىزدوستالر سىنى غ ىمىسۇند
 كۆردى ئۇيغۇر ۋەتەندە سىنىجۇمھۇرۇم 

 
 مۇشەققىتى-كەلدى ئارقاڭدىن مىڭبىر جاپا

 كۆز ياشلىرى ئارقىدا ئۈمۈد بىلەن كەلدى
 سىزگە باغلىق رەئىس پۈتۈن ئۈمۈدى

 بىلەن كەلدىئۈمۈد شىجائەت -غەيرەت
 

 دەپ رەئىس ئاكامنى تاپتىم
 سائادەتكە ئىرىشىمىز دەپئىنشائالالھ 
 جۇمھۇرۇم بىزنى دەپقۇچاقاليدۇ 

 كەلدى ئالالھقا تەۋەككۇل قىلىپ
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 باشقىالرغا ئىتتىرمە ئويۇن قىلىپ
 

 ئال ھىمايەڭگە رەئىس قالمىسۇن غەمدە
 ئايرىلدى يېتىپ تازا دەمدە ىنۋەتەند

 ئەسلىدە قەھرىمان ئۇيغۇر ئىدۇق ئادىمدە
 ئادىمى دىگەندەك يۈز يوق يېنىڭدا غەمدە

 ىشىدەجۇمھۇرۇم قويما بىزلەرنى ئەند
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 ئۆلۈم ۋە سىتراتىگىيە

 
 ھەركۈنى ئۆلۈم خەۋرى ئاڭلىماق نومۇس

 يىتەر ئارتۇق بېشىمىز تىك ئەمەس
 سىتراتىگىيە مەخپى بەلگىدىن باشقا نەرسە ئەمەس

 كۆرەش يوق قۇرۇق گەپ ھىساب ئەمەس
 

 سىتراتىگىيە نىمىگە يارار كۆرەش بولمىسا
 ەك لىدىر بولمىساتۇرار يېزىلىپ ئىجرا قىلغىد

 ىساتراتىگىيە ئەسلى يول بەلگىسى بولسى
 ىساەشكىالتنىڭ جان تومۇرىدۇر ئۇ بولت
 

 سىتراتىگىيە ھەقىقى پىالن قىزىل كىتاب تۇرسا
 مەخپىيەتلىك سىرالرنى دىيىش ئەخماقلىق تۇرسا
 ئاشكارالپ يېزىش ئەقىلسىزلىق نادانلىق تۇرسا

 ساخەتەردۇر تەشكىالتىڭ ياكى ئاشكارلىماق
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 ھەزرىتى ئەلى رەزىيەلالھۇ شىئىرى
 

 يۈكسەكلىك ئىستىدىم تەبەسسۇمدا بولدۇم
 باش بولماق ئىستىدىم بىلىمدە بولدۇم

 كارامەت ئىستىدىم تەقۋا ۋە ئىبادەتتە بولدۇم
 راھەت ئىستىدىم قىزغانچىقلىقنى تاشالشتا بولدۇم
 ياردەم ئىستىدىم سەۋرە ۋە تەۋەككۇلدا بولدۇم

 ىستىدىم رىزا ۋە قانائەتتە بولدۇمشۈكۈر ئ
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 خائىنالر
 

 خىتايالر ۋەتىنىمدە خاتىرجەم ياشايدۇ
 خائىنالر ياخشىالرنى سېتىپ سواليدۇ

 مەنپەت ئۈچۈن ئۆمرىنى كىسىپ تۇرىدۇ
 خائىنالر بەسلىشىپ قاۋاپ تۇرىدۇ

 
 خائىنالر دەستىدىن ياخشىالر ئۆلۈپ تۇرىدۇ

 ر خائىندىن قېچىپ تۇرىدۇمىللىتىمدە بىر خۇي با
 بىلسىمۇ خائىننىڭ ئۆيىگە بېرىپ تۇرىدۇ

 خائىن كالالڭنى توختىماي كىسىپ تۇرىدۇ
 خائىن بەرسە سوغا خوشلىشىپ ئېلىپ تۇرىدۇ
 ئاھ مىللىتىم غەپىلەت ئۇيقۇسىدا يېتىۋىرىدۇ
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  باش باقان )مىنىستىر( داۋۇت ئوغلى

 
 قزالىم خىتاي قولىدىن قۇتۇلدۇرسا

 ئۇيغۇرنى ئويلىساق ىغانسىنى قۇچاقالپ يىغل
 ئازادلىق سائادىتىگە تىز ئىرىشتۈرسەك

 سىنىڭ رەھبەرلىكىڭدە ئادىل تۈزۈم قۇرساق
 

 مەزلۇم ئۇيغۇرۇڭغا بىر نىشان تاقىساق
 پارالق ئىرادەڭدىن گۈلچىمەن ئېچىلدۇرساق

 قېرىنداشلىق ئۇرىقىنى توختىماي چېچىپ تۇرساق
 ىتىگە نائىلە بولساقبىزمۇ ئالالھ مەرھىم

 
 داۋۇت ئاكا ئۇيغۇر سىنى ھەرگىز
 ئۆمۈرۋايەت ئۇنۇتمايدۇ پەقەت

 شەپقەت-قىل مىھرى ئىمكانىڭ باركەن
 سەن سەۋەب بول ئازاتلىققا پەقەت

 
 

 سىنى قۇچاقالپ ئۈمۈد كۈتكەن ئاقساقال
 چىقماس سىنىڭمۇ يادىڭدىن ھەرقاچان
 ساڭا ئېسىلىپ يىغالپ تۇرغان ئاقساقال

 رازى ئازادلىق دۇئاسىنى ئالساققىلىپ 
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 تارىخ بوي ئۇنۇتمايدۇ ئۇيغۇرۇڭ

 يېزىالر سىنىڭ بەرگەن ھۆكۈم قارارلىرىڭ
 ئۆچمەس ئۇيغۇر زىمىنىدا ھەرگىز نامىڭ

 تاشقا ئويۇلۇپ يېزىالر ئالتۇن بىلەن ئابىدىلىرىڭ
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 ياشابىلەن  بۇ دۇنيادا ئادەم كەبى غورۇر

 
 رىڭنى قەددىڭنى رۇساليوقاتما غورۇ

 مىغان ئەجدادىڭ ھىچ قاچان ئەسالقورق
 ئۇرۇشقائارتۇق قورقما بىرلىشىپ چىقساق 

 قەلبىمىزدە ئىمان نۇرى قولىمىزدا قۇرال
 توختىتالماس ھىچ بىر دۈشمەن ئەسال
 ياشا بۇ دۇنيادا ئادەم كەبى ھۆر ياشا
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 چىقار بويۇنتۇرۇقسىز ياشا

 
 ىقار بويۇنتۇرۇقنىكەس ئارتۇق چ

 يىتەر ئارتۇق بويۇنتۇرۇقسىز ياشا
 كەلمەس بىزگە بۇنداق ئۇزۇن تۇرۇشقا
 بەرمەس قىلمىساق مۇجادىلە ئۇرۇشقا

 
 قان بىلەن ئالمىساق تۇرۇپ نىمىشقا

 باشقىسىغاچەتئەلدە ياشايمىز قاراپ 
 نۇمۇس قىلماي كۆنۈپ كەتتۇق

 نەدىن كەلدىڭ ھەي سەن دىيىشقا
 

 ازات قىلىپ ۋەتەن تۇپراقتابىزمۇ ياشايلى ئ
 ئۆلسەك قويسۇن ئانا دادا قېشىغا

 قىرقى چىقماي ئۆلۈپ كەتكەن ئايالى يېنىغا
 قېلىشقا ئۆلسەكمۇ باشقا يەردە قالماي ۋەتەندە
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 بىزنى كۆرگەن ئوينىدى

 
 بىزنى كۆرگەن مازاق قىلىپ ئوينىدى

 تىلىمىز تەك توك يۈزۈمىز سۇنۇق
 پ ئويلىدىيوق جاسارەت چارىسىز دە

 بۆكۈك بويۇن نەرگە كەتسەك كىتەيلى
 راستىن بىزگە كۆڭۈل بۆلمىدى

 يۈزۈمىزگە قاراپ كۈلۈپمۇ قويمىدى
 قېرىنداشالرنى-كۆردۇق قان

 بۇنى بىلمىگەنمۇ قالمىدى
 

 باشقا بىر مىللەت ئەمەس
 نكىەيتاركەن سېدەردىمىزنى ئ

 تۈرۈك ئەمەس بىر ئېنگىلىس
 سبۇ قەدەر ئەمەغورۇرىمغا  تەگدى

 
 تۈركىيەم سەنمۇ بىزنى ئوينىما
 ساقال دىدىڭ كىلىمىز ئۇنۇتما

 ئەممەيمىز ئىمزىگىنىكەلمىدىڭ ساقلىتىپ 
 ئوينىما بىزنى-ئويناتماكەلسەڭ كەل 

 
 

 قوش بايراق كۆتۈرۈپسىپىمدا  سەڭكەل
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 قاراڭغۇلۇق يىتىزالر پارالقئېچىالر 
 ئۇزار ئاي شولىسى تىترەر ياپراق

 چاقار چاقماقە ئالالھنىڭ رەھمىتى كەلس
 ياغار يامغۇر قاچار قارا بۇلۇت ئاچقاچ

 ئۇچۇپ ئاپپاق سىپىمىزگە مەلەكلەر ركىلە
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

    148 

 
 پۇرسەت يېقىندا

 
 ئۇيغۇرنى ئىگىسىز ئويلىما
 تۈرمىلەرگە ئاتتىڭ-تۈرمە

 قارشلىق كۆرسەتكەنلەرنى
 باستىڭسىغا دئۆلۈم جا

 
 دەشنام ئىشكەنجىلەر-زۇلۇم
 غا قىلدىڭۇيغۇريلدۇر ئ 66

 ئۇنۇتمايدۇ ئۇيغۇر ھىچ بىر زامان
 جاڭ، ۋاڭ، پىڭ، شىجىڭالرنى

 تاپار قاچساڭ ئەۋالدىڭنى
 كىلىدۇ پۇرسەت كۆزىنى ئويىدىغان
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 شىھىت بولدى

 
 ھەسەن مەخسۇم بولدى شىھىت

 ئانىسىغا رەھمەت-يىتۈلدۈرگەن ئۇستاز ئاتا
 داۋامالشتۇرغان كۆرەشچان مۇجاھىد رەھمەت
 كۆرىدۇ ئىنشائالالھ روھى ئۇنىڭ ۋەتەن ئازات

 
 بىرلىشەيلى مۇجاھىد دوستالر بىر نىيەت

 مەقسىدىمىز ئازاتلىق دىن مىللەت
 بىزنىڭمۇ بولسۇن ۋەتەن ئازات

 شەھەر تاغالردا بايراق-قادالسۇن يىزا
 ئاخشام شەپەق-كۆرۈنسۇن ئەتىگەن

 روھى كۈلسۇن شىھىتلەر لەپىلدىگەن بايراق
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 كەلدۇق
 

 ئىسىل غايە بىلەن كەلدۇق
 كىلىپال ئىككىگە بۆلۈندۇق

 بىرىمىزنى چۈشەنمەي تۇرۇپ-بىر
 پاسات تېرىدۇق-ئارىغا پىتنە

 پۇل ئۈچۈن ياقا سىقىشتۇق
 جامائەتچىلىك بىلەن دۈشمەنلەشتۇق

 دۈشمىنىمىز خىتاي سۈرىيەگە يۈگۈردۇق
 بىزدىن ئادەم بولماسمىش

 قالمىدى بېشىمىزغا كەلمىگىنى
 يەنىال ئۇيقۇدىن ئويانماسمىش

 مۇجاھىد قېرىنداشالر
 ئارا جىدەل قىلىشماڭالر-ئۆز

 خائىن تورىغا چۈشۈپ
 ۋەزىپەڭالرنى ئۇنۇتماڭالر

 
 خائىن ھەر يەرنى مارايدۇ
 ئىت مىجەزلىك قاۋايدۇ

 قېنىڭنى ئىچىپ سەمرىگەن
 ھەرزامان جەسەت يەيدۇ
 كىم يامان كىم ياخشى
 سىزىپ بىلىپ تۇرىدۇ
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 بىرىپ سېتىپ تۇرىدۇخىتايغا 
 شەيتان
 

 ئارىمىزدا خائىنالر شەيتان بولۇپ
 قان روھىمىزغا سىڭىپ كىرپ

 مەست قىلدى ئەقلىمىزنى بۇرمۇالپ
 قىلدى دوستالرنى دۈشمەن قىلىپ

 
 مەنپەت ئۈچۈن جان باقار-پايدا

 خىجىل بولماستىن خائىن تۈلكىلەر
 پىتنە تېرىپ ئويۇن كۈلكىلەر
 لەرئاز قالدى جازاسىنى چىكەر

 
 شەيتانالشمىش ئىنساننى

 شەيتان كۆرسە ئۇ ئىنساننى
 قاچارمىش-شەيتان قاچار

 ماڭا ئىش قالماسمىش
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 رەھمەت

 
 قۇتۇلۇش يولىدا ئىجتىھاد قىلساق

 تەكبىر ئوقۇپ تۇرساق-شىھىتلەرگە دۇئا
 ھەر يېڭى خەۋەرلەرنى ئوقۇپ تۇرساق
 خائىنالرنىڭ ئەدىبىنى بىرىپى تۇرساق

 
 ىلىنى ياقساقئازاد مەشئ

 مۇجاھىدمەن دەپ چىقىپ تۇرساق
 ئارقىدىن يولالپ تۇرساق-ئارقا

 ئالالھ ئالالھ دەپ تەكبىردە تۇرساق
 

 مۇجاھىد راسچىل سەمىمى بولسا
 خائىنالرنىڭ يولىنى كىسىپ تۇرسا

 پاساتچىالرنى تېپىپ تۇرسا-پىتنە
 ئالالھ ئالالھ دەپ تەكبىردە تۇرساق
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 ەتەندىنگەر چىقسا زۇۋان ۋ
 

 ئىشغال قىلدى خىتاي بىزگە ئائىت ۋەتەننى
 كىرىلەتتى شۇم ئاياقالر دەسسەپ ۋەتەننى
 پارچىغا ئايرىدى بۆسۈپ يىرتىپ ۋەتەننى

 قاچۇردى چىلبۆرىلەر ئىچىپ تومۇردىكى قاننى
 

 گۇناھىمىز ئېغىر ئىگە چىقماي بەردۇق ۋەتەننى
 يوق بىزدە يەنە مۇجادىلە تاشالپ قاچتۇق ۋەتەننى

 ىغا بولدى مىللەتنىئىنالرنى سېلىپ ئورتخا
 بەرمىدى پۇرسەت قورقۇتۇپ مىللەتنى

 
 لىپ غەپىلەتتەقاچقانالر يېتىۋەردۇق قە

 قىلغىنى قىلغان بولدى خىتاينىڭ ئەلبەتتە
 تۇر دەيدىغان كۈچ يوق شۇڭا بىز دەرتتە

 ئىالھىم بەرگەي بىزلەرگە غەيرەت ۋە نۇسرەتتە
 

 دىنگەر چىقسا زۇۋان ۋەتەن ئانام
 ۋاقىرار نەدە قالدىڭ ئويغان ئۇيقۇدىن

 نۇمۇس ئەمەسمۇ شۇ ۋاققىچە ياتقىنىڭدىن
 ىقمىغان سەندەك قورقاق ئۇيغۇردىنئەجدادىڭدىن چ

 ئات خىتاينى بېسىپ ياتقان شىللەمدىن
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 تارىخمدا كۆرمىدىم مۇنداق مۇتھەم خىتايدىن
 نۇمۇس قىلىمەن تاشالپ قاچتىڭ خىتايغا

 پاچاق خىتايدىنئازاد قىل ئەمدى قىزىل 
 

 لەنەت بولسۇن دەيمەن ئۇخلىساڭ قاراپ يۈزۈڭگە
 ئويلىمايتىم چىقارمۇ سەندەك قورقاق ئۇيغۇردىن

 مىڭ يىلالرچە ياشىتىپ شىللەمگە ئېلىپ كۆتۈرگىنىمگە
 قىلساڭ مۇغەمبەرلىك يەنە شاالققىدە تۈكۈرىمەن يۈزۈڭگە

 
 شەرىپىمىزدۇر ۋەتەن ئانام ئەمرىڭ

 زنىڭ بۇرچىدۇر ئانامئازاد قىلىش بوينىمى
 يوق بۇنىڭغا ھىچ بىر باھانىمىز ئانام
 سەن بىزنىڭ ئازادلىق نىشانىمىز ئانام

 
 ئانام ۋەتەندۇر مىنىڭ دىيارىم

 تۆكۈلدى كىندىك قېنىم ساڭا ئانام
 كەچۈرگىن قۇچاقالپ ياتالمىدىم ئانام

 ئەجنەبىلەر يۇرتىدا بىھۇدە يۈردۈم ئانام
 

 ئانام شۇم ئاياغالر كىرىلەتتى سىنى
 يۇيىمەن ۋۇجۇدۇڭنى تاراپ چېچىڭنى ئانام

 يېقىندا يۈز كۆرۈشىمىز قەدىرلىك ئانام
 بىزگە ساڭا قاراپ تويمايمەن ئانام تىرىكمە

 ئازات قىلمىغىچە ئارام يوق بىزدە ئانام
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 ئىلتىجايىم بار

 
 قادىر ئالالھ ساڭا ئىلتىجايىم بار

 كۈندۈز يىغاليمەن دۇئايىم بار-كىچە
 ا يوقتۇر ئامالىمسەندىن باشق

 دەردىمگە دەرمانسەن ماڭا
 

 ئىككى ئالەم ئىگەم سەن ئىالھىم
 مەدەتسەن ھىدايەت بەر يەنە
 سەن نۇسرەت بەرمىسەڭ ماڭا 

 ئىشىم چاتاق ئىشىم چاتاق يەنە
 كەلمۇلالھ مەدەتسەن رەھىم قىل ماڭا
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 مەرھۇم ئابلىكىم مەخسۇمغا مەرسىيە

 
 دىڭىئ لىدىر اھا ئۇستازدىندار بىب ئارائۇيغۇر 

 دەرتداش ئىدىڭ-كۆرەشچان دوستالر بىلەن سىرداش
 ۋەتەن، مىللەت يولىدا يانغان ۋولقان ئىدىڭ

 ئىشقىدا چاقنىغان چولپان ئىدىڭ ئىرپان-ئىلىم
 

 مەرىپەت ئۆگۈتۈش كويىدا سەمىمىي ئۇستاز ئىدىڭ-ئىلىم
 ڭئىستىقالل قانالىدا قۇمدەك سۇئالالرغا جاۋاب بەرگەن ئىدى

 سۆھبىتىڭدە ئەسلى دىلدا زەررە يارە يوق ئىدىڭ
 جاھان لەززەتلىرىگە قاراپ قويماس ئىدىڭ

 
 جۈملە ئالەم ئۇيغۇرى سەندىن مەمنۇن ئىدى

 ئوغۇل تالىپلىرىڭ رازى ئىدى-كىچىك، قىز-چوڭ
 ھەيران قالدۇق ۋاپاتىڭغا ياتمىدىڭ يا كىسەل بولۇپ

 پېتىپ جىنازەڭدە مىڭالرچە ئىنسان ياغدى يامغۇر كۈن
 

 ئەھلىلەر پەرياد قىلدى سىنىڭدەك مۆھتەرەمدىن ئايرىلىپ
 ئەيلىدۇق ھەققىڭدە بىز ھەقتىن تەلەپ ئۈن قېتىپ
 سىرلىق ۋاپاتىڭ تۈگىمىدى ئىچىمدە سۈرۈشتۈرۈپ

 ئارا تەدبىرىنى ئالماي تۇرۇپ-قورقىتار دوستالرنىمۇ ئۆز
 



 

 
157 

 يازدىم شىئىر مەرسىيە سۇندى قاناتىمىز قايرىلىپ
 غا كۈن يوق دىگەن سۆز بىلەن سەندىن ئايرىلىپياخشىالر

 تۈرۈك دۇنياسى قىلدى دۇئا ياتقان يېرى جەننەت بولسۇن خۇدا
 ياخشى قىلغان ئىشلىرىڭ قىيامەتكە قەدەر قاالر دىلدا

 
ۋەتەن، مىللەت، دىن ئۈچۈن قىلغان خىزمىتىڭ مۇھەببەتتۇر 

 دىلدا
 ياتقان يىرىڭ جەننەت بولسۇن ئىنشائالالھ مۆھتەرەم
 روھىڭ ئەمىن بولسۇن داۋامالشتۇرىمىز بېسىپ قەدەم

 كۆرەشچان دوستالر باسىدۇ ئىزىڭنى ھەردەم
 

 كۈنى-72ئاينىڭ -1يىلى -2017
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 قۇرئان ھەقىقەتلىرى دېگەن نېمە؟

 
 .ئاخىرەتنىڭ ھەقىقىي ئاچقۇچىدۇر -قۇرئان پۈتۈن دۇنيا

 .ۈكتۇرقۇرئان ئالالھ بىلەن ئىنسان ئوتتۇرىسىدىكى كۆۋر
 .قۇرئان ئالالھنىڭ دۇنياسىدىكى سىماسىدۇر

قۇرئان كۈندىلىك تۇرمۇشىمىزغا ھەر تەرەپلىمە كاپالەت 
 .قىلىدۇ

 .قۇرئان دۇنياغا نېمە ئۈچۈن كەلگىنىمىزنى تولۇق ئۆگىتىدۇ
 .قۇرئان دۇنيادىكى مەسۇلىيىتىمىزنى بىزگە چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ

ھۋالالرنى بىزگە قۇرئان ئىنسانىيەت تارىخىدىكى مۇھىم ئە
 .سۆزلەپ بېرىدۇ

قۇرئان كەلگۈسىدىكى ئەھۋالالرغا ئىبرەت بولۇش ئۈچۈن ھەر 
 .نەرسىنى بايان قىلىدۇ

قۇرئان ھەر قانداق سىرنى يېشەلمەيدىغان سوئالالرغا جاۋاب 
 بېرىدۇ.

 .قۇرئان ئىنسانىيەت ئەقىل پاراسەت جەۋھىرىنىڭ مەنبەسى
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 دىن دېگەن نېمە؟

 
نىڭ دىنى دۇنيا ئىنسانلىرىنى پۈتكۈل ھاياتىغا دىن ئالالھ

 مۇناسىۋەتلىك توغرا يولغا باشاليدۇ.
 بىزنى دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ بەخت سائادىتىگە يولاليدۇ. 

 دۇنيا ئىنسانلىرىنىڭ توغرا يولدا يۈرۈشىگە يول ئاچىدۇ.
دۇنيا ئىنسانلىرىنىڭ قااليمىقانچىلىق چىقىرىشىدىن ساقالپ، 

ىنىڭ پۈتكۈل ھاياتىغا مۇناسىۋەتلىك ئىشلىرىغا دۇنيا ئىنسانلىر
 جاۋاب بېرىدۇ.

دۇنيا ئىنسانلىرىغا كائىناتتىكى مۇناسىۋەتلىك بولغان بارلىق 
 يورۇقالرنى ئاچىدۇ.

دۇنيا ئىنسانلىرىنى ئەڭ گۈزەل بولغان ئەخالق بىلەن تەربىيە 
 قىلىدۇ.

دىن ئالالھنىڭ ئىسالم دىنى، پۈتۈن خاتا يولدىن توغرا  بۇ 
 ولغا ئۈندەيدۇ.ي

دۇنيادىكى ئىنسانالرنىڭ ئارىسىدا گۇرۇپپا تەرىقە ئېرىقچىلىقنى  
 چەكلەيدۇ.

پۈتۈن ئىنسانالرنىڭ روھ ۋە جىسمىنى پاك تۇتۇشقا ئەھمىيەت  
 .بېرىدۇ
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 ئالالھقا ئىمان ئېيتقان كىشى

 
 ئالالھقا ئىمان ئېيتقان كىشىدە ئالالھ قورقۇنچىسى بولىدۇ.

 ئالالھتىنال قورقىدىغان بولىدۇ.پەقەتال شۈبھىسىز 
ئالالھقا ئىمان ئېيتقان كىشى ئۆزىگە تولۇق ئىشىنىپ ئۆزىدە 

 .خاتىرجەملىك تۇيغۇسىنى پەيدا قىلىدۇ
ئىمان ئېيتقان كىشىدە ئۆز ئارا بىر بىرىگە مېھىر ئالالھقا تولۇق 

 شەپقەتلىك روھىي دۇنياسى بىرلەشكەن بولىدۇ.
ە راستچىل سەمىمىي بولۇشقا ھەر ئالالھقا ئىمان ئېيتقان كىشىد 

 تەرەپلىمە تۈرتكە ياردەملەشسە كەيپىياتى ئاشىدۇ.
ئالالھقا ئىمان ئېيتقان كىشى ئادىل جەڭگىۋار ۋە ھوشيار 

 بولىدۇ.
مانا بۇالر ئالالھقا ئىمان ئېيتقان كىشىدە كۆرۈنىدىغان 

 .ئاالھىدىلىكلەر
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 ئىمان دېگەن نېمە؟

 
 .نەمدىن قۇتۇلدۇرۇپ جەننەتكە يولالشئىمان دېگەن جەھەن   

ئىمان دېگەن قىيىنچىلىق جاپاغا چىداملىق روھى كۈچىنى 
 بىلدۈرۈش.

ئىمان دېگەن ئۆز ئارا ياردەملىشىشتە قېرىنداشلىق روھىنى  
 كۈچكە ئىگە قىلدۇرۇش.

ئىمان دېگەن پۈتۈن ئىشلىرىمىزغا چىدامچانلىق سەۋر تاقەتكە 
 .ئۈندەش

ا، ھەرىكىتىمىزگە، تىجارىتىمىزگە، ئىمان دېگەن روھىمىزغ
 ئادىل تەرەپكە يۈزلەندۈرۈش.

، ئىمان دېگەن قااليمىقانچىلىقتىن جاھالەتتىن خۇراپاتلىقتىن 
 .روھسىزلىقتىن ساقايتىش

 
ئىمان دېگەن كۈچەيسە خائىنلىقتىن مۇناپىقلىقتىن رەزىللىكتىن 

 .ساقالش
لۇقتىن ئىمان دېگەن ۋىجدانسىزلىقتىن ئەقىلسىزلىكتىن ھورۇن

  قورقۇنچاقلىقتىن قۇتۇلۇش.
 ئىمان دېگەن پىتنە پاسات غەيۋەت شىكايەتتىن ساقالش.

ئىمان دېگەن يالغانچى كاززاپ ھىيلىگەر مۇتتەھەم، 
 ساختاكارلىقتىن ساقالش.
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ئەقلىنى بىرگە تولۇق  ،ئالالھ يولىدا ۋىجداننى ئىمان دېگەن
 .ئىشلىتىش

 ېگەن نېمە؟ئاخىرەتكە ۋە قىيامەتكە ئىمان ئېيتىش د
 

قىلدۇرۇش، يەنى )ال  ھاكىمئالالھنىڭ ھۆكۈمىنى يەر يۈزىگە 
 ئىالھەئىللەلال ھۇ( نى يەر يۈزىگە سىڭدۈرۈش.

ئىنسانالرنىڭ ئالالھ يولىدىكى مەسۇلىيەت تۇيغۇسىنى يەر  
 يۈزىگە يېتىلدۈرۈپ ھاكىممۇتلەق قىلىش.

 ئىنسانىيەتنىڭ شەخسىيەتچىلىكتىن پۈتۈنلەي خالىي قىلىش. 
االل ھارامنى ئايرىپ، پاك رىسققا يۈزلەندۈرۈپ ھەر قانداق ھ

ھارامدىن ۋە باشقىالرنىڭ ھەققىدىن توسۇپ، ئۇ ھەققىگە رازى 
 قىلدۇرۇش.

پەقەتال يەر يۈزىگە الئىالھە ئىللەلالھۇدىن ئىبارەت ئۇلۇغ  
 .شۇئارنى مۇتلەق ھاكىم قىلىش
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 تەقدىرگە ئىمان ئېيتىش دېگەن نېمە؟
 

دىر دېگەن ھەر قانداق ئىش ئالالھدىن كەلگەنلىكىگە تەق
 شۈبھىسىز ئىشىنىش.

تەقدىر دېگەن ھەر ۋاقىت ھەر مىنۇت بېشىمىزغا كېلىدىغان 
ياخشىلىق يامانلىق توغرىسىدا ئارتۇقچە ئەندىشىنى خالىي 

 قىلدۇرۇش.
 ھەر قانداق ئىشالر ئالالھتىن ئىكەنلىكىگە جەزىم قىلىش. 

ھېكمىتى ۋە ئارقا كۆرۈنۈشى ئالالنىڭ  ھەر قانداق ئىشالرنىڭ
قۇدرىتى ئىالھى تەرىپىدىن كەلگەنلىكىگە ۋە كېلىۋاتقانلىقىغا 

 شۈبھىسىز ئىشىنىش.
ھەر قانداق ئىش ئالالھتىن باشقا تاسادىپەن بولۇپ 
قالمىغانلىقىنى تولۇقى شۈبھىسىز ئىشىنىش مانا بۇ تەقدىرگە ئىمان 

 ئېيتىش.
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 ەزىپىسى نېمە؟پەيغەمبەرلەرنىڭ ۋ
 

 ئالالتائاالنى پۈتكۈل ئىنسانىيەتكە تونۇشتۇرۇش. 
 ئالالھقا قانداق ئىبادەت قىلىشنى تونۇشتۇرۇش.

ئەبەدىي جايىمىز بولغان ئاخىرەت ھەققىدە خەۋەر مەلۇمات  
 بىلدۈرۈپ تۇرۇش.

 دۇنيا ئىنسانلىرىغا ھاياتتا باشالمچىلىق رول ئويناش.  
ئەخالق ھەرىكەتلىرىگە ئەڭ پۈتكۈل ئىنسانىيەتنىڭ ئەدەب 

 گۈزەل ئۆرنەك بولۇشتىن ئىبارەت.
 .مانا بۇالر پەيغەمبەرلەرنىڭ قىسقىچە رولى
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 بىزنىڭ پەيغەمبىرىمىزچۇ؟ 
 

بىزنىڭ پەيغەمبىرىمىز ئىسالم دۆلىتىنى دۇنيادا تۇنجى قېتىم 
 مەدىنىدە قۇردى.

سانلىرنىڭ دۇنيا مۇسۇلمانلىرىنىڭ باش قوماندانى دۇنيا ئىن
ئادىل رەھبىرى، ئالالھ يولىدا مۇجادىلە قىلغۇچىالرنىڭ باش 
قوماندانى، تەقۋادارالرنىڭ ئىمامى پەيغەمبىرىمىز ھەزرىتى 
مۇھەممەد سەلالھۇ ئەلەيھىساالم بۇ زاتقا ساھابىالر يەنى 

ە ئەمەل قىلغۇچىالر ئىسالم نىزامىنى مۇكەممەل ۋئەگەشكۈچىلەر 
مۇكەممەل ئەمەل سادىق كۆرەش  چۈشىنىپ مۇكەممەل ئىخالس

سادىق پىداكارلىق سادىق ئىتائەتكار سادىق چىدامچانلىق 
ساداقەتلىك ساغالم قېرىنداشلىق، مۇكەممەل جەزىبىلىك مۇشۇ 
پرىنسىپ ئاستىدا دۆلەت قۇرغان ۋە رەھبەر بولغان شۇنىڭ بىلەن 
ئىسالم دۆلىتى قۇرۇلغان ئالالھ نىڭ ئىزنى بىلەن ئىسالم ئوردىسى 

 كىللەنگەن.شە
مانا بۇ بىزگە ئۈلگە بولغان رەھبىرىمىز ھەزرىتى مۇھەممەد 
ئالالھ رىزاسى ئۈچۈن قۇرۇلىدىغان تەشكىالتالر ئۆرنەك ئېلىشقا ئەڭ 

 .ئۇيغۇن پرىنسىپ ئىنشائالال
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 موسكىۋا شەرتنامىسى
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (يېرىم ئەسىر پىنھان تۇتۇلغان مەخپى كېلىشىم)
 

لق جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلۇپ ئۇزۇن ئۆتمەي يەنى ئىالۋە: جوڭخۇا خە 
كىىۈنى رەئىىىس ماۋزېىىدوڭ ئىىۆمەك -12ئاينىىىڭ -12يىلىىى -1949

باشالپ موسكىۋاغا بېرىپ بىر قىانچە ئايغىا سىوزۇلغان زىيىارىتىنى 
كىۈنى جوڭخىۇا خەلىق -20ئاينىىڭ -1يىلىى -1950باشاليدۇ. 

جۇمھۇرىيىتىنىىڭ زوڭلىسىىى قۇشىىۇمچە تاشىقى ئىشىىالر مىنىسىىتىرى 
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نلەيمىىۇ موسىىكىۋاغا كېلىىىپ رەئىىىس ماۋزېىىدوڭنىڭ سىىۆھبەت جۇئې
 ئېلىىپ سۆھبەت بىلەن تەرەپ ئىتتىپاقى سوۋېت  ۋەكىلى سۈپىتىدە

 شىۇ ئەزىزىمىۇ سىەيپىدىن مەرھىۇم قارىغاندا ئاڭالشالرغا. )بارىدۇ
-2سىۆھبەت ئىۇزۇن داۋاملىشىىپ  (ئىىكەن قاتناشىقان سىۆھبەتكە
 ئىككىى  جىسىىدەكۈنى ئاخىرلىشىىدۇ. سىۆھبەت نەتى-14ئاينىڭ 

بىۇ شىەرىتنامىنىڭ ئۈنۈملىۈك ۋاقتىى  پى شەرىتنامە تۈزۈلىدۇ.مەخ
يىىل قىلىىىپ بېكىتىلىىىدۇ. ئىككىىى تەرەپ كېلىشىىىمنى مىىۇتلەق 30

-16ئاينىىڭ -7يىلىى -1950ئەممىا  مەخپى تۇتۇشقا كېلىشىدۇ،
كۈنى ئامرىكىا تاشىقى سىياسىەت جەمىيىتىى نىيۇيوركتىا كېلىشىىم 

ئەمما  زىلە قوزغايدۇ.-شكارىلىۋېتىپ زىلمەزمۇنلىرىنى خەلقاراغا ئا
ئاينىىڭ -12 يىلى-1991 دۆلەت ئىچىدە يەنىال سىر پېتى قالىدۇ.

كۈنى سوۋېتلەر ئىتتىپاقى يىمىرىلگەندىن كېيىن رۇسىيە تەرەپ -25
بۇ شەرتنامىنىڭ مەزمۇنى  بۇ مەخپى شەرتنامىنى ئاشكارىاليدۇ...

تىايىن كۈچلىۈك خەنزۇچە تىور بەتىلەرگە قويۇلغانىدىن كېىيىن ئىن
ئەمما نىمىشقىدۇر ھىازىرغىچە بىۇ شىەرىتنامىگە  ئىنكاس قوزغايدۇ.

شۇڭا بۇ  دائىر ئۇچۇرالر ئۇيغۇرچە تور بەتلەرگە قويۇلماي كەلدى.
قېتىم خەنزۇچە قانۇنلۇق مۇنبەرگە قويۇلغان نۇسخىسىغا ئاساسىەن 
 .شەرتنامىنى ئۇيغۇرچىالشتۇرۇپ باغداش مۇنبىرىگە يولالپ قويدۇم

 
خۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى بىلەن سوۋېت سوتسىيالىستىك جوڭ

ئىتتىپاقداشلىق ئاالھىدە  -جۇمھۇرىيەتلەر ئىتتىپاقىنىڭ دوستلۇق
 كېلىشىمى
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 )تولۇق تېكىستى (
 

 ئىككىىى دۆلەت ئارىسىىىدىكى قويىىۇق ھەمكىىارلىقنى كىىۈچەيتىش  
ئىمپىريالىزىمنىڭ ھەرقانداق شەكىلدىكى تاجاۋۇزچىلىقىدىن ھەمدە 

اھانگىرلىكى بىلەن تىل بىرىكتۈرۈپ قايتا باش كۆتىۈرۈپ ياپۇن ج
ئاسىيادا يېڭى تەرتىپ  چىقىشىدىن ئورتاق ئورتاق مۇداپىئەلىنىش 

ھەمكارلىق مۇناسىىۋىتىنى -ئىككى دۆلەتنىڭ دوستلۇق ئورنىتىش 
-مۇستەھكەملەش ئۈچۈن ئىككىى دۆلەت ئارىسىىدىكى دوسىتلۇق

 تىۈزۈپ  دە كېلىشىىمھەمكارلىق شەرىتنامىلىرىن سىىرت بىۇ ئاالھىى
 ىقىلدى.چ

ھەرقايسى تەرەپ ئەۋەتكەن تولۇق ھوقۇقلۇق ۋەكىل 
 :تۆۋەندىكىچە

جوڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى مەركىزى ھۆكۈمىتىنىڭ ئاالھىدە 
ۋەكىلى جوڭگو مەمۇرى كېڭىشىنىڭ زوڭلىسى قوشۇمچە تاشقى 

 .ئىشالر مىنىستىرى جۇئېنلەي
پاقى ئالى سوۋېت سوۋېت سوتسىيالىستىك جۇمھۇرىيەتلەر ئىتتى

ھەيئەت رىياسىتىنىڭ ئاالھىدە ۋەكىلى تاشقى ئىشالر مىنىستىرى 
 .ئاندىرى ۋىشىنىسكى

ئارا -ئىككى تولۇق ھوقۇقلۇق ۋەكىل گۇۋاھنامىلىرىنى ئۆز
كۆرۈشكەندىن كېيىن مۇۋاپىق تېپىپ تۆۋەندىكى ماددىالرغا 

 :قوشۇلدى
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رنىىىڭ شىىەرتنامە تۈزۈشىىكەن ئىككىىى دۆلەت جاھانگىرال مىىاددا:-1

دۇنيىىا ئۇرۇشىىىغا -3تاجاۋۇزچىلىقىىىدىن ئورتىىاق مۇداپىئەلىنىىىدۇ، 
دۇ. جوڭخىۇا خەلىق جۇمھىۇرىيىتى جوڭگىو ىىئورتاق تاقابىل تۇر

چېگرىسىىىى ئىچىىىىدە سىىىوۋېت سوتسىيالىسىىىتىك جۇمھىىىۇرىيەتلەر 
ئىتتىپاقىنىىىىڭ ئەسىىىكەر تۇرغۇزىشىىىىغا رۇخسىىىەت قىلىىىىدۇ،دۇنيا 

 .تېنچلىقىنى ئورتاق قوغدايدۇ
 

ېلىشىم ئىمزاالنغان كۈندىن باشىالپ جوڭخىۇا خەلىق ك ماددا:-2
جۇمھۇرىيىتى ئاۋال شىەرقى شىىمال ۋە شىىمالى جوڭگىودا سىوۋېت 
سوتسىيالىستىك جۇمھۇرىيەتلەر ئىتتىپاقىغا ھەربى ئورونالشتۇرىشىى 

ھەمىدە جوڭگىو  ئۈچۈن دېڭىز ۋە ھاۋا ئىارمىيە بازىسىى بېرىىدۇ.
ى جەنىىۇبى خەلىىق ئىىازاتلىق ئارمىيىسىىى مەسىىئۇل بولىىۇپ شىىەرق

ئاسىيانى ئازات قىلىشىقا ياردەملىشىىدۇ، ئاسىىيانى ئىازات قىلىىش 
 .بۈيۈك ئىشىنى تاماماليدۇ

 
شىىەرتنامە تۈزۈشىىكەن ئىككىىى تەرەپ جوڭگىىو خەلىىىق  مىىاددا:-3

 ئازاتلىق ئارمىيىسىنى خەلقارا قىزىل ئارمىيە قىلىىپ ئۆزگەرتىشىكە،
ىق قىلىشىقا قىزىل ئارمىيە ئالى باش قوماندانى بىۋاستە قومانىدانل

 .قوشۇلىدۇ
 

مىليىىۇن ئىشىىچى 10مىىاددا: جوڭخىىۇا خەلىىق جۇمھىىۇرىيىتى -4
سوۋېت ھەربى -تەييارالپ سوۋېت ئىتتىپاقىغا ياردەملىشىپ جوڭگو
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جاھانگىرلىكنىىىڭ تاجىىاۋۇزچىلىق  ئەسىىلىھەلىرىنى ئورتىىاق قىىۇرۇپ،
 .ھەركىتىگە تاقابىل تۇرىدۇ

 
دىكى مىىاددا: جوڭخىىۇا خەلىىق جۇمھىىۇرىيىتى شىىىمالى جوڭگىىو-5

ھەرقايسىىى پىىورتالرنى سىىوۋېت ئىتتىپاقىنىىىڭ ئەبەدى ئەسىىكەر 
ئەسىىىكەرلەر ئەركىىىىن كىرىىىىپ  تۇرغۇزىشىىىىغا ئېچىىىىپ بېرىىىىدۇ.

چىقىدۇ.ئېچىلىدىغان پورتالر چىڭخۇاڭىداۋ، خەيجىوۋ، يەنىتەي، 
 .دالىئەنلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ ۋېيخەيۋېي، چىڭداۋ،

 
دىن بىۇرۇن ماددا: جوڭخۇا خەلق جۇمھىۇرىيىتى يىىل ئاخىرىى-6
مىليىىون ئەسىىكەر تولىىۇقالپ، جاھانگىرالرنىىىڭ تاجىىاۋۇزچىلىق 4

 .ھەركىتىگە تەييارلىق قىلىدۇ
 

بايلىق مەنبەسى كەمچىل بولغانلىقتىن جوڭخۇا خەلىق  ماددا:-7
ئۇنىىڭ تەپسىىلى  مىليۇن نوپۇسنى كېمەيتىىدۇ.100جۇمھۇرىيىتى 

 .چارىسىنى جوڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى ئۆزى بەلگىلەيدۇ
 

مىاددا: جوڭخىۇا خەلىق جۇمھىۇرىيىتى مەزكىىزى ھۆكىۈمىتىگە -8
ئومىۇمى مۈلۈكچىلىىك تىجىارەت  ئورگانالرغىا،-قاراشلىق ئىىدارە

كەسىىىپى ئورۇنلىرىغىىا سىىوۋېت سوتسىيالىسىىتىك جۇمھىىۇرىيەتلەت 
 .ئىتتىپاقىنىڭ مەخسۇس خادىملىرى مەسلىھەتچىلىككە سەپلىنىدۇ

 
قوشۇلىشىى بىىلەن شەرتنامە تۈزگەن ئىككىى تەرەپنىىڭ  ماددا:-9
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سوۋېت ھۆكۈمىتى ئەۋەتكەن تېخنىىك خىادىمالر جوڭگونىىڭ ھەر 
 قايسىىى جايلىرىىىدىكى مىىوھىم سىىائائەت تىجىىارىتىگە قاتنىشىىىدۇ.
جوڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى ھۆكىۈمىتى ئۇالرغىا ئەۋزەل مۇئىامىلە 

 .قىلىدۇ
 
ماددا: جوڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى دېڭىىز بۇيىىدىكى سىودا -10

ى بازىرىنى سوۋېتلىكلەرنىڭ ئەركىن سودا قىلىشىغا بازىرى ۋە ئىچك
دە بىىر پىرسىەنتلىك ئېتىىۋار بىىلەن بىاج 100ئېچىۋېتىدۇ ھەمدە 

 .ئالىدۇ
 
ماددا: شەرتنامە تۈزگەن ئىككى تەرەپنىىڭ قوشۇلىشىى بىىلەن -11

ئىارا مەنىپەئەت يەتكىۈزۈش شىەرتى ئاسىىتىدا -ئىككىى تەرەپ ئىۆز
لىىىپ دوسىىتلۇق مىىاددى بويىىۇم تېگىشىىىش شىىەكلىدە سىىودا قى

 .مۇناسىۋىتى تىكلەيدۇ
 
سىىوۋېت ئىتتىپىىاقى ھۆكىىۈمىتى جوڭخىىۇا خەلىىق  مىىاددا:-12

جۇمھىىۇرىيىتى چېگرىسىىى ئىچىىىدە كۆمۈر،تۆمىىۈر خىىام ئەشىىيالىرى 
قاتارلىقالرنى باشقۇرۇش ئاالھىدە ھوقۇقىغىا ئىىگە بولۇدۇ.بۇنىىڭ 
ئىچىىىدە قەلەي كېنىنىىىڭ يىللىىىق مەھسىىۇالتنىڭ يىىۈزدە يىگىىىرمە 

جوڭگوغا قالدۇرۇلۇپ قالغان قىسمى سوۋېت ئىتتىپاقىغىا پىرسەنتى 
تەمىنلىنىىىدۇ.ئېغىر سىىانائەتنى راۋاجالنىىدۇرۇپ جوڭخىىۇا خەلىىق 

 .جۇمھۇرىيىتىنىڭ سانائەتلەشتۈرۈش قۇرۇلىشىغا ياردەم بېرىدۇ
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مىىاددا: جوڭخىىۇا خەلىىق جۇمھىىۇرىيىتى بېيجىڭ،شىىاڭخەي، -13

 ،جۇجىىاڭ خىىاڭجۇ، چاڭشىىا، تىىىيەنجىن، گۇاڭجىىۇ، چوڭچىىىڭ،
شىەھەرنىڭ مەزكىىزى 15فۇجۇ قاتىارلىق  شەنتو، شىيامېن، ۋۇخۇ،

رايۇنىنى سوۋېت ئىتتىپاقى مۇھاجىرلىرىنىڭ ئولتۇراقلىشىشى ئۈچۈن 
 .ئايرىپ بېرىدۇ

 
سىىوۋېت سوتسىيالىسىىتىك جۇمھىىۇرىيەتلەر ئىتتىپىىاقى  مىىاددا:-14

ھۆكۈمىتى جوڭخۇا خەلق جۇمھىۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنىىڭ تەلىىۋىنى 
 جوڭگوغا ئىۈچ مىليىون دولىالر قەرىىز بېرىىدۇ. قاندۇرۇش ئۈچۈن

)قەرىىىز قىىايتۇرۇش پىرىنسىىىپى قەرىىىز كېلىشىىىمىدە بېكىتىلىىىدۇ( 
جوڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى شەرقى شىمال ۋە شىمالى جوڭگودىكى 

 دۇ.ىىپۈتۈن خام ئەشيا مەھسۇالتلىرىنى قەرىز ئۈچىۈن رەنىىگە قوي
تتىپىاقى ئەمىلىى قەرىز قايتۇردىغان خام ئەشيا تۈرلىرىنى سوۋېت ئى

 .ئېھتىياجىغا ئاساسەن بېكىتىدۇ
 
شەرتنامە تۈزۈشكەن ئىككى تەرەپنىڭ قوشۇلىشى بىلەن  ماددا:-15

سىىوۋېت ئىتتىپىىاقى ھۆكىىۈمىتى چىىاڭچۈن تۆمىىۈر يىىولى ۋە يىىول 
چىىىىاقىرىم دائىرەدىكىىىىى رايىىىىۇننى ئورتىىىىاق 50بۇيىىىىىدىكى 

باشىىىقۇرىدۇ.ئىككى تەرەپ ۋەكىللىىىىرى ئۆتەيىىىدىغان ۋەزىپىىىىدە 
ەن تۆمۈريول ئىدارىسىنىڭ باشىلىقىلىقىنى، دائىمىى ھەيىئەت مەسىل

رەئىسىىىلىكىنى ئەمىلىىى ئېھتىياجغىىا ئاساسىىەن سىىوۋېت ۋەكىللىىىرى 
 .دۇىئۈستىگە ئېلىپ جوڭگو ۋەكىللىرى مۇئاۋىن بول
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جوڭگىىو كومنىسىىتىك پارتىيىسىىى بىىىلەن سىىوۋېت  مىىاددا:-16

غىىان سوتسىيالىسىىتىك جۇمھىىۇرىيەتلەر ئىتتىپىىاقى ئىلگىىىرى ئىمزالى
مانجۇرىيە كېلىشىمىگە ئاساسەن سوۋېت ئىتتىپاقى داۋاملىىق سىودا 

دۇ. جوڭخىۇا خەلىق جۇمھىۇرىيىتى ىىئىمتىيازىدىن بەھىرىمەن بول
 .سوۋېت ئىتتىپاقىنى دېھقانچىلىق مەھسۇالتلىرى بىلەن تەمىنلەيدۇ

 
شەرتنامە تۈزۈشكەن ئىككىى تەرەپ ئىچكىى موڭغىۇل،  ماددا:-17

ى مىللەتلەرنىڭ خەلق جۇمھۇرىيىتىنىىڭ شىنجاڭ، شىزاڭدا ھەرقايس
ئۇالرنىڭ مۇستەقىل بولۇشىغا ئىككى تەرەپ  قۇرۇلىشىغا قۇشۇلىدۇ.

 .ياردەم بېرىدۇ دۇ،ىئورتاق مەسئۇل بول
كېلىشىىمنامە ئىككىىى تەرەپ تەسىتىقلىغاندىن كېىىيىن  مىاددا:-18

ئىارا -تەستىقنامە چىتا شەھرىدە ئۆز دۇ.ىدەرھال كۈچكە ئىگە بول
 .لىدۇئالماشتۇرۇ

 
شىىەرىتنامە  كېلىشىىىمنامە مەخىىپىلىككە ئىىگە بولىىۇپ، مىاددا:-19

 تۈزۈشىىىكەن ئىككىىىى تەرەپنىىىىڭ مەخپىيەتلىكنىىىى سىىىاقالش،
 .ئاشكارىلىماسلىق مەجبۇرىيىتى بار

 
جەمى  .ئىمزاالندى موسكىۋادا  كۈنى-12ئاينىڭ -2 يىلى1950-

رۇسچە ئىككى خىىل -نۇسخا بولۇپ ھەر بىر نۇسخىسى خەنزۇچە2
 .ئوخشاش كۈچكە ئىگە ا يېزىلدى،يېزىقت
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جوڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى مەركىزى خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ تولۇق 

 ھوقۇقلۇق ۋەكىلى
 

) ا ز م ى ئ ( ي ە ل ن ې ئ ۇ  .ج
سوۋېت سوتسىيالىستىك جۇمھۇرىيەتلەر ئىتتىپاقى ئالى سوۋېت 

ھەيئەت رىياسىتىنىڭ تولۇق ھوقۇقلۇق ۋەكىلى ئاندىرى 
 .ۋىشىنىسكى)ئىمزا(

 
يىلى -1950كۈندىن كېيىن يەنى 2شىم ئىمزالىنىپ يۇقۇرقى كېلى

سوۋېت -جوڭگو>> كۈنى ئىككىنچى كېلىشم-14ئاينىڭ -2
 << دوستلۇق، ئىتتىپاقداشلىق، ھەمكارلىق شەرتنامىسى

كۈنىدىن باشالپ -11ئاينىڭ -4ھەم شۇ يىلى  ئىمزالىنىدۇ.
 .دۇىكۈچكە ئىگە بول
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 قورقاق ئۇيغۇرۇم

 
 سەن ئۇيغۇر ئەي قورقاق ئادەممۇ

 ۋۇجۇدۇڭدا ئۇرغۇغان ئۇ يۈرەك سەندە
 قېپقىزىل  بىر پارچە گۆشتۇر ئەسلىدە

 زەررىچە مۇھەببەت ياكى نەپرەت يوق سەندە
 روھىڭ پەقەت تۇيغۇسىز ئۆلدىمۇ ۋەسلىدە
 بىز چەككەن زۇلمەت ھېچ يەردە يوقتۇر
 قاراپ تۇرۇپ ياتقانلىق ۋىجدانسىزلىقتۇر

 انى سۇستۇربۇنداق رەزىل ئۇيغۇرنىڭ ئىم
 تىرىك تۇرۇپ ئۆلۈكتىن ھېچ پەرقى يوقتۇر
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 يەتكۈسى تۈمەنمىڭ چەۋرەم

 
 پەلەككە يىتەلمەي قالسىمۇ قەبرەم
 مەنزىلدىن مەنزىلگە باسىدۇ نەۋرەم

 ئەجدادى ئىزلىرىدىن قالغان يول بىلەن
 يەتكۈسى پەللىگە تۈمەنمىڭ چەۋرەم
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اننىڭ >>زۇلىمەتلىك ھايات<< نامىلىق دوختۇر ئابدىرېھىمج

شېئىر كىتابىدىن باشقا، كەڭ ئوقۇرمەنلەر بىلەن يېقىندا يۈز 
 كۆرۈشىدىغان كىتابلىرى تۆۋەندىكىچە:

 
 ئۇيغۇر مىللىي تىبابىتى ھەققىدە مۇھىم رېتسىپالر .1
 سىرلىق قارا قۇتا .2
 يېقىنقى زامان ئاتاقلىق شائىرالرنىڭ شېئىرالر توپلىمى .3
 الربىزنى ساتقان .4
 ئۇيغۇرالر نېمىنى كۈتىدۇ .5
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


