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  يمحالر منحالرهللا بسم
ئالهملهرنىـڭ پهرۋهردىگـارى بولغـان، بىـزگه رىزىـق  سـانا-ھهمـدۇجىمى 

ــيى ــدىن كې ــق بهرگهن ــا  هســتىن،ن تاشلىۋهتمبهرگهن، بىــزگه رىزى ئهڭ كاتت
سـىپ ئهتـكهن ۋه ھىجرهتنـى نېكېـيىن بولغان ئىمان، ئىماندىن  نېئمىتى

بىـلهن ئهسـلىتىپ  ئاتـالىرىبىلهن،  نېئمهتلىرىمۇشۇ يولدا بىزگه ئۆزىنى 
بهرھهق ئهلچىسـى  ڭنىـھئالالۋه سـاالمالر  تۇرۇد. تۇرغان ئالالھقـا بولسـۇن

بولغــان، رىســالهت مابهينىــده بىــزگه قانــداق ياشاشــنى، ئىســالم، ئىمــان، 
ىدىسـىز ھايـات، غايىلىـك ھايـات ئېھساننى، ئهقىدىلىك ھايـات بىـلهن ئهق

بىلهن غايىسىز ھاياتنىڭ پهرقىنى ئۆز ھاياتى، قېنى، تۆكۈلگهن چىشلىرى، 
، پىيــاده سـاباتلىقلىرىمهڭـزىگه سـانجىلغان تۆمــۈر پـارچىلىرى، جهڭــدىكى 

 .ئۇزۇن يوللىرى بهدىلىگه بىزگه چۈشهندۈرگهن مۇھهممهد س-ماڭغان ئۇزۇن
سـىپ ئىمـان ۋه ھىجرهتنـى نې ،تىلهيمىزكـىئالالھـدىن . ۋ گه بولسۇن .ئه

، مهقبـۇل شـاھادهتنى زىلىقنىغـائهتكهن مهرھهمهتلىك رهببىمىز جىھادنى، 
  .ئامىين. سىپ ئهتسۇنھهم نې

مهن بىلىـدىغان . ئىـكهن هئـائىل ئـاددىيمېنىڭ كېلىپ چىقىشىم بىر 
بـاي دېھقـان، «كوممۇنىسـت خىتاينىـڭ قولىـدا  خـتهتبهبمومىلىرىم -بوۋا
ئۆلتــۈرۈلگهن، شــۇنىڭ بىــلهن  دېــگهن قــارا بهتنــامالر بىــلهن »شــچىكېپوم

 ئامــانلىق ئىــزدهپ ،ئــانىلىرىم-مېنىــڭ ئاتــا ولغــانبئۇالرنىــڭ ئهۋالدلىــرى 
-مهن چوڭ بولسام ئاتـا. كىشىلهر ئىكهن مۇساپىر بولغانبۇياقالرغا -ئۇياق

رى ئانام بهش ۋاقىت ناماز ئوقۇيدىغان، روزا تۇتىدىغان، زاكات بېرىدىغان، باغ
تولىمۇ يۇمشاق، ئاق كۆڭۈل، كىشىنىڭ ھهققىدىن قورقىـدىغان مېھرىبـان 

  . ئانىالردىن، ئهھلى مۇسۇلمانالردىن ئىكهن-ئاتا
ــهتكه كهلســهك رهھمىتــى، بهرىكىتــى بىــلهن  ڭنىــھئالالمهن : مهقس

بولسـىمۇ ھىجـرهت  قىسقىغىنا«ھىجرهت قىلغاندىن كېيىن، بۇرادهرلهرنىڭ 
دېـگهن سـهمىمىي  »قىلغاندىكى تهسىراتىڭىزنى يېزىـپ قويسـىڭىز بولىـدۇ

كېيىن، بۇ تهسىراتالرنى يېزىشقا ئـانچه كۆڭـۈل ئىچمىـگهن  شىدىنىكىلېج
لېكىن كۈنلهر ئۆتتى، ئايالر ئۆتتى، كېيىنكـى كـۈنلهرده يـۈرىكىمگه . ئىدىم

دىكى، جىھادىمـدىكى لهززهت، ، ھاياتىمدىكى، ھىجرىتىمۇتاشتىكىتبىر ئوت 
كهلـدى ۋه  مۇتىزغـلهززهتلهرنى قهغهز يۈزىگه دۇردانه قىلىپ  ئىمانىيلهززهت، 

ــارقىلى ــۇ ئ ــھئالالق ش ــدىلىرى ڭنى ــان بهن ــب  خالىغ ــى قهل ــۇ دۇردانىلهرن ب



)

 ئىسالم ئاۋازى تهشۋىقات مهركىزى                                                          

 2  

 

كـۆزىنى يوغـان  جـاھىلىيهتتىنزهنجىرىگه تىزىپ ئېسىۋالسا، ئاشۇ نىجىـس 
جــۇدا بولســا، پهقهت بىــرال قېــتىم كېلىــدىغان قىممهتلىــك -ئېچىــپ ئــادا

مۇھهببهتلىــك ئۆتكۈزســه ۋه شــۇ  ۋه ھايــاتىنى، ۋاقتىنــى ئهھمىيهتلىــك
ئهيلىســه، ئازابىــدىن  تهغپىــرهمئــارقىلىق مهرھهمهتلىــك ئــالالھ ماڭــا 

دىن ئالالھــ. كىرىشــتىميېزىشــقا بــۇ ئهســهرنى قۇتۇلدۇرســا دېــگهن ئۈمىــدته 
رىمــده ئىخــالس پهيــدا قىلىــپ بهرســۇن، دۇنيــا ۋه ئهمهللى ،ســورايمهنكى
  . ئامىين. مهنپهئهتلىك قىلسۇن ئاخىرهتته
ئۆزۈمنىـڭ ئىنسـانلىق ئهسىرىمنىڭ ئهۋۋىلىده پۈتـۈن ئىنسـانىيهتكه بۇ 
ئىززىتىم بىـلهن شـۇنى جـاراڭلىق -قىممىتىم، ئىنسانلىق بهختىم-قهدىر

گۇۋاھلىــق بېرىمهنكــى، ســىزنى ۋه بىزنــى قىلىــپ يــاڭراتقۇم كېلىــدۇكى، 
ئانـدىن شـىپالىق بهرگهن،  ،ياراتقان، كېسهل قىلغان، ئۆزىگه يېلىنـدۇرغان

ــارچه ــۈرىكىڭىزگه، شــۇ بىــر پ ــدىغان  ي گۆشــكه توختىماســتىن ســوقۇپ تۇرى
 .نى ئاتا قىلغان ئالالھدىن باشقا ھهقىقىي ئىالھ يوق، مۇھهممهد سقۇۋۋهت

  . چىسى ۋه بىزنىڭ ھايات ئۈلگىمىزبهرھهق ئهل ڭنىھئالالۋ  .ئه
ساغالم ئهقلىمىزنى ئىشقا سـېلىپ بىـر تهپهككـۇر قىلىـپ ! ئى ئادهملهر

، سـاپا مائـارىپى، »مهدهنىـيهت«ئاشۇ دىنسىزلىق، ئاشـۇ ئاتـالمىش ! باقايلى
؟ ئاشۇ قاۋاقخانـا، ھـاراق، قىمـار، !قوش تىللىق مائارىپ بىزگه نېمه بهردى

؟ ئاشۇ ياسـىۋهتكهن ئـۆيلهر، ھهشـهمهتلىك !ىبىزگه نېمه بهرد لهرچېكىملىك
؟ بىز يهنه غهپلهتـته !ه بهردىماشىنىالر، مۇھهببهتلىك كۆپ مالالر بىزگه نېم

 ؟ پـــانىي دۇنيانىـــڭ بـــۇ باقاســـى يـــوق ماتالىرىـــدىن يهنه!قۇمـــدهرۈۋېرۈي
مهن ئوبـدان  بهرگهنلىكىنـى ئۇالرنىـڭ بىـزگه نېمىلهرنـى ؟!پهخىرلىنهمدۇق

بىر كۈنىمىزدىن، بىـر ئېيىمىـزدىن، بىـر يىلىمىـزدىن ھېسـاب  .بىلىمهن
-ئېلىپ باقايلى؟ مهن بىلىمهنكى، بۇالر بىزگه ئاچكۆزلۈكنى بهردى، ئـۇرۇق

، نىئـانىمىز-قانچىلىقنى ئـۈزدى، قىمـار ئوينـاپ ئۇتتـۇرۇپ كىرىـپ ئاتـاغتۇ
ـــاللىرىمىزنى قاقشـــاتتۇق ـــى . ئاي ـــۆزىمىزدىن باشـــقا ھېچكىمن ـــى ئ بىزن

ــدىغا ــۈن دۇنيــا، ئويلىماي ن، بىــزال تــوق بولســاق، خــاتىرجهم بولســاق، پۈت
 ھهتتا ئۆلۈپ كهتسـهزۇلۇم چهكسه، ئاچ قالسا، قېرىنداش ھهممىسى -قوشنا
جهمئىيهتته مۇشۇنداق ئىپالس . قىلىپ قويدى ئهنه شۇنداقبىزنى . مهيلى

 نىقابالرچىرايلىق  ئىشرهت ۋه بۇزۇقچىلىقالرنى-تۇرمۇش ئادهتلىرىنى، ئهيش
پ، بىـزگه ئـېالن قىلىۋاتقـان، زورالپ تېڭىۋاتقـان، كوممۇنىسـت هبېزبىلهن 
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شـۇ  ! ي ھاكىمىيىتىنىـڭ ھهقىقىـي مـاھىيىتىنى تونۇيالمـايۋاتىمىزخىتا
تېخىمۇ ھهددىدىن ئېشـىپ ئـۇالرنى ! گه رازى بولۇۋاتىمىزرهزىل سىياسهتلىرى

ئـۇالر  ،بىلىپ قويـايلىكى! ئى ئهھلى ئىمانالر! مۇسۇلمانالر ئى !داڭالۋاتىمىز
بىزنى ئهڭ ئېچىنىشلىقى ئىماندىن مهھرۇم قىلـدى، دىنىمىزنـى دهپسـهنده 

ئاخىرهتلىــك -دۇنيــا! ؟ ئهقىــده!ىلهريوقــاتقىنىمىز نــېمه بىلهمســ. قىلــدى
 نىجاتلىققـائـاخىرهتته بىزنـى -دۇنيـا! نـى يوقـاتتۇقبهختىمىز، ئىززىتىمىز

ـــدىن! ئېلىـــپ چىقىـــدىغان ئهقىـــدىمىزنى يوقـــاتتۇق ـــۇ ئهقىدى  ھهتتـــا ب
ــس  ــۇقكى، نىجى ــۇپ كهتت ــىز بول ــۇ قهدهر غهيرهتس ــيىن ش ــدىن كې ئايرىلغان

ئۇالر بىزنىڭ ! تىكىلدىقىزلىرىمىزغا -كاپىرالرنىڭ ناشايان كۆزلىرى خوتۇن
؟ غايىسـىز خـار !ۋېرهمدۇقغايىسـىز ياشـا.  ئىززىتىمىزنى دهپسهنده قىلـدى

ــامدۇق ــاتتىغۇ!ياش ــى س ــۇالر قىزلىرىمىزن ــدىغۇ!؟ ئ ــى بۇلغى  ؟!؟ قېنىمىزن
؟ !ئهقىــدىمىز ئىســالمىيســاپ ؟ قېنــى بىزنىــڭ !يىلتىزىمىزنــى قۇرۇتتىغــۇ

؟ !؟ مۇشۇالرغا رازىمـۇ بىـز!كىتىمىزهۋش-شان؟ قېنى !ئۇيغۇر تىلىمىزقېنى 
مهكـتهپلهرده بـالىڭىز نـېمه ! ئانـا-ئاتـا ؟ ئـى!قهلبىمىزدىن رازىمۇ بىزچىن 

؟ بىر كۈنده قانچه سائهت ئوقۇپ، قانچه سائهت ئۇخالپ، !ئوقۇۋاتىدۇ بىلهمسىز
بىزنىـڭ  كوممۇنىسـتالر خـتهتبهب؟ شـۇ !اۋاتىدۇ بىلهمسىزقانچه سائهت ئوين

ـــاخاۋهت ـــدادلىرىمىزغا س ـــدهكقىل ئهج ـــاخاۋهتلىر، ئهۋالدغان ـــۇ س  ىمىزغىم
 ىـپ تـۈگهتكهنىمىزنى سـويغان، قىرلىرلمان ئهجداد؟ بىزنىڭ مۇسۇ!قىالرمۇ
ــارىلىرىمىزنى -يــۈرهك پهرزهنتلىرىمىزنــى، رغــاجالالتالئاشــۇ  تهربىــيىلهپ «پ

؟ !بۈگــۈنكى كۈنــده قىرىلمىــدۇقمۇ ھــاال؟ !دهپ تۇتــۇپ بېرهمــدۇق »بهرســىله
؟ پاھىشـه !؟ شۇالر نېمه ئۈچۈن قامىلىۋاتىدۇ!قامالمىدۇقمۇ؟ !سويۇلمىدۇقمۇ

-پاھىشه باهجهئ؟ !؟ ياكى قىمار ئوينىغانلىقى ئۈچۈنمۇ!قىلغانلىقى ئۈچۈنمۇ
ـــاق!قىمارخـــانىالر كوچىـــدا جىققـــۇ ـــال ئىمـــانى ئۈچـــۈن ! ؟ ي ـــۇالر پهقهت ئ

دېگهنلىكــى  »!ئــالالھ رهبــبىم«ئهقىدىســى ئۈچــۈن، پهقهتــال . قامىلىۋاتىــدۇ
سىمىزنى ركاپىرالر بىزنىڭ ھېچنه ،بىلىپ قويايلىكى! ئۈچۈنال قامىلىۋاتىدۇ

  . قورقىدۇ ۋه ئىمانىمىزنى يامان كۆرىدۇ-ئهقىدهبهلكى ئهمهس، 
ئۇالر پهقهت پهرۋهردىگارىمىز ئالالھ دېگهنلىكلىرى ئۈچۈنال يۇرتلىرىـدىن («

  )ئايهت-40سۈره ھهج (»   .ناھهق ھهيدهپ چىقىرىلدى
غــا ئىمــان هللاپهقهت غالىــب مهدھىــيىگه اليىــق  مــۇئمىنلهرنىئــۇالر «

ئاســـمانالرنىڭ ۋه زېمىننىـــڭ . ئېيتقـــانلىقلىرى ئۈچـــۈنال يامـــان كـــۆردى
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»     .ھهمــمه نهرســىنى كــۆرۈپ تۇرغۇچىــدۇرهللا . غــا خاســتۇرهللاپادىشـاھلىقى 
  )ئايهت-8سۈره بۇرۇج (

ــقهتهن ھهق « ــىلهرگه ھهقى ــز س ــن(بى ــېكىن ) دى ــۈردۇق ۋه ل ــى كهلت ن
سـۈره (  ».نـى يامـان كۆرگـۈچىلهردۇر) دىـن(كۆپچىلىكىڭالر ھهق سىلهرنىڭ 

  )ئايهت-78زۇخرۇف 

ئۇالرغـا  .ھهرگىز ئۇنـداق ئهمهس ؟ياكى ئۇالر ئۇنى مهجنۇن دېيىشهمدۇ«
   ».ئۇالرنىڭ تولىسى ھهقىقهتنى يامان كۆرىدۇ. ئۇ ھهقىقهتنى ئېلىپ كهلدى

  )ئايهت-70سۈره مۆئمىنۇن (
ڭ بولسـۇنكى، رهببىمىــز ئــالالھ كاپىرالرنىــ ھهمــدىلهرئالالھقـا چهكســىز 

كۆپچىلىك ئىنسانالرنىڭ يامـان كۆرۈشـلىرىنى دهپسـهنده قىلىـپ،  شۇنداقال
ئهلـۋهتته ! دىنىنـى تاكامۇلالشـتۇرۇپ بهرگۈچىـدۇر يهنىال ئۆز نۇرىنى، ئىسـالم

تۈرمىلهرگه قامىلىۋاتقان، يۇرتلىرىدىن ناھهق ھهيدهپ چىقىرىلىۋاتقان ئاشۇ 
  .نالر بۇ نۇرنىڭ ئهڭ ھهقلىق سهۋهب ئامىللىرىدۇرپىداكار ئوغال

؟ ۋۇجۇدىمىزنى سىرغىپ !بىز نېمىمىزگه ئىگه بواللىدۇق! ئى ئىنسانالر
ـــان ئ ـــگه چىقق ـــدىكى ســـۇلبىمىزغا ئى ـــڭ قارنى ـــدىقمۇايالىمىزنى ؟ !بواللى

؟ بـۇ خـارلىق !بواللىـدىقمۇكىمىزنى تېشىپ چىققان تۈكىمىزگه ئىـگه ئىڭى
پىالنلىـق «غـان ؟ شـۇ رهزىـل بول!ئهزىزلىكمۇ؟ !بۇ بهختمۇ باهجهئ؟ !ئهمهسمۇ
ــۇت ــاپالىق » تۇغ ــۈپهتلىك، س ــدى؟  س ــا قىل ــېمه ئات ــزگه ن ــىتى بى سىياس

؟ !ئوينىمىـدۇقمۇئاشـنا  قورقـۇپرهزىـل سىياسـهتلهردىن  ؟ شـۇ!ئهۋالدالرنىمۇ
بـۇالر ... ... ؟!؟ يېتىم بولغان بالىالرچۇ!بۇزمىدۇقمۇئىللىق ئائىلىمىزنى 

، خــارلىقبۇالرنىــڭ ھهممىســى  ،؟ بىلىــپ قويــايلىكى!ئهمهســمۇيېتهرلىــك 
ئۈچـۈن، مۇقامغـا  ئـۆرۈگهنلىكىمىزدىن يـۈز ىـدىنئىسالم ھهممىسى بىزنىڭ 

ــالالھ ۋه  ــۈن، ئ ــكهنلىكىمىز ئۈچ ــھئالالدۈم چۈش ــى  ڭنى ــىگه قارش ئهلچىس
بۇغراخـان  سـۇتۇقتارىخىمىزغـا قـاراپ باقـايلى، . دۇرچىققانلىقىمىز ئۈچۈنـ

كىـم؟  نهۋائـى لىشـىرهئكىـم؟  لـۇتفى مهۋالناكىم؟ ئهبۇ نهسىر فارابى كىم؟ 
كىــم؟ ئهھــمهد يــۈكنهكى كىــم؟ نىمشــېھىت كىــم؟  ھاجىــپيۈســۈپ خــاس 

سابىت دامولال كىـم؟ ئابـدۇقادىر دامـولال كىـم؟ ئـۇالر قايسـى بـۇالقتىن سـۇ 
ـــازمۇ؟  ـــۇالر بىنام ـــىزمۇ؟ ئ ـــۇالر دىنس ـــكهن؟ ئ ـــانئىچ ـــ كىقاچ ا دىنىمىزغ

قايتمايدىكهنمىز، مۇستهھكهم ماڭمايـدىكهنمىز، قۇربـانلىق بهرمهيـدىكهنمىز 
ھهممه ئالالھقا موھتاج، ئالالھ بىـزدىن، ئىبـادىتىمىزدىن، . ھاالك بولىمىز
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ئىسـالمغا قايتىشـى بىـلهن  ڭمنىـۋقوبىـرهر . قـۇلچىلىقىمىزدىن بىھـاجهت
 تـۆۋهنلهپئاسـىي بولۇشـى بىـلهن . دهرىجىسـى ئـۆرلهپ قالمايـدۇ ڭنىھئالال

ھىـدايهت قىلغىـن،  خهلقىمىزنـىشـۇنداقال بىزنـى،  !ئـى ئـالالھ. كهتمهيدۇ
. ھىدايهت قىلغىنىڭدىن كېـيىن قهلبىمىزنـى گۇمراھلىققـا بۇرىـۋهتمىگىن

  . قىلغۇچىسهن سهندىن باشقا يۆلهنچۈكىمىز يوق، سهن بىزگه كۇپايه
ئۆز  پارىسىنى-30قۇرئاننىڭ (دادام بىزگه ھهپتىيهك  ،ئېسىمنى بىلسهم

ئىچىــگه ئالغــان، قۇرئــان ئوقــۇش ئۈچــۈن ئۆگىنىــدىغان قائىــده، دهرســلىك 
ياخشـى  رلىـكهنۈرۆكئىچىده  قېرىنداشلىرىممهن باشقا . ئۆگىتهتتى) كىتاب
مهنــدهك ياخشــى ئوقۇيالمــايتتى، ئــۇالر . تتىم، كــۆپ يادقــا بىلهتــتىمئوقــۇي

يېشــى چــوڭ  نىداداممــۇ ئــۇالر. كــۆپرهك گهپ ئاڭلىمــاي قېچىــپ كېتهتتــى
مـۇنچه شـۇپۇڭ، چىۋىـق بىـلهن -ئانچه. ئاڭلىتالمايتتىبولغانلىقتىن گهپ 

ۈچكه دهسسىسـهڭ يامـان بولىـدۇ، گۈر«ئانام بولسا بىزنى . قوياتتى ساۋىداپ
 چىچىـپ خهقنىـڭ ھهققىنـى يېسـهڭ، جىنازاڭغـا. قارىغۇ بولـۇپ قالىسـهن

  . دېگهندهك گهپلهر بىلهن ياخشىلىققا بۇيرۇيتتى »قويىسهن
ئالالھقـا ۇ سۆزلهر گهرچه ئىسالمغا پۈتۈنلهي ئۇيغۇن، توغرا بولمىسىمۇ، ب

 »ئـالالھ«ئىزنى بىـلهن قهلـبىمگه  ڭنىھئالال بولسۇنكى، رهرلۈكۈشپۈتمهس 
شــۇنداق قىلىــپ بــۇ . ئۇقــۇمى، ئىمــان ئــۇرۇقى تىكىلىــپ ماڭغــان ئىــكهن

شــۇنداق ســاغالم . بــۇالقتىن ئــۆز ئۆيۈمــده، ئائىلهمــده ســۇغىرىلغان بولــدۇم
ــان مهزگىلىمــده  ــۇپ كېتىۋاتق ــلهن چــوڭ بول ــل  كۇفرىنىــڭئهقىــل بى رهزى

ــول بولــۇپ ــىتىگه گ ــردىم سىياس ــتهپكه كى ــى دېســهم، . مهك راســت گهپن
 سۆزلهش ئۈچـۈن  ھاياتىمنىڭ چوڭ بىر بۆلىكى بولغان بۇ مهكتهپ ھاياتىنى

  .ن چىقىشىمنى بىلمهي قېلىۋاتىمهنقايسى ياقتى ،قايسى ياقتىن كىرىپ
ئـۇزۇن  .اشالنغۇچ مهكتهپكه كىرىپ ئوقۇش ھاياتىم باشلىنىپ كهتتـىب

مهكتهپـته ھهر . كىرىشـىپ كهتـتىم سـاپاغا-يپهكئىشرهت، -ئۆتمهيال ئهيش
ــل  ــخى ــۇرۇگ، ھالرۇرۇگ ــودا ڭھالرنى ــاش( ل ــرى )ب ــوالتتى لى ــر . ب ــۇ بى مهنم

ــۇرۇگ ــى ڭھنى ــدىم لوداس ــورۇن . ئى ــىپ س ــتۇراتتۇقتوپلىش ــقا، ئۇيۇش  باش
، توپلىشـــىپ باشـــقىالرنى ئۇراتتـــۇق، ئوغرىلىـــق چـــاقىراتتۇق لـــوداالرنى
ــۇق ــده . قىالتت ــۇ تهرىقى ــاتىم ش ــىداۋام ھاي ــتهپ  .قىالتت ــالنغۇچ مهك باش
چىققانـدىن  اتىمۋسـاباقسام، خهت يېزىش ۋه ئوقۇش  پهالسىلۇخھاياتىمنى 

ئوتتـۇرا  .باشقا ھهممه يامـانلىقالرنى چـاال قويمـاي ئۆگىنىـپ چىقىپـتىمهن
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بـالىالر  ھىـدىكىۇرۇگمېنىـڭ ئـۆز  .مهكتهپته ئوقۇۋاتقان ۋاقىتلىـرىم ئىـدى
ئۇالر بىلهن ئارىالشـمايدىغان . بىلهن مۇناسىۋىتىم يىرىكلىشىشكه باشلىدى

ئۇنداق يـاكى بۇنـداق سـهۋهبلهر بىـلهن . كۆپ دوستلىرىم قالمىدى. بولدۇم
ئۆزۈمنىڭ كىچىكىمدىن بىلله ئويناپ چوڭ بولغـان دوسـتلىرىم، يهنـى مهن 

 لـودابـۇرۇن مهن  .بىـلهن ئۇرۇشـۇپ كهتـتىم بالىالر ھتىكىۇرۇگبولغان  لودا
. ۋاقتىمــدا مهن بــوزهك قىلغــان بــالىالرمۇ بــۇ پۇرســهتنى قولــدىن بهرمىــدى

-ئاداشۇ مۇناسىۋهت بىلهن ئۇالردىن . بولدىئۇرغىنىمدىن يېگىنىم كۆپرهك 
  . ئۆزۈم يالغۇز يۈرهتتىم. جۇدا بولدۇم

بىـر . الىكهنمهنسورايدىغان ب سوئالئهقلىمنى تاپسام باشقىالردىن كۆپ 
ھىدايهتنىڭ بوسۇغىسىدا يـۈرگهن شـۇ . نهرسىلهرنى كۆپ تهپهككۇر قىالتتىم

قورقـۇپ . ۋاقىتالردا ئۆلۈمنى كۆپ ئهسـلهيتتىم، ئهسلىگهنسـېرى قورقـاتتىم
؟ قهبرىسـتانلىقتا ئـۆزۈم يـالغۇز بـارامهنئۆلسـهم نهگه «. يىغالپمۇ كېتهتتىم

؟ كېيىنچۇيىل ياشىغان تهقدىرده، ئۆلگهندىن  60، 50ياتارمهنمۇ؟ بۇ دۇنيادا 
 سـوئالالردېگهنـدهك  »ئۆلگهندىن كېيىن كۆزۈم  كۆرهرمۇ؟ قۇلىقىم ئـاڭالرمۇ؟

قورقۇپ ئۆزۈمنى قويىدىغان جاي تاپالماي يىغالپ . چىرمىۋاالتتى منىۇدۇجۋۇ
  . كېتهتتىم
شـۇ ئارىـدا بىـر ساۋاقدىشـىم . كېيىن نهچچه كۈن ئـۆتتى لدىنهدېجبۇ 
گهرچه ئهينى ۋاقىتتا ئىسالم توغرىسـىدا . اماز ئوقۇشقا دهۋهت قىلدىمېنى ن

، مهندىمۇ كـۆپ چۈشـهنچه بولمىسـىمۇ، ئارىـدا قىـزىقىش ساۋاقدىشىمدىمۇئۇ 
بـاال بىـر مهندىن چوڭراق مهھهللهمده . يهنه نهچچه كۈن ئۆتتى. پهيدا بولدى
ولتـۇرغىلى ئۇ مېنى چاقىرىپ، بىز يولنىڭ بويىدا پاراڭلىشـىپ ئ. بار ئىدى
يهنه يولدىن ئۆتۈپ كېتىۋاتقـان  باالئۇ  بىز ئولتۇرۇپ ئۇزاق ئۆتمهي. كهتتۇق

ــالىنى چــاقى ــاال ئىــدى. ردىبىــر ب ــۇق بىــر ب ــۈزلىرى ئاجايىــپ نۇرل ــۇ ي . ئ
. كېلهتتـى سـۈپهتلىگىمئۇ بـالىنى چىرايىـدىكى نـۇر بىلهنـال  نېمىشقىكىن

زىننىـڭ ىچاينى ماگ ئهسلى ئۇ بالىمۇ تېخى نهچچه ئاي بۇرۇنال، ئهتىگهنلىك
. ئالدىدا ھاراق بىلهن ئىچىـدىغان، داڭلىـق چېكهرمهنلهرنىـڭ بىـرى ئىـدى

ۈنى تۆت باال بـار ئىـدىكى، ئـۇالرنى ھهر كـ-شۇنداق تهرىقىده ياشايدىغان ئۈچ
، )خاسـىڭ(يهر يـاڭىقى ، ھاراقئۈستهلگه تىزىلغان زىننىڭ ئالدىدا ىشۇ ماگ

ــازىر( شىمىشــكا ــرىل )گ ــۆرهتتى ى ــلهن ك ــتىن . مبى ــۈنى مهكتهپ مهن ھهر ك
بهش ئـۇالر چېكىملىكنـى . زىننىـڭ ئالدىـدىن ئـۆتهتتىمىقايتقاندا شـۇ ماگ
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قهيهرده ياخشـى  ،ىپقىلىشـ يىغىـش كويدىن تارتىپ ھهتتا بهش موغا قهدهر
ھـالبۇكى ئۇالرنىـڭ . تاماكا بولسا، اللما ئىتتهك سوكۇلداپ ئىزدهپ يۈرهتتى

ــى  ــقان  25ھهممىس ــتىن ئاش ــاش ياش ــتلهي ــدىيىگى ــۇ ياپ. ر ئى ــاش ئاش ي
يىگىتلهرنىڭ بهش مودىن پۇل يىغىشىپ، نهشه ئېلىشلىرى ساغالم ئهقىـل 

رهھمىتـى  ڭنىـھئالال. قالمايـدۇ يهرمۈندهبلهجهئئىگىسىنى ئېچىندۇرماي، 
بىلهن ئاشۇ بالىالرنىڭ بىرى ھىـدايهت تېپىـپ، چىرايـى ئاجايىـپ نۇرلـۇق 

ــاكى . بولــۇپ كهتــكهن ئىــدى ــتىم ي ــولالردا كۆرســهم ئهيمىنهت ــالىنى ي ــۇ ب ئ
  . تهنلىرىم قورۇنۇپ، ئايلىنىپ باشقا تهرهپتىن ئۆتۈپ كېتهتتىم

ئهمـــدىال  ئـــۇ بالىنىـــڭ چاقىرىلىشـــى بىـــلهنســـۆزىمىزگه قايتســـاق، 
. رغان تاماكامنى ئۆچۈرۈپ، قالدۇقىنى يان تهرىپىمگه قويۇپ قويـدۇمتۇتاشتۇ

. دېـدى »ھه؟-تاماكا چېكىپسىز«: ئۇ قولۇمنى تۇتۇپال ماڭا. بىز كۆرۈشتۇق
-ماڭـا ئاسـمان. ئـۇ بـاال مېنـى ئىسـالمغا دهۋهت قىلـدى. مهن ئۈندىمىدىم

 ھاشـارهتلهرگىچهزېمىننىڭ قانـداق يارىتىلغانلىقىـدىن تارتىـپ، ئۇششـاق 
ئهڭ ئــالىي مهخلــۇق بولغــان ئىنســان نــېمه ئۈچــۈن . سۆزلهشــكه باشــلىدى

يارىتىلغان، قهيهردىن يارىتىلغان؟ مايمۇندىن ئۆزگهرگهنمۇ ياكى باشقىچىمۇ؟ 
ــيىش ــايمىز؟ يې ــۈن ياش ــېمه ئۈچ ــۇ؟ -ن ــدۇرۇش ئۈچۈنم ــش، ئهۋالد قال ئىچى

.. .ھايۋانالر نېمه ئۈچۈن ياشايدۇ؟ بىز ھايۋان بىـلهن قانـداق پهرقلىنىمىـز
شــۇ  .ئـۇ بـاال مىســال كهلتۈرۈشـتىن بىــر ئـازمۇ ئېرىنىــپ قالمـايتتى ؟...

ــى ــۇپ كهتت ــىپ بهك كهچ بول ــده پاراڭلىش ــى ق. تهرىقى ــىمدىكى ھېلىق ېش
سـۆزىنى  ڭنىـھئالال«: ئۇ باال .ھهمراھىممۇ قاچانالردۇر غايىب بولغان ئىدى

ئوكيـانالردىكى سـۇالر سـىياھ بولـۇپ، زېمىنـدىكى بـارلىق دهرهخـلهر -دېڭىز
ئهته  ئىنشــائالالھقهلهم بولغـان تهقــدىردىمۇ سـۆزلهپ تــۈگهتكىلى بولمايـدۇ، 

مهن شـــۇنچه . بىـــز ئايرىلـــدۇق دېـــدى، شـــۇنىڭ بىـــلهن» پاراڭلىشـــايلى
هن بولسـا نهسىھهتلهرنى ئاڭلىغان بولساممۇ، قهلبىم بىـر ئىـرادىگه كهلمىـگ

. كېرهك، ھېلىقـى قالـدۇرۇپ قويغـان تاماكـامنى ئېلىـپ يهنه تۇتاشـتۇردۇم
ئــاي تۇتۇلغــان، بهك قــاراڭغۇ بولــۇپ، كۈچلــۈك شــامال  ،كــېچهيېــرىم 

مهن بىر كوچىغا بۇرۇلۇشۇم بىلهنال، بورانلىق كېچىنىڭ . چىقىۋاتقان ئىدى
، قهدهملىـــرىم پۈنۈركۈشـــتېـــنىم . ســـۈرى مېنـــى قورقۇتۇشـــقا باشـــلىدى

ــچه ئىما. تېزلىشــىۋاتاتتى ــدىن ئېتىلىــپ شــۇ پهيتــته قهلبىمــدىكى زهررى ن
ى، بىـر كـارامهت يـۈز نـى دېـدىمك »ھبىسـمىلال« چىققان بىـر كهلىـمه سـۆز
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ــى. بهردى ــى  يهن ــۇ كهلىمىن ــا ش ــان تاماك ــىلىپ تۇرغ ــڭ قىس ــدا چى قولۇم
! رهبـبىمئـاھ . ئېيتىشىم بىلهنال ئىختىيارسـىز قولۇمـدىن چۈشـۈپ كهتتـى

ماڭـا خـۇددى شـۇ . ىنمۇ ئارتۇق ئاگاھالندۇرۇش بولمىسا كېـرهكماڭا بۇنىڭد
قورققىنىمدىن . قورقتۇم. بولىدىغاندهك ئىدى نازىلپهيتنىڭ ئۆزىدىال ئازاب 

مهن يهنه تامـاكىنى ئـېلىش ئۈچـۈن . يۈرىكىم ئاغزىمغا كهپلىشـىپ قالـدى
ســهن ئهمــدى بــۇ تامــاكىنى چهكمىســهڭ «: ئېڭىشــكىنىمده قهلــبىم ماڭــا

 كىــدىنۈپلۆكشــۇنداقتىمۇ گۇناھلىرىمنىــڭ  ،ۇبولــدىيدېگهنــدهك  »!بــوالتتى
، ۋۇجۇدۇمــدىكى ئىبلىســنىڭ ھهسسىســى غالىــب كېلىــپ، بولســا كېــرهك

ـــدىمتاماكـــامنى قولۇمغـــا  شـــوراپ  نـــىئىككى-تېـــز بىـــر-، تېـــزهد-ئال
قورقـۇپ كهتكهنلىكىمـدىن بهك . تاشلىغىنىمچه ئۆي تهرهپكه قاراپ يۈگۈردۈم

يگه ئـۆ. قالدىمېتىر  5قالدى، مېتىر  30الدى، قمېتىر  50. تېز يۈگۈردۈم
ئــۆيگه مېھمــان بولــۇپ كهلــگهن بىــر  جرامــداۇھ. كىــردىم هھاســىرىغىنىمچ
مهن ئۇنىڭغـا بولـۇپ ئـۆتكهن ئىشـالرنى ۋه نامـاز . بار ئىدى مۇساپىر يىگىت

ئـۇ گهرچه ئـۆزى نامـاز ئوقۇمىسـىمۇ . ئوقۇش نىيىـتىم بـارلىقىنى ئېيتـتىم
ئــۆتكهن ئىشـالرنى ئهســلىگهچ  ،ئـالالھ ياخشــى بىلگـۈچى. مېنـى قوللىــدى
ئـۇ . چىراي بـالىنى ئىـزدهپ بـاردىم ئهتىسى ھېلىقى نۇر. ئۇخالپ قاپتىمهن
ـــى، ئىنســـان ھاياتىنىـــڭ ناھـــايىتى قىســـقا ماڭـــا كـــۆپلىگ هن دهۋهتلهرن

ھاياتنىــڭ خۇالسىســى  قىســقىغىنهئىكهنلىكىنـى، ئــاخىرهتته بولســا مۇشـۇ 
بولغان مهڭگۈلۈك مۇكاپات ياكى مهڭگۈلۈك جـازا بولىـدىغانلىقىنى سـۆزلهپ 

دېـگهن بـۇ سـۆزنىڭ بـۇ » مهڭگـۈ«مهن شۇندىال . كۆپ نهسىھهتلهرنى قىلدى
ــق ئهمه ــا اليى ــلىقىنى دۇنياغ ــاتىغىال خاس ــاخىرهت ھاي ــلىكىنى، پهقهت ئ س

ــتىم ــپ يهت ــاتى. بىلى ــاخىرهت ھاي ــاھ ئ ــۇدۇم ! ئ ــورۋۇج ــى دىۇي ، قهلبىمن
. بىـرلهپ تۈگۈنلىرىـدىن يېشىلىشـكه باشـلىدى-بىر سوئالالرچىرمىۋالغان 

ئهڭ  ســـوئالالرغامېنـــى قورقۇتقـــان، توختاۋســـىز تهشۋىشـــلهندۈرگهن شـــۇ 
! ئهسلى ئىشنىڭ ھهقىقىتى، ياق. هك بولدۇمقانائهتلىنهرلىك جاۋاب تاپقاند

ھايــاتلىق ئالىمىنىــڭ، بىــز بىلــگهن ۋه بىلمىــگهن كائىناتنىــڭ، پۈتكــۈل 
ھېلىقى مېنى قورقۇتۇپ ! نهرسىلهرنىڭ ھهقىقىتى ئىسالمدا ئىكهن ئهمهسمۇ

دهبىســـى مېنـــى ئهمـــدى ېتىـــدىغان ئۆلۈمنىـــڭ ھهيۋهتلىـــك دهبيىغلىتىۋ
 توغرا جـاۋابىنىئهڭ قانائهتلىنهرلىك  ڭئۆلۈمنىمهن چۈنكى . ۇتالمايدۇقورق

مهن ئۆلـۈمنى چۈشـهنمهپتىمهن ئهمهسـمۇ، ئۆلـۈم  دهئهسلى! تاپتىم ئهمهسمۇ
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پهقهت بىزنــى چهكلىــك ھايــات بىــلهن مهڭگۈلــۈك ھاياتقــا ئۇالشــتۇرىدىغان 
خۇددى دۇنيـا ھايـاتلىقى كـېچه كـۆرگهن چۈشـتهك، ئۆلـۈم . كۆۋرۈك ئىكهن

دېـــمهك ئىنســـان ئۆلـــۈپال . هكبولســـا ســـۈبھى تاڭـــدىكى ئويغىنىشـــت
ــي ــر ھهقىقى ــى يهنه بى ــمهيدىكهن، بهلك ــامهن  ،تۈگهش ــۇدى تام ــۆزى، ۋۇج ئ

ــد ــان، مهنســۇپ دۇنياســىغا يۆتكىلى ــۇق بولغ ــۈ تهئهلل ــۇ يهرده مهڭگ ىكهن، ئ
ياشـاش يـاكى  ختلىكهبئهڭ ھالقىلىق يېرى شۇكى، ئۇ يهرده  .ياشايدىكهن

خۇددى ئېتىزىغا بۇغداي تېرىپ، كۆپ ھوسـۇل ئالغـان . ئوتتا كۆيۈپ ياشاش
بىر ئادهم بىلهن، ئېتىزىغا ھېچ نهرسه تېرىماستىن بهلكى باشـقىالرنىڭكىگه 
بۇزغۇنچىلىـــق قىلىـــپ ھوســـۇل ئااللمىغـــان بىـــر ئادهمنىـــڭ مىســـالىغا 

يامـان -ياخشـىھهقىقهت شۇكى، بۇ دۇنيادا قىلغان ھهر بىـر . ئوخشايدىكهن
! ياكى جازا بىزنى كۈتۈپ تۇرماقتـائهمىلىمىزگه مۇۋاپىق ئاخىرهتته مۇكاپات 

ــۈتمهس ــا پ ــۈگىمهس -ئالالھق ــدۇت ــدايهت  ســاناالر-ھهم بولســۇنكى، مهن ھى
كاشـكى نامـاز «: ۇناماز ئوقۇش نىيىتىم بارلىقىنى ئانامغا دېسهم، ئ. تاپتىم

ئېـھ  .دېـدى »ن بوالتتۇق، داداڭ ئىككىمىز كاساڭغا سۆيگهئوقۇغان بولساڭ
-ئاتـا سـالىھماڭـا  ،كىبولسـۇن لهرشۈكرىساڭا چهكسىز ! ئالالھىممېھرىبان 

بېشىمدىن ئۆتتىكى، نۇرغـۇن ئىمـان ئېيتىـپ . ئانىنى نېسىپ قىلىپسهن
 باتىـلئـانىلىرى ئۆزىنىـڭ -مۇسۇلمان بولغان بالىالرنى ئاشـۇ جاھىـل ئاتـا

ئانىالر -ئۇ ئاتا! ھهي ئىسىت. تتىۇۋهرۇيانددىنىدىن قاراشلىرى بىلهن -كۆز
، ھــاراق شــمىدىۇبوليۈرۈشــلىرىگه رازى  پــاكىزبالىلىرىنىــڭ نامــاز ئوقــۇپ، 

رازى  ئىچىپ مهست ھالهتته كـوچىالردا خـار ھـالهتته الغـايالپ يۈرۈشـلىرىگه
   .بولۇشتى

بىــر ئۇيغــۇر ئانىســىنىڭ ئېچىنىشــلىق تاللىشــى ھــېلىھهم خاتىرهمــده 
نامـاز  ،ئۇنىڭ ئوغلى ئهسلى بىز بىـلهن ئارىلىشـىپ، ئىمانلىشـىپ .تۇرۇپتۇ

ئانىسى ئـۇ بالىنىـڭ نامـاز ئوقۇشـىغا قهتئىـي قارشـى -ئاتا. ئوقۇپ يۈرهتتى
بىـر كـۈنى  .ئهتتـى ركهتنامازنى  سهۋهبى بىلهنبۇ باال بىر قىزنىڭ . ئىكهن

دهل ئاشـۇ ئانىنىـڭ بويـۇنلىرىنى سـوزۇپ،  ،يولدىن ئۆتـۈپ كېتىۋاتقىنىمـدا
توقمـاقالر بىـلهن -كۆزلىرى تهلمۈرگىنىچه بىر توپ مهست ھالهتته كـالتهك

ئـۇ . ئارىسىدىن ئۆز بالىسىنى ئىزدهۋاتقـانلىقىنى كـۆردۈم ڭاتقانالرنىۇۋشۇرۇئ
ــوۋاليتتى ــوغلىنى ت ــاهجهئ. ھهدهپ ئ ــالالش ب ــداق ت ــۇ قان ــۇرۇپ !ب ــاراپ ت ؟ ق

اھالهتكه، جهننىتىنـى جهھهنـنهمگه تېگىشـكهنلىك بالىسىنىڭ ئىمانىنى ج
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بىز ھهقىقهتهن ئـۆزىمىزگه زۇلـۇم قىلغـۇچىالرمىز، ! ئالالھىمى ؟ ئ!ئهمهسمۇ
ـــزگه  ـــهن بى ـــرهمئهگهر س ـــان  تهغپى ـــقهتهن زىي ـــز ھهقى ـــاڭ، بى قىلمىس
بىزلهرنـى ھىـدايهت قىلغىنىڭـدىن ! ئـالالھىم ىئـ. تارتقۇچىالردىن بولىمىز

  .ئامىين .گۇمراھلىققا بۇرىۋهتمىگىن لبلىرىمىزنىهقكېيىن 
رهھمىتى بىلهن بىر قانچه مۇسۇلمان  ڭنىھئالالئهنه شۇنىڭدىن كېيىن 

ئۇالر بىلهن قهرهللىك ھالدا يىغىلىشىپ ئىمانلىشـىپ . بۇرادهرلىرىم بولدى
بىرىمىزگه ئهيـنهك بوالتتـۇق، -بىر. ئهخالقلىرىمىزنى تۈزهيتتۇق. تۇراتتۇق

ئهلـۋهتته ئـۆزىڭىزنى ئېنىـق كـۆرۈش ئۈچـۈن . ئارا ئىسالھ قىلىشاتتۇق-ئۆز
شـۇ . بولۇشى كېرهك ئىـدى پاكىزدۇغ بولماسلىقى، ئهينهكنىڭ يۈزىده ھېچ 

ــۆتكهن ئىشــالر ھاياتىمنىــڭ ئهڭ گــۈزهل،  ــۇرادهرلهر، بولــۇپ ئ ۋاقىتتىكــى ب
ــوياليمهن ســىزۇغۇنتۇئشــېرىن،  ــۆلىكى دهپ ئ ــر ب ــان . بى ــادهم يېڭــى ئىم ئ

ــــدىكهن ــــپ تېتىي ــــى ئاجايى ــــڭ لهززىتىن ــــدا ئىماننى ــــۇ. ئېيتقان  نىب
. تېتىغـــانالرال بىلىـــدۇ نـــىلهززهتبـــۇنى پهقهت شـــۇ . تهســـۋىرلىيهلمهيمهن

-بىرلىـكئـالالھ ئىـگهم ئۆزىنىـڭ . ئالالھدىن نېمىنى سورىسام شۇ بولىـدۇ
بهكــرهك دااللهت بولســۇن ئۈچــۈن بولســا كېــرهك، دۇئــالىرىم بهك  بارلىقىغــا

نېمىنـى ئويلىسـىڭىز «جهننهتنىڭ سۈپهتلىرىدىن بولغان . ئىجابهت بوالتتى
. هننى بۇ دۇنيادىال كۆرگهندهك بولغان ئىدىمدېگ» شۇ ئالدىڭىزدا پهيدا بولىدۇ

  . ئىمانىم ھهسسىلهپ ئاشتى، قۇرئانغا بولغان قىزىقىشىم تېخىمۇ كۈچهيدى
فىزىكا پهنلىرى  ۋه ئۇ ۋاقىتالردا بىزگه بىئولوگىيه، جۇغراپىيه، خىمىيه

بۇ پهنلهردىكـى . مهنمۇ بۇ پهنلهرگه قىزىقاتتىم. دهرسلىك قىلىپ ئۆتىلهتتى
ھهر قانـــداق مهســـىلىگه يولۇقســـام . ممـــۇ ياخشـــى ئىـــدىنهتىجىلىرى

مهن ئاشـۇ . بولدى قىلمـايتتىم هچۇقىلمىغقانائهتلىنهرلىك جاۋاب ھاسىل 
دهرســلىكلهرنى تهكــرار قىلىــش، ئــۆگىنىش جهريانىــدا كــۆپ يهرلهرده بــۇ 
بىلىملهرنىـــڭ قۇرئانـــدىكى ھهقىقهتلهرنـــى قۇۋۋهتلهيـــدىغانلىقىنى ھـــېس 

بـۇ . تېخىمـۇ چوڭقـۇرالپ ئىزدىنىشـكه باشـلىدىمده، بۇ توغرىسىدا -قىلدىم
ــىدا دهرســلىك كىتابلىرىمــدىن باشــقا  مــۇراجىئهت  رىيالالرغــاېماتتوغرىس

ــــدىم ــــداق . قىل ــــر بال ــــانىم يهنه بى ــــارقىلىق ئىم ــــلهر ئ ــــۇ بىلىم ب
ــتهھكهملهندى ــقىغىنهده، -مۇس ــدىم قىس ــان ئى ــاالم يازغ ــه ك ــر خۇالس  .بى

-ئېسىمده قېلىشىچه ئـۇ ماقالهمـده قۇرئانـدىكى يامغۇرنىـڭ بايـانىنى، بىـر
ــان ئهر ــارام بولغ ــي ھ ــاھلىنىش ئهبهدى ــرىگه نىك ــانىنى، -بى ــڭ باي ئايالالرنى
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ــز ــڭ قى ــدىكى بالىنى ــاقنىڭ ئىچى ــىنى، قورس ــڭ يارىتىلىش -جانلىقالرنى
ــدىغانلىقىنى،  ــىنىڭ بىلمهي ــدىن باشقىس ــۇللىقىنى ئالالھ ــھئالالئوغ  ڭنى

ىدىكى ۋاقىت بىـلهن زېمىنـدىكى ۋاقىتنىـڭ پهرقلىنىـدىغانلىقىنى، دهرگاھ
 -دۇنيـادا قانچىلىـك ياشـىدىڭالر؟،«: يهنى ئاخىرهتته جهھهنـنهم ئهھلىـدىن

ــورالغاندا، ــاكى ئ-دهپ س ــۈن ي ــر ك ــىدۇقبى ــت ياش ــاز ۋاقى ــدىنمۇ ئ » ۇنىڭ
ـــده  ـــان ھالىتى ـــلىده تۇم ـــىدا ئهس ـــڭ يارىتىلىش ـــى، دۇنيانى دېگهنلىكىن

ئىزنــى بىــلهن كېڭىيىــدىغانلىقىنى  ڭنىــھئالاللهمنىــڭ ئىكهنلىكىنــى، ئا
ئىزنـــى بىـــلهن  ڭنىـــھئالالھهمـــده مهلـــۇم بىـــر چهكـــكه يهتكهنـــده 

ھهمـمه نهرسـىنى  ڭنىـھئالال ،)يهنى تارىيىـدىغانلىقىنى( نىقايتىدىغانلىقى
پهننىي كىتابالردا ئۆگىنىپ ھاسىل قىلغان بىلىمـلهر  ،جۈپ ياراتقانلىقىنى

ئىزنــى بىــلهن بــۇ ئهســهر  ڭئالالنىــ. ئىــدىم بىــلهن دهلىلــلهپ يازغــان
بىـزدهك مهكـتهپ  مهن بۇ ماقالهمنى. پ چىققان ئىدىكۆڭلۈمدىكىدهك پۈتۈ

بولـۇپ قالسـا دېـگهن  رىيالېماتنىڭ رهببىنى تونۇۋېلىشىغا ياخشى ىربالىلى
. ئهۋهتـكهن ئىـدىم ژۇرنىلىغـا» مۇسـۇلمانلىرى گـوۇڭج«ئۈمىدته، ئاتالمىش 

 مهزكـۇرئهپسۇس شۇنچه تهشنالىق بىـلهن كـۈتكهن بولسـاممۇ، بـۇ ئهسـىرىم 
ــڭ ھېچبىــر بۇلــۇڭ ــدىن تېپىلمــايتتى-ژۇرنالنى -مهن ئــۆز. پۇچقاقلىرى

 شـرهنمهن يا بىر قانۇنسـىز نهرسـه يازمىسـام، ئـۆزى «. ئۆزۈمدىن سورايتتىم
رسـام، نـېمه قىلىپ بېسىپ تارقاتقـان كىتـابنى دهلىـل قىلىـپ يازغـان تۇ

ئالالھقا چهكسىز شۈكرىكى، بولۇپ » چىقمايدۇ؟ شردىنهنئۈچۈن بۇ ئهسىرىم 
ي ئۆتكهن بۇ بىر قاتار ئىشالر مېنىڭ رهزىـل خىتـاي كاپىرلىرىنىـڭ ھهقىقىـ

ــامى . ســهۋهب بولــدى تونۇۋېلىشــىمغا شىرىســىنىهب-پتــىهئ ئهســلىده بــۇ ن
ئۈچـۈن خىـزمهت ژۇرنالالر پهقهت ۋه پهقهت كۇفرى ھـاكىمىيهت » مۇسۇلمان«

-قـانۇن باتىـلقىلىدىغان، ئۇالرنىڭ ئۆز قوللىرى بىلهن تۈزۈپ چىقىشـقان 
نامىـدىن ئىنسـانالرغا تهشـۋىق قىلىـدىغان زهھهر  ڭنىھئالالتۈزۈلمىلىرىنى 

مهن شـــۇ تهرىقىـــده خىتاينىـــڭ بـــۇ مهكتهپلىرىـــده ئوقۇســـا . ئىـــكهن
چـۈنكى بـۇ مهكـتهپلهر . بولمايدىغانلىقىنى ھېس قىلىشقا باشلىغان ئىـدىم

قانۇنىنى دهپسهنده قىلىش ئۈچۈن خىزمهت قىلىدىغان مهكتهپلهر  ڭنىھئالال
ئوغۇلالرنىـڭ بىـر -باشـقا يهرلىرىنـى سـۆزلهپ ئولتۇرمىسـاممۇ، قىـز. ئىـدى

شى، مهكتهپته دىنغا ئىشىنىشنى، نامـاز ئوقۇشـنى چهكلىشـى سىنىپتا ئوقۇ
جاھـالهتكه چـۆككهن  بـۇ مهكـتهپلهر شـۇ قهدهر. تهرلىك ئىدىمهن ئۈچۈن يې
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ئىدىكى، ھهتتا ئوقۇتقـۇچى ئوقۇغـۇچى، ئۇسـتاز شـاگىرتالر بىلـله ئولتـۇرۇپ 
  .ئىشرهت قىلىدىغان پهللىگه يهتكهن ئىدى-، ئهيشساپا-يپهك

تـوال تونـۇپ يهتكهنـدىن -ماھىيىتىنى ئاز كۇفرىنىڭشۇنداق قىلىپ بۇ 
پۈتتـۈرۈپال  مهكـتهپكېيىن بىر نهچچه بـۇرادهرلهر بىـلهن مهسلىھهتلىشـىپ، 

ــده  ــاي، ئۈرۈمچى ــتهپكه بارم ــالىي مهك ــدىغانغا  بهرهئئ ــتا ئوقۇي ــى كۇرس تىل
ــۇراتتى. كېلىشــتۇق ــدىكىلهر قهتئىــي قارشــى ت ــۇ پىكــرىمگه ئۆي . ئهممــا ب

ياخشى ئوقۇپ، مهكتهپ پۈتتۈرۈپ ھۆكۈمهتنىـڭ تۆمـۈر  ئۇالرنىڭچه بولسا مهن
ئـالالھ . دهپتىرىگه كىرىۋالسام، ھۆكـۈمهت ماڭـا بىـر ئۆمـۈر رىزىـق بېرهتتـى

ــرىش ! ساقلىســۇن ــق بې ــانېيرىزى ــا خاســتۇر هگ شــۇنداق بولســىمۇ . ئالالھق
جاھىللىق قىلىپ، گاھىدا يـالۋۇرۇپ، گاھىـدا ئـاچچىقالپ ئـۇالرنى مـاقۇل 

ئهگهر سـهن «: ماڭـا لىرىمدىن بىرىنىـڭشـقېرىنداىتتـا شـۇ ۋاق. كهلتۈردۈم
ىمىزنىڭ سـهن بىـلهن كـارى مهكتهپته ئوقۇمايدىغان بولساڭ، بىز ھېچقايسـ

ھېكمىتـى  ڭنىـھئالالبۇمـۇ ! خهير. گهنلىكى ئېسىمده تۇرۇپتۇدې» بولمايدۇ
تـوال كاشـىال -بولسا كېرهك، بۇ گهپمۇ ئـۆز نۆۋىتىـده مېنىـڭ ھاياتىمغـا ئـاز

 كهدۈتكـهكنهتىجهممـۇ ئـارزۇالپ . پـۈتتى مهكتهپمـۇ. اليمهنيقىلدى دهپ ئـو
. ئۈرۈمچىـــدىكى بىـــر مهكتهپـــتىن چـــاقىرىق كهلـــدى. ئهمهس ئىـــدى

ــىهبلىنهجهئ ــى  رلىك ــۇ مهكتهپن ــزىگه ئ ــدۇرۇش قهغى ــارزۇ تول ــۇكى، مهن ئ ش
ئوچـۇق پـۇل تېـپىش، ئۆزىنىـڭ -بـۇ مهكـتهپ ئوچـۇقتىن. يازمىغان ئىدىم

. كۇفرى مهقسىتىگه يېتىش ئۈچۈن چاقىرىق ئهۋهتكهنلىكىنى تونۇپ يهتتىم
ــالمىش  ــتهپ ئات ــۇ مهك ــالبۇكى ئ ــىنجاڭ«ھ ــق  »ش ــى نۇقتىلى ــالىيدىك  ئ

ـــدى ـــرى ئى ـــڭ بى ـــۇقى. مهكتهپلهرنى ـــارقىلىقي ـــاكىتالر ئ ـــالىي  رىقى پ ئ
ــدىن كېــيىن  هكتهپلهرنىــڭ مــاھىيىتىنى تېخىمــۇ چوڭقــۇرم تونــۇپ يهتكهن

ـــۇردۇم ـــڭ ت ـــدىكىلهر . ئهســـلى ئوقۇماســـلىق دهۋايىمـــدا تېخىمـــۇ چى ئۆي
يـۈهن پـۇل بېرىـپ ئـۈرۈمچىگه يولغـا  2000مهسلىھهتلىشىپ ئـاخىرى ماڭـا 

ن بۇرۇن ئـۈرۈمچىگه مېنىڭ ھېلىقى كېلىشىۋالغان بۇرادىرىم مهندى. سالدى
. بېرىپ، كۇرسـقىمۇ ئورۇنلىشـىپ، ئـۆي ئىجـاره ئېلىـپ ئولتۇرغـان ئىـكهن

ىســىمۇ بــار بولــۇپ، ئىجــاره ئالغــان ئۆيــده نىــدا ئايېنياخشــى يېــرى ئۇنىــڭ 
ئـۇنى  دهتاماق ئېتىپ، ئۇنىـڭ ھالىـدىن خهۋهر ئـاالتتى ھهمـ-ئۇنىڭغا ئاش
مهنمۇ يانچۇقۇمدىكى پۇلنى كۆتۈرۈپ دوستۇم ئوقۇۋاتقـان كۇرسـقا . قولاليتتى

قىسـلىقىغا  ۋه ياتـاق ۇش سـىنىپىئۇ يهردىكى مهسئۇلالر ماڭا ئوقۇت. باردىم
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ئهڭ ھالقىلىق يېرى شۇكى، . ئېيتتى قىيىنچىلىقالرنىبىر قاتار  ئوخشاش
. ۇ يهتمهيـدىكهنىغىمـيۈهن پۇلۇم ئوقـۇش پۇل 2000مېنىڭ ئېلىپ كهلگهن 

بۇالرنىـڭ ھهممىسـىگه  ياتاق ۋه تاماق پۇلى ئوقۇش پۇلىدىن سىرت بولـۇپ،
ئۇرســام ئۇالرنىــڭ قوللىماســلىقى  فــونېلېتئۆيــدىكىلهرگه . پــۇل كېتهتتــى

شۇنداق قىلىپ ئۇ كۇرسقىمۇ كىرهلمهي، بۇ كۇرسـقىمۇ . تۇرغانال گهپ ئىدى
. ۈم بهك يېـرىم بولـدىكۆڭل. كىرهلمهي الغايالپ بىر ھهپته ئۆتۈپ كېتىپتۇ

بۇ بىر ھهپته مابهينىده ئهتىگهنده ياتاقتىن چىقىپ كهتسهم، بىـر كـۈن كهچ 
يېڭــــى ئۆيــــدىن ئايرىلغــــان . كوچىــــدا الغــــايالپ يــــۈرهتتىم هچۇبولغــــ

 چارچـاپ-مۇساپىرچىلىقىمدا ئهڭ ئېغىـر كهلگىنـى شـۇ بولـدىكى، ھېرىـپ
 كهدۇرغـۇئولتئـارام ئېلىـپ  ،قولـۇمنى سـۇنۇپ-پـۇت، كهتكهن ۋاقىتلىرىمدا
مهلـۇم  ه تونۇشالر ئوقۇۋاتقـانبۇ ۋاقىتالردا ئۈرۈمچىد. بىرهر جايمۇ يوق ئىدى
قىلىش توغرا  لۇسۇغبىر جۈمه . يېتىۋاتقان ئىدىم بىر مهكتهپنىڭ ياتىقىدا

ھهممىسى توڭگـۇز كهبـى . كېلىپ مهكتهپنىڭ مۇنچىسىغا كىرىپ قاپتىمهن
نىڭغا مۇشـۇ. ئىـدى نـارۇيۇيھالهتته ھېچبىر پهردىسـىز  اچڭياپيالى ،ئادهملهر
يـاش  مهكتهپلىرىـدهئـۆز نىڭ الربـۇ كوممۇنىسـتئـارقىلىق  ئىشـالر ئوخشاش
 .الرنــى قانــداق بۇلغاۋاتقــانلىقى ماڭــا بارغانســېرى ئوچۇقلىشــىۋاتاتتىئهۋالد

  . دىنىغا قارشى تۈزۈلگهن ئىدى ڭنىھئالالتۈزۈملهر خاس -ھهممه قائىده
تهرىقىده ئۆتكهن كـۈنلهرده ئۈرۈمچىـدىكى بىـر مهكـتهپ دىققىتىمنـى شۇ 
ــارتتى ــى . ت ــۇ مهكتهپتىك ــدا ئ ــى تارتقىنىم ــاپىرچىلىقنىڭ دهردىن ــازا مۇس ت

ــالر، ئۇالر ــريۇرتداش ــدىكى بى ــڭ ئىچى ــاال، -نى ــدىغان ب ــاز ئوقۇي ــى نام ئىكك
ــدهك ڭســچىتنىهم ــڭ كاپالىتى ــۇددى نامىزىمنى ــى خ ــۇ  ،يېقىنلىق ــى ب مېن

ئهگهر «: ئهمهلىيهتته ئهينـى ۋاقىتتـا. مهكتهپته تۇرۇپ قېلىشقا ئۈندهۋاتاتتى
دېـگهن » سـهن بىـلهن كـارى يـوق مهكتهپته ئوقۇمىساڭ، ھېچقايسىمىزنىڭ

يىغىـپ . مۇشۇ مهيداندا ماڭا ئۆز كۈچىنى كۆرسهتكهن ئىـدى ھېلىقى گهپ،
تىھـانى بېـرىش ئالىي مهكـتهپ ئىم قايتىدىنئېيتسام شۇ مهكتهپكه كىرىپ 

ــا ــارقىلىق ئات ــدىماقچى -ئ ــۆزۈمنى ئال ــۇپ، ئ ــدهك بول ــامنى رازى قىلغان ئان
قىلىـپ شـۇ مهكتهپـته قايتـا  فـونېلېتھهدهمـگه ئهجهبلىنهرلىكـى . بولدۇم
ئۈرۈمچىنىـڭ زۇلمهتلىـك  ،ئېيتىشىم بىلهنال قا قوشۇلىدىغانلىقىمنىئوقۇش

تۇغقـانلىرىم -قئـۇرۇبىر ھهپتىدىن ئوشۇق تاشلىۋهتكهن مېنى كوچىلىرىدا 
ــى ــپ مېن ــدىال يىغىلى ــڭ ئۆزى ــۇ كېچىنى ــقا  ش ــان قىلىش ــخانىدا مېھم ئاش
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ــلىدى ــدى. باش ــال ئى ــۇالر بهك خۇش ــ. ئ ــېمىگه خۇش ــۇالر ن ــۇس ئ  الئهپس
  .پىكىر قىلمايتتى بولۇۋاتقانلىقىنى

بايقىشىمچه مېنىڭ . شۇنداق قىلىپ بۇ مهكتهپكه ئورۇنلىشىپ قالدىم 
كــاۋاپنىمۇ، زىخنىمــۇ «ىــتىم ئــاجىز، بىــر كهمچىلىكىــم بــار بولــۇپ، روھىي

ياشـايدىغان، جـاھىلالرنى كۆرسـهم ئوچـۇق رهددىـيه بېـرهلمهي، » كۆيدۈرمهي
مۇشــۇ . بــار ئىــكهنســۇنىڭ ئېقىشــىغا قــاراپ يــول تۇتىــدىغان خــاراكتېرىم 

مۇھىتالرنىڭ تهسـىرى بىـلهن بـۇ  جاھىلىيخاراكتېرىم ۋه شۇ مهكتهپتىكى 
. مهكتهپتىكى بىر يىللىق ھايـاتىم ئىمانىمـدىكى چـوڭ يـوقىتىش بولـدى

ــاراش،  ــهل ق ــا س ــڭ ۋاقتىغ ــاۋۋال نامازنى ــويىچه ئ ــى ب ــهيتاننىڭ تهرىقىس ش
نچه نامـازنى بىـراقال ى، كېيجهملهش خۇپتهنگىالكېيىنچه بهش ۋاق نامازنى 

ئادهتلهرنى سـىڭدۈرۈش  ھىلىيجانۇرغۇن  ۋه شۇنىڭغا ئوخشاش ئېتىش ركهت
بىلهن خۇالسىلهندىكى، باشـقىالرنىڭ ئاغزىـدا داڭلىنىـپ يـۈرگهن بـۇ چـوڭ 

شـۇنىڭ . شهھهر ئۈرۈمچىمۇ ماڭا ئۆز كارامىتىنى كۆرسـىتىپ قويغـان ئىـدى
ۇ مهكتهپته بىر يىل ئالىي مهكتهپ ئىمتىھانىغا تهييارلىق قىلغـان ئبىلهن 

بـۇ ۋاقىتتـا  تۇغقـانلىرىم-ئـۇرۇق. قۇرۇق نام بىلهن ئىمتىھانغا قاتناشتىم
ــااليىت ــومېتىرچه  نهئ ــۈز كىل ــچه ي ــۈرۈپنهچ ــول ي ــى  ،ي ــا مهدهت بهرگىل ماڭ

ئـۆيگه قايتقىنىمـدا . ئىمتىھان ئاخىرلىشىپ ئـۆيگه قـايتتۇق. كهلگهنىدى
دېــگهن ســۆزۈم بىــلهن » ئىمتىھــاننى ياخشــى بهردىــم«: ئانــام مېنىــڭ-تـائا

ــدى الخۇشــ ــۇالر . ئى ــازنى ئ ــيىننام ــدىن كې ــانلىقىمنى بىلگهن  ئوقۇمايۋاتق
ــۇپ كايىــپ كهتمىــدىيۇ،  ــا بول ــېكىن ئوچــۇق خاپ ــاتتىق بىــر ل قهلبىــده ق

چىقمىغــانلىقىمنى  هســچىتىگهمئــارىالپ -ئــارىالپ ئاتــام. ئىــدىئېچىنغـان 
نامـازنى «: قـاتتىق بىـر ئېغىـر تىنىقتـا. كۆرگىنىده نامازغا دهۋهت قىالتتى

شـۇ پهيتتىكـى . دهپ قويغانلىقى يادىمـدا تۇرۇپتـۇ» !ھه-اتالپال قويۇپسهندهق
نكىدهك كۆز ئالدىمـدا چىرايى ھېلىھهم تۈنۈگۈ مىدسىزۈئ، نۇسولغمنىڭ ئاتا

ام مېنىـڭ نـىم جـۈمه نامـاز ۋاقتىـدا ئايهنه بىر قېـت. بولۇپ تۇرۇپتۇ نامايان
ئاجايىـپ مېھرىبـانلىق بىـلهن  ،كۆرۈۋاتقانلىقىمنى كـۆرۈپ ىزورېۋلېتبىغهم 

جېـنىم بـاالم، سـاڭا نـېمه بولـدى؟ نـېمىگه قهلبىـڭ «: سۆز قىلغان ئىـدى
نېمىشـقا نامـاز ئوقۇمايسـهن؟ . قـورققىن ئالالھـدىنقېتىـپ كهتتـى؟  بۇنچه
ــا ــالالھ ســېنى بىــر ئىككىمىــز  ڭئات بولغــان  الدهپ خۇشــ ھىدايهتلىــدىئ
  » .ۇقئىد



)

 ئىسالم ئاۋازى تهشۋىقات مهركىزى                                                          

 15  

 

يهنه كېلىــپ . ئىمتىھــان نهتىجهممــۇ چىقتــىئىككــى ئايــدىن كېــيىن 
ھهقىــقهتهن ئــۇالر ئــارزۇ . چىققــان ئىــدى كهدۇقىلغــرازى  ئۆيــدىكىلىرىمنى

غـا  )مايتـاغ تېخنىكـوم( »تىۇئىنسـتىت قاراماي كهسپى تېخنىكا «قىلغان 
. مهكــتهپكه يىغىلىــدىغان ۋاقىتمــۇ توشــتى. ئىــدىمقوبــۇل قىلىنغــان 

، ياخشـــى بىـــلهن ئائىلهمـــدىكىلهر مېنـــى بىـــر قهدهر پۇختـــا تهييـــارلىق
ســىنىپالرغا . مهكــتهپكه يىغىلــدۇق. شــارائىتالرنى ھــازىرالپ يولغــا ســالدى

بۇ يېڭـى ساۋاقداشـالرنىڭ . يېڭى ساۋاقداشالر بىلهن كۆرۈشتۇق. ئايرىلدۇق
دۈشـمهنلىرىگه بىـرلىكته  ڭنىھئالالمهيدانلىرىدا  ئىچىده كهلگۈسىده جىھاد

ــدىغان  ــر بۇرادىرىمئېتىلى ــدىنبى ــڭ بارلىقى ــز نى ــخهۋهر  ھهر ئىككىلىمى بى
مگه كهلسهم، ئۆزۈ بايان قىلغاندىن كېيىن بۇ بىر قاتار مهنزىرىلهرنى. ئىدۇق

  . شۇ بىناماز ھالىتىمده ئىدىم ئهپسۇسلىنارلىقى يهنىال
ــدهك ــاۋۋال ئېيتقىنىم ــۇرتتى ،مهن ئ ــىپ ي ــرگه ئىمانلىش ــدا بى كى چاغ

ئۈرۈمچىدىكى بىر يىـل . بۇرادهرلىرىم بار ئىدىقىن ېيبىر نهچچه  ئۆتىدىغان
شـىپ ئۆتهلمىسـهكمۇ، لـېكىن ھهر ر بىلهن ئاۋۋالقىـدهك ئىزدىجهريانىدا ئۇال

. بولـۇپ تۇرۇشـتۇقمـۇنچه خهۋهردار -بىرىمىزنىڭ ھالىدىن ئانچه-ھالدا بىر
مېنىـڭ بـۇ ئېچىنىشـلىق ئهھۋالغـا قـالغىنىمنى  ئۇالرنىڭ ئىچىدىن بىرى

ئـى ئـالالھ شـۇ . قىلـدى نىبىلگهن بولسـا كېـرهك، ماڭـا كـۆپ نهسـىھهتلهر
ھهقىــقهتهن ئــالالھ  زمهن ئــوياليمهن بىــ. قېرىنداشــلىرىمدىن رازى بــولغىن
 جـــاھىلىي، شـــۇ تتاۇئىنســـتىتمهن شـــۇ . ئۈچـــۈن دوستالشـــقان ئىـــدۇق

كۈلۈپ يۈرگهن كۈنلىرىمده ئـۇالر ماڭـا -، ئويناپپۇرۇامالشتۋدائادهتلىرىمنى 
. نى قىلغان بولـدىكۆپ نهسىھهتلهر ئارقىلىق اسىتىلىرىۋھهر خىل ئاالقه 

 .تۇرۇپتـۇ بىر ئېغىز سۆزى ھېلىھهم يادىمدا كهدۈتكۋهزىېئئۇنىڭ يۈرىكىمنى 
» م يـوقخشى قېرىندىشىمدىن ئايرىلىـپ قـالغۇمېنىڭ سهندهك بىر يا«: ئۇ

ســۆز تولىمــۇ مهزمۇنلــۇق ۋه  بىــر جــۈمله ئېيتىلغــان بــۇ ماڭــا. دېگهنىــدى
ئۇ بۇرادىرىم ئىنتايىن زېرهكلىـك بىـلهن بىـر . ۋهزىنلىك گهپ بولغان ئىدى

تهرهپتىن ماڭا بولغان مۇھهببىتىنى ئىپادىلىگهن بولسا، يهنه بىر تهرهپـتىن 
جۇدا بولۇش پوزىتسىيىسىنىڭ قهتئىيلىكىنى ئىپادىلهپ -ئالالھ ئۈچۈن ئادا

  .بۇ بىر قاتار نهسىھهتلهردىن كېيىن بىر ۋهقه يۈز بهردى. تتىتۇرا
بولــۇپ  الردىنبىــر كــۈنى مهكــتهپ ھاياتىــدا چىقىشــىپ، خېلــى يېقىــن

ئـۇ يهرده ساۋاقداشـالر . قالغان ساۋاقداشـالردىن بىرىنىـڭ ياتىقىغـا كىـردىم
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ئارىـدىن ياتـاقتىكى بىـر . بىلهن چاقچاقلىشىپ تازا كۈلىشىپ ئولتۇراتتۇق
شنىڭ يهرگه ئهدىيـالنى سـېلىپ تهكبىـر چۈشـۈرۈپ نامازغـا تۇرغـان ساۋاقدا

كــۈلكىلهر . بولــدى نامايــانچاقمــاق چاققانــدهك كــۆز ئالدىمــدا  شــىۈنۈرۆك
ئۇ بالىنىڭ نامازدا ئېيتقان ھهر بىـر تهكبىـرى مېنـى قانـداقتۇر . توختىدى

ــدهك قىالتتــى ــالهچ قىلىــپ قويغان ــر ئاڭســىز، پ جىســمىمنى ئهمهس، . بى
ئاجايىـپ  منىۇقـۇتلۇجهۋم مهجـرۇھ روھىيىتىمدىكى نامازدىن جـۇدا بولغـان

دۇنيادا ياشاشـقا خۇددى مېنىڭ بۇ . ان ئىدىىۋاتقبىر قىسىم سىقىپ، قىس
قىلىــپ » !پــاڭ«نېمىــدۇر  همـدۈۋۈتقــۇالق . ھهققىـم قالمىغانــدهك بولــدۇم

سـهنمۇ  بـاهجهئ«: ئۆزۈمدىن سـورايتتىم-ئۆز. كهندهك ئىدىتمېنى چۆچۈتىۋه
تۆت ئاي ئىلگىرى مۇشـۇنداق پـاكىز تاھـارهت ئېلىـپ، نۇرلـۇق يـۈز بىـلهن 

قىلغاندىكى، ئالالھقـا  ئالالھقا سهجده! ئاھ» !ئالالھقا يىقىالتتىڭ ئهمهسمۇ؟
ئالدىـدا ئۆزىنىـڭ تولىمـۇ ئـاجىز  ڭنىـھئالالدۇئا قىلغانـدىكى شـۇ يـۈرهك، 

 نهگېمىـدېن! شـېرىن نهگېمىـدېن. ئىكهنلىكىنى ئىقرار قىلغان شـۇ يـۈرهك
ـــگهن ئىـــدىم !لهززهت ـــېكىن . مهن ئهمـــدى تهۋبه قىلىـــش قارارىغـــا كهل ل

ــاھلىرىم ۋه  ــھ گۇن ــان قهبى ــى ئورىۋالغ ــالغۇ مېن ــر توس ــدىكى يهنه بى ئالدىم
ئىمانــدىن ئىبــارهت بــۇ . مۇھىــت ئىــدى جــاھىلىيئهتراپىمــدىكى يهنه شــۇ 

نىڭ ۋهزنـى تولىمـۇ ئېغىـر بولـۇپ، ئهگهر يهنه بىـر قېـتىم نامـاز  »ئامانهت«
دادىللىـق بىـلهن مهيـدان ئايرىشـىم، مهكتهپـته  مهن چوقـۇمباشلىغىنىمدا 

ققا بـۇيرۇپ، يامـانلىقتىن ئوقۇغـۇچى بولسـۇن ياخشـىلى-مهيلى ئوقۇتقـۇچى
ــۇم ــزتوسۇش ــۇلال-، قى ــۇمئوغ ــىۋهتكه چهك قويۇش ــارا مۇناس ــى ر ئ ، قىسقىس

كېـرهك ئىكهنلىكىنـى ئوبـدان  تبىقلىشـىمهتىمنى ئىسالمغا پۈتۈنلهي ھايات
سـهن «: شهيتان ماڭـا. هن بۇنىڭغا يالغۇزلۇق قىالتتىملېكىن م. بىلهتتىم

ئۈرۈمچىده ھهم يالغۇز ئىدىڭ، يالغۇزلۇق تۈپهيلىدىن ئازدىڭ، بۈگۈن بۇ يهرده 
دهپ » ، بهرىبىر ئۇزۇنغـا قالمـاي نـامىزىڭنى يهنه تاشاليسـهنيالغۇزسهنھهم 

ئارىـدىن بىـر نهچـچه  كى،ئالالھقا ھهمدىلهر بولسۇن. خىرىس قىلىپ تۇراتتى
ھالىمدىن  بولغان خاراببۇ خهتنى ماڭا . كۈن ئۆتمهي ماڭا بىر خهت كهلدى

-ئــۇ قۇرئــان. شــلىرىمدىن يهنه بىــرى يازغــان ئىــدىخهۋهر تاپقــان قېرىندا
ۋاراقـچه خهت  8-7ھهدىستىن دهلىللهرنى كهلتۈرۈپ ماڭا نهسـىھهت قىلىـپ 

شـى قېرىنداشـالر بىـلهن مېنـى ئهنه شـۇنداق ياخ ڭنىھئالال .دىيازغان ئى
ــۇن ــدىلهر بولس ــىز ھهم ــا چهكس ــرگه قىلغىنىغ ــائالالھ. بى ــۇ  خهت ! ماش ب
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. ئىماندىن ئىبارهت بۇ ئهڭگۈشتهرنى تېپىۋېلىشىمغا تېخىمۇ ئىلھـام بولـدى
ــدىم ــكه كهل ــدىم. مهن ھهرىكهت ــكه كهل ــاز ئۈچــۈن ھهرىكهت ياتاقالرنىــڭ . نام

ــان ســىلىق  ــرى قاتۇرۇلغ ــيهرلى ــۈپ  مونتېس ــا ســوغۇق ئۆت ــۇپ، پۇتالرغ بول
نامــاز ئوقۇغانــدا ئاســـتىمغا  شــىكنىهيكهتمهســلىكى ئۈچــۈن بىــر قهغهز 

ــادۇگهر  ــۈرىدىغان ج ــاق تهكش ــده يات ــدىم ھهم ــپ تهييارلى ــالىدىغان قىلى س
. پارنىڭ كهيـنىگه يوشـۇرۇپ قويـدۇم ،خىتاينىڭ سېزىپ قالماسلىقى ئۈچۈن

ئىشـىم  لغان تۇنجى ئهمهلىيرازىلىقى ئۈچۈن قى ڭنىھئالالنامىزىم ئۈچۈن، 
ن ئىشـىمنى كـۆرۈپ تۇرغـۇچى، شـۇ زهررىچىلىـك قىلغـائـالالھ  .شۇ بولـدى

اليمهن ئالالھ مهن ئوي. الرنى بىلىپ تۇرغۇچى زات ئىدىئىخالس ردىكىهلبلهق
ــات قىلــدىكى، ماڭــا  ت يازغــان قېرىندىشــىمھېلىقــى ماڭــا خه ماڭــا مۇكاپ

مهن . شـتۇق، پاراڭالشـتۇقئۇنىـڭ بىـلهن ئىمانال. غـان ئىـدىئۇر فونېلېت
 جـاھىلىي، بولۇپمۇ ئهتراپىمنى ئوراپ تۇرغـان شـۇ قىيىنچىلىقالرنىئۇنىڭغا 

 ،اچڭــياپيالىمــۇھىتنى، ھهتتــا شــۇ خىتــاي توڭگۇزلىرىنىــڭ ياتــاقالردا 
ھايۋاندىن بهتتهر يۈرۈشلىرىنى، قهلبىمـده ئىشـهنچىمنىڭ تـازا مۇسـتهھكهم 

 قىيىنچىلىقالرنـىئۇ قېرىندىشىم بۇ بىر قاتار . ئهمهسلىكىنى بايان قىلدىم
ئاڭلىغاندىن كېيىن، تولۇپ تاشقان ئىمـان، پهقهت ئـالالھتىنال قىلىنغـان 

، رهرلۈكۈشـ چهكسـىز قـائالالھ. ئۈمىدلهر بىلهن ماڭـا ئىلھـام بهخـش ئهتتـى
ــۆزىگه اليىــق  ســۆزلىرىنىڭ  بولســۇنكى، ئۇنىــڭ ئېيتقــان ســاناالر-ھهمــدۇئ

ـــۆردۈم ـــانلىقىنى ك ـــيهتكه ئايالنغ ـــده ئهمهلى ـــت ئىچى ـــقىغىنه ۋاقى . قىس
ــانىكهن ــابهت قىلغ ــىنى ئىج ــڭ دۇئاس ــالالھ ئۇنى ــك ئ ــالالھ . مهرھهمهتلى ئ

دۇئاسـىنى ئـاڭالپ  قىلغان بهندىسىنىڭ ھهقىقهتهن بهندىسىگه ئهڭ يېقىن،
قېرىندىشـىم، شـۇ بىـر يىـل «: فونـداېلېتئـۇ شـۇ چاغـدا . تۇرغۇچى ئىكهن

ئهمـدى پۇرسـهت جهريانىدا نۇرغۇن گۇناھالرنى ئۆتكۈزگهن بولسىڭىز، سـىزگه 
ئالالھ تهۋبه قىلغان بهندىسـىنىڭ ھهمـمه گۇنـاھىنى  مهرھهمهتلىك. كهلدى

ى بۆسـۈپ چىقىـدىغان سىزده پهقهت شـۇ گۇنـاھلىرىڭىزن. قىلىدۇ تهغپىرهم
ــــارهتال  ــــلىرىڭىزنىڭ . مهكجاس ــــدهك قېرىنداش ــــزده ئاۋۋالقى مهكتىپىڭى

ئــالالھ تائــاال  ئىنشــائالالھ ، يــالغۇز ئىكهنلىكىڭىزنــى دېــدىڭىز،قىنىۇيوقلــ
بۈگـۈن . قېرىنداشالرنى بېرىشـى مـۇمكىن ئىسالمىيسىزگه بهلكىم نۇرغۇن 

ــاز ــىڭىز  نىنام ــۇپ ئوقۇش ــهپ بول ــر س ــىڭىز، ئهته بى ــان بولس ــالغۇز ئوقۇغ ي
سـادىق قېرىنداشـالرنى  كـۆپلىگهنئـالالھ سـىزگه . دۇئـا قىلىـڭ. مۇمكىن
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ئـى . دۇئـاالرنى قىلغـان ئىـدى يرلىكهخدهپ بىر مۇنچه » .بېرىشى مۇمكىن
ھهر بىر قېرىنداشلىرىمنى ئىمـان يولىـدا مۇسـتهھكهم قاتارلىق شۇ  !ئالالھ
  . سىپ ئهتكىنئۇالرغا ھىجرهتنى نې. ىنقىلغ

نېمه ئۈچۈنكى مۇشۇ نامازسىز ئۆتكهن تۆت ئايچه ھاياتىمـدا قهلبىمنىـڭ 
باشـقىالرغا . چوڭقۇر قاتلىمىدا ئۆزۈمگه قـاتتىق نهپـرهت يالقۇنجـاپ تـۇراتتى

، لېكىن بۇ بېرهتتىميۇپ كهتكهندهك تۇيغۇ لىشىنامازنى تاشالپ بهك ئهسكى
ئالالھقــا شــۈكرىكى، شــۇ . قهلبىمنــى ئــۆرتهپ تــۇراتتىنهپــرهت ھهر ۋاقىــت 

مهزگىللهرده قهلبىمـدىكى ئىمـان دهرىخـى ئۈرۈمچىنىـڭ قـاراڭغۇ زۇلمىتـى، 
-چــاپقۇنلۇق جاھىلىيىتىــده يوپۇرماقلىرىــدىن جــۇدا بولغــان، شــاخ-بــوران

رهھمىتى، پهرۋىـش  ڭنىھئالالسىمۇ، مېيىپ بولغان بول سۇنۇپ شۇمبىلىرى
ئـالالھ . ئۆز ھاياتىي كۈچىنى يوقاتمىغـان ئىـكهن بىلهن يىلتىزى قىلىشى

ــــكهن بهجهئ ــــاقلىغۇچى ئى ــــۆھهرنى . ياخشــــى س ــــۇ گ ــــدىكى ب قهلبىم
رىۋېلىشــىمغا، ياشارتىۋېلىشــىمغا ىيهنه بىــر قېــتىم سۇغ قۇرىتىۋهتمهســتىن

  !ئالالھۇ ئهكبهر .ئىمكان يارىتىپ بهردى
. كېيىـــنچه ساۋاقداشـــالرنى ئىســـالمغا دهۋهت قىلىشـــقا باشــــلىدىم

ھهقىقهتهن ئالالھ ھىدايهت قىلغاننى ئازدۇرغۇچى يـوق، ئـالالھ ئازدۇرغـاننى 
مهرھهمىتـى بىـلهن ئـالالھ يولىـدا  ڭنىـھئالال! ھىدايهت قىلغـۇچى يوقتـۇر
سـهپ بولـۇپ -ئۇزۇن ئـۆتمهي ھهقىـقهتهن سـهپ .نۇرغۇن بۇرادهرلىرىم بولدى

ــاالتتۇق. زالرغــا تۇرۇشــۇپ كهتتــۇقناما ــا ياتاقالرغــا پاتمــاي ق ــۆڭى . ھهتت ئ
) يويـو(ئهكـرهم  قارامـايلىق بـۇرادىرىمتـۇرقى كېلىشـكهن، -سېرىقراق، بـوي

 ۆرۈشـكىنىمىزدهئۇنىڭ بىلهن يېڭى ك. شۇ مهكتهپته تونۇشۇپ قالدىم بىلهن
 رهھمىتـى بىـلهن ڭنىھئالال. مۇڭ ئېيتىشىپ كهتمهس ئىدۇق-ئانچه ھال

مهن ئىســالمغا دهۋهت قىلغــان بۇرادهرلهرنىــڭ ئىچىــده ئــۇ تېــزال ئىســالمنى 
ئۇنىــڭ كېلىشــكهن . ئــۇ چېنىقىشــقا ئهھمىــيهت بېرهتتــى .قوبــۇل قىلــدى

ــالالھ. قىالتتــى لــپهجقــامىتى ھهممىنــى -قهددى تائاالنىــڭ  مېھرىبــان ئ
بهندىسىگه بولغان مېھرىبانلىقىنى ئويلىسام ئۇنىڭ كىچىككىنه ھېكايىسـى 

ئۇ ھىدايهت تېپىشتىن بۇرۇن ھهربىيلىككه بېرىشنى . مېنى ئهجهبلهندۈرىدۇ
ھهتتـــا ئـــۇ ئوقۇۋاتقـــان شـــۇ . ئـــارزۇ قىلىـــدىغانلىقىنى ســـهزگهن ئىـــدىم

ــيلىككه ئىم ــلهن ھهربى ــهت بى ــتىن رۇخس ــزده مهكتهپ ــان مهزگىللىرىمى تىھ
ئالالھ بىر بهندىنى سـاقالپ قالمـاقچى بولسـا . بېرىش ئۈچۈن كهتكهن ئىدى
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ئۇنىـڭ ئهينـى ۋاقىتتـا ھېكـايه قىلىـپ . ئهنه شۇنداق سـاقالپ قالىـدىكهن
بهدهن تهكشــۈرىدىغان ھېلىقــى توڭگــۇزالر ئهكرهمنىــڭ تومــۇرىنى : بېرىشــىچه

ــگهن باھــانه بىــلهن  »بىــر قېــتىم كهم ســوقتى« ــۈهن بهرمىــڭ  30دې ســه ي
ــكهن ــان ئى ــدىغانلىقىنى ئېيتق ــدىلهر . ئۆتكۈزىۋېتى ــىز ھهم ــا چهكس ئالالھق

بولسۇنكى، ئهكرهمنىڭ سـاغالم ئهقلـى ئهينـى چاغـدا بـۇ نومۇسـنى دهرھـال 
. دېگىنىچه مهكتهپكه قايتىپ كهلگهن ئىدى »!كۆته قاسقىنىڭنى«: سېزىپ

مهن ئۇنىڭ بىـلهن بىـرگه بولغـان ھاياتىمـدا ئـۇنى ياخشـى كـۆرۈپ قالغـان 
ـــدىم ـــاتتۇق. ئى ـــرگه چېنىق ـــلهن بى ـــڭ بى ـــوۋالپ . ئۇنى ـــى ت تهكبىرلهرن

ئىسـالم بىـلهن ئىـززهتلهنگهن ھايـاتىمىزدا قانـداقلىكى بىـر . چېنىقاتتۇق
. مهسىلىگه يولۇقساق ئىسالمنىڭ، دىننىڭ جاۋابى بىلهن قانائهت تاپاتتۇق

 كىتـابالرنى. مهئسىيهتلهردىن يۈز ئۆرۈيتتـۇق-بىرلىكته ئالالھ ئۈچۈن گۇناھ
ئالالھقــا . بىــرلىكته ئوقــۇپ، تهشــنا يــۈرهكلىرىمىزگه ئابىھايــات قىالتتــۇق

رازىلىقىغــا ئېرىشــىش ئۈچــۈن  ڭنىــھئالالكېيىــنچه ھهمــدىلهر بولســۇنكى، 
ــلهن  ــدۇقئۇنىــڭ بى ــرلىكته ئىزدهن ــالالھ .بى ــى ئ ــارلىق مېنــى  !ئ شــۇ قات

، مېنى سـابىت. قىلمىغىن زكورۇتبىلهن ئىززهتلىگهندىن كېيىن  بۇرادهرلهر
  !قىلغىن سادىقالرنىڭ قاتارىدىن

ــپ  ــالىيهتلىرىمىز جانلىنى ــي پائ ــته دىنى ــيىن مهكتهپ ــۇنىڭدىن كې ش
ــى ــۋهتلهر. كهتت ــۇراتتى دهئ ــۇپ ت ــىھهتلهرنى . بول ــى، نهس ــوردىن فىلىملهرن ت

مهكتهپنىـڭ ئاشخانىسـىدىن . چۈشۈرۈپ ئـوغرىلىقچه سـىنىپالردا كۆرهتتـۇق
ئاشـخانىالرنى  نچلىكهئىشـالرنىڭ ياردىمىده لىنىپ، ياخشى مۇسۇلمانشۈبھى

نامـازالر دهرس ۋاقتىغـا تـوغرا كېلىـپ . تېپىپ، شۇ يهرلهرده غىزالىنـاتتۇق
ـــاتتۇق ـــتىن قاچ ـــا، ئىككىلهنمهس ـــڭ . قالس ـــان مهكتهپنى ـــز چىقمىغ بى

شــۇ جــايالردا جامــائهت بولــۇپ قىيــامالردا . ئۆگزىلىرىمــۇ ئــاز قالغــان ئىــدى
لىرىمىزنى مـۇنچه مۇجاھىـدالرنى دوراپ مـايكى-ئـانچه. تۇرۇشۇپ كېتهتتـۇق
بـۇ ئـارقىلىق . قېلىن قارالردا چېلىشـىپ كېتهتتـۇق-سېلىۋېتىپ قېلىن

 يئارىمىزدا سىياسى. كۇفرىدىن سىقىلغان قهلبىمىز ئارام تاپقاندهك بوالتتى
كۇفرىنىـڭ بايرىقىغـا سـۈكۈت «. ئېڭى يۇقىرى بۇرادهرلهرمۇ ئاز ئهمهس ئىدى

بـايراق «اتـالمىش دهپ مهكتهپنىڭ ھهپتىده بىـر كېلىـدىغان ئ» قىلمايمىز
دا بـۇرادهرلهرنى بـايراق چىقىـرىش مهيدانىـدا ئهمهس،  »چىقىرىش مۇراسىمى
ئـى . ىپۇچقاقلىرىـدا ئـۇچراتقىلى بـوالتت-باشـقا بۇلـۇڭ-مهكتهپنىڭ باشـقا
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مهكـتهپ . نى قوبـۇل قىلغىـنئالالھ كىچىك بولسا ھهم شۇ قىلغـانلىرىمىز
ئـالالھ . قىلىۋاتـاتتى ھاياتى مۇشۇنداق بىر جانلىق كۆرۈنۈش ئىچىده داۋام

مهلـــۇم بىـــر . قايســـىبىر تهتىلـــده يۇرتقـــا قـــايتتۇق ،ياخشـــى بىلگـــۈچى
نامــاز ۋاقتــى بولــۇپ . ئىمانالشــتۇقبىــز ، قېرىندىشــىم بىــلهن كۆرۈشــتۈم

ــاراتتۇقمهســچىت چوڭالرنىــڭ  ، بىلهمســهن؟ھهي«: ئــۇ ماڭــا. كه كېتىــپ ب
ئانىنىڭ رۇخسىتىسـىز، قهرزدار قهرز ئىگىسـىنىڭ -دېيىشىچه ھازىر باال ئاتا

رۇخسىتىسـىز، ئايــال ئېرىنىــڭ رۇخسىتىســىز ھىجــرهت قىلىــش پهرز ئهيــن 
ــۇ ئىمــان »ھىجــرهت«. دېــدى» ئىــكهن؟ لىق ھاياتىمنىــڭ تىــن ئىبــارهت ب

هك تـۇنجى بولـۇپ ئىللىـق قـولىنى سـۇنۇۋاتقاند ماڭـا باسـقۇچى ئىككىنچى
ــى ــۇرۇن . قىالتت ــدىن ب ــم بۇن ــرهت«بهلكى ــى »ھىج ــابالردا ئاتالغۇس نى كىت

لۇشۇم مۇمكىن، لېكىن زهن سالمىغان ئوقۇغان، ئۇ يهر بۇ يهرده ئاڭلىغان بو
ئىشــقىلىپ ھــازىر ئهسلىســهم ھىجرهتنىــڭ قهلبىمــدىكى . بولســام كېــرهك

مېنىـڭ نهپسـىمگه ئېغىـر . ئىزناسى شۇ ۋاقىتتىن ئېسىمگه كېلىدۇتۇنجى 
ــداقك ــاكى قان ــدىمۇ ي ــا ،هل ــا  ئهينــى ۋاقىتت ــۇ ســۆزى ماڭ خــۇددى ئۇنىــڭ ب

ئانــام -مهن بــۇنى بىلمهيــدىكهنمهن، مېنىــڭ ئاتــا«: ياقمىغانــدهك قىلىــپ
. دېـدىم» مهن ئۇالرنى رازى قىلىشىم كېـرهك ياشىنىپ قالغان، ئىشقىلىپ

  . كه بارغىچه ئۇ ماڭا ئۆزىنىڭ بىلىشىچه چۈشهندۈردى بولغايمهسچىت
ــاتىم يهنىــال ئۆزىنىــڭ ئــاددىي. ىوشــتتهتىلمــۇ ت  لودىيىســىېمغىنه ھاي

مهكــتهپكه بــاردۇق، ئــالالھ بهرگهن . بــويىچه داۋام قىلىــپ كېتىــپ بــاراتتى
تهشـنا يـۈرهكلهر . لۇشـتۇقسـىپ بورلهر بىلهن يهنه يۈز كۆرۈشۈشـكه نېبۇراده

مهكتهپتىكـــى  بولســـۇن يـــاكى مهيلـــى ئۆزۈمنىـــڭ چهكېيىـــن .قېنىشـــتى
 ىمىزئوزۇققــا بولغــان يــۇقىرى ئېھتىيــاج ئىمــانىيبۇرادهرلهرنىــڭ بولســۇن، 

چـۈنكى چاڭقىغـان . ادهرلهرنى ئىزدهشـكه باشـلىدۇقبـۇر سهۋهبلىك يهرلىـك
ىرى بۇالقتىن قېنىپ ئىچىشلساپ ياش يۈرهكلهر ئهڭ سۈزۈك، بۇلغانمىغان 

ئـۇنى تولىمـۇ ، بولـۇپ ياشلىق ئاجايىپ بىر مهزگىـل چۈنكى. كېرهك ئىدى
 الرغا نهزهر ســالىدىغان بولســىڭىز،ســىز كــۆپىنچه ياشــ. قهدىــرلهش كېــرهك

ئـۆزىنى -مىكىرلىـرى بىـلهن ئـۆز-غايىسىز، ئۈمىدسىز، كۇفرىنىـڭ ھىـيله
ه تولغـان، بىلىكـى كـۈچك ،ئالالھ ئىگىمىـز بهرگهنئۇالرنىڭ ، يۈرىدۇ ئالداپ

 ،سكوخاناېدانا، قىمارخانىسى، بىليارتخ يهر ئاستى ، شاش ۋاقىتلىرىنهچېچ
 مهكـــتهپلهرده بولســـا. لـــۇپ كهتمهكـــتهبو هزاي پاھىشـــىخانىالرداھهتتـــاكى 
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ئورۇنـدۇقالردا ئـۇخالۋهرگهنلىكتىن -سوغۇق ئۈستهلدهرسخانىدا ئۇخالپ، شۇ 
ــۇت ــقان-پ ــولالر ئۇيۇش ــان ،ق ــۆلگهيلهر ئاقق ــىرتقى  ... ... ش ــتىن س دهرس

-ئوغۇل، قىز-ئوغۇل، قىز-قىز .دىن سۆز ئېچىش مۇمكىن ئهمهسۋاقىتالر
  ... ... ئوغۇل

! بىلمهي ياشلىق ھايـاتىنى ئۇتتـۇرۇپ قويۇۋاتقـان ئـى يىگىـت-بىلىپ
م كېلىدۇكى، ئـالالھ بىزنـى زېمىنـدا ئـورۇن ۋازدا قۇلىقىڭنى يارغۇئۈنلۈك ئا
ــار قىل ــاراتتىباس ــپ ي ــزگه. ى ــلىرىنى  بى ــاكىمىيهت ئىش ــلىقىمىزدا ھ ياش

، ئىسـالھ قىلىشـىمىزنىنـى لهرجهمئىيهتق بـۇزۇقولىمىزغا ئېلىشىمىزنى، 
گۈزهل ئهخالقالرنى بهرپا قىلىشىمىزنى، مهزلۇمالرنىڭ ھهققىنى زالىمالردىـن 
ئېلىپ بېرىشىمىزنى، ئىككى پـۇتىمىز بىـلهن زېمىننـى مهزمـۇت دهسسـهپ 

ھهرگىزمۇ دۇنيانىـڭ قايسـىبىر . دىۇيرۇب شىمىزنىۇرۇئايالندتۇرۇپ، دۇنيانى 
قايســىبىر قــاراڭغۇ تــۆت تامنىــڭ ئىچىــده شــۇ ئىككــى قــاراڭغۇ بۇلۇڭىــدا، 
بىرىگه گىرهلهشتۈرۈپ، خۇددى خىروئىن چېكىۋالغانـدهك -پۇتلىرىمىزنى بىر

ـــاتىي ر ـــۇنقهرزلىكتىن  ئىســـالمىي، بىھـــوشئـــاللىقتىن ېھاي ـــوشم ، بىھ
ــدىن  ــڭ مهۋجۇتلۇقى ــى ئۆزىمىزنى ــوشقىسقىس ــېمه بىھ ــۈن، ن ــېمه ئۈچ ، ن

كوكۇالڭدىن ! ئهي يىگىت! ؟... ...ھوشبىمهقسهتته ياشاۋاتقانلىقىمىزدىن 
تۇتۇپ تۇرغۇچى، ئالهملهرنىـڭ ياراتقۇچىسـى، ئـۇنى ھهر ۋاقىـت تىـزگىنلهپ 

بۇ گـۆھهردهك ياشـلىقىمىزنى، يهنه بىـر قېـتىم تۇرغۇچى بۈيۈك ئالالھ تائاال 
دهرۋهقه ! يـوق غىنىۇيرۇبكهلمهيدىغان ياشلىقىمىزنى ئىسراپ قىلىۋېتىشكه 

ئىبــراھىم ئهلهيھىسســاالم تهۋھىــد ئهقىدىســىده مۇســتهھكهم تــۇرۇپ ئوتقــا 
ئىســـمائىل ئهلهيھىسســـاالم ئاتىســـى ئالدىـــدا . تاشـــالنغاندا يـــاش ئىـــدى

يۈسۈف ئهلهيھىسساالم زۇلهيخادىن قـارا . قۇربانلىققا يىقىلغىنىدا ياش ئىدى
دۇنيـا ! ىقىمىزچۇ؟بىزنىڭ ياشل. زىنداننى سۆيۈملۈك بىلگىنىده ياش ئىدى

ھاياتلىقىمىزنىڭ مهيلى قايسى زامان، قايسى ماكاندا بولمىسـۇن، تامـامهن 
ـــۇ ياشـــلىق ـــان ب ـــۆزىمىزگه مهنســـۇپ بولغ ـــز ئ ـــاهجهئ پهيتىمى شـــۇنچه  ب

 پايدىسى قانداقئهھمىيهتسىزمۇ؟ جىسمانىي ياكى روھىي جهھهتلهردىن ھېچ
ۇ؟ ئۇنىــڭ ، شــۇنچه پهســكهش ئىشــالرغا خــوراپ تۈگىســه مهيلىمــبولمىغــان
ـــتىگه  ـــھئالالئۈس ـــۇلمانالر  ڭنى ـــى، مۇس ـــتىمىزدىكى ھهقق ـــڭ ئۈس بىزنى

بولۇپمۇ بىـز ! قوشۇلسىچۇ؟ هتلىرىئامان ڭرنىهھىتلېشئاممىسىنىڭ ھهققى، 
ئهمهلىـي  سـوئالالرغائۇيغۇر مۇسۇلمان ياشلىرى نۆۋهتتىكى ھالىتىمىزده بـۇ 
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. قايتۇرۇشىمىز كېرهكاۋاب ئال ھاياتىمىز بىلهن جېھهرىكىتىمىز، ر–ئىش 
ئـۆزىمىزنى شـۇ قهدهر قـاتتىق سىلكىۋېتىشـىمىز كېرهككـى، بـۇ بىز يهنىال 
الغـــان خىتـــاي قبولـــۇپ  هكچۆنـــ قـــان تومـــۇرلىرىمىزدامـــېڭه ئـــارقىلىق 

ـــتلى ـــكوممۇنىس ـــهتلىرى، غهرب ـــان سىياس ـــانۇۋرۇقتۇيتىن رىنىڭ يالغ  الغ
  . تاشلىنىشى كېرهكئهقىدىلىرىمىز سۈپۈرۈپ  جاھىلىي

ــدىن ــى كهم ــار ئهھمىيهتلىرىن ــر قات ــۇ بى ــلىقنىڭ ش  سكهم ھــې-ياش
ــدىم ــۇرادهرلهرنى ئىزدى ــك ب ــۈپهيلى، يهرلى ــانلىقىم ت ــارقىلىق . قىلغ ــۇ ئ ش

ــى  ــرىهقمهكتهپتىك ــردان  لبلى ــگهن قهدى ــكه كهل ــدىال ئهيۋهش ــالمغا ئهم ئىس
مۇھىتلىرىـدىن -تـۈزۈلمه جـاھىلىيمهكتهپنىڭ  جاھىلىيبۇرادهرلىرىمنىڭ 
هۋرهنمهي مهزمۇت قهدهم بىلهن ت ،چاپقۇنلىرىدا-مغۇرلۇق بورانئىبارهت قارا يا

ـــدىمتۇرۇ ـــد قىل ـــىنى ئۈمى ـــۋا، . ش ـــۇ تهق ـــك بۇرادهرلهرم ـــۇ يهرلى دهرۋهقه ئ
ئـالالھ يولىـدا بىـزدىن . پائالىيهتچان، ياخشى ئهخالقلىق بـۇرادهرلهر ئىـدى

كېچىلىـرى ياتـاقالردىن  زانىـرامبىـز تېخـى . ھېچ نهرسىسىنى ئايىمايتتى
ــــۆيىگه يىغىلىــــپ ئىمانلهرقېچىــــپ، شــــۇ بۇرادهر لىشــــاتتۇق، نىــــڭ ئ

گه ئـۆزى يـالغۇز ئـون م بىـر بۇرادهرنىـڭ بىـزۇلهبىر قېتىم م. ۇقمۇڭدىشاتت
قـازان  ، ئۇالرنىـڭ ئىچىـدىكىتهييـار قىلغـانلىقى خىلغا يېقىن قورۇمىالرنى

پىشـۇرۇپ بهرگىنـى ه قـۇرۇق ئـۈزۈم، ياڭـاقالرنى سـېلىپ گكاۋىسىنىڭ ئىچى
توققـۇزىمىز ياتـاقتىن -ھهر قېـتىم سـهككىز. ھازىرغىچه ئېسـىمده تۇرۇپتـۇ

ــارغىنىمىزدا ــۆيىگه ب ــۆكســانىمىزنىڭ  ،قېچىــپ شــۇ بۇرادهرنىــڭ ئ  هكىگۈپل
. تويۇپ قايتىـپ كېتىشـهتتۇق كهدۈتكهكقارىماي قورساقلىرىمىز ئېتىلىپ 

مهن شـۇ مهزگىلـلهرده رهببىنىـڭ رازىلىقىنـى . ئاجايىپ بهرىكهتلىـك ئىـدى
ۈچــۈن تــوي قىلغــان بهنــدىنى ئــالالھ ئىــزدهپ، ھارامــدىن يىــراق بولــۇش ئ

ئالالھنىڭال رىزىق  هگانېيتاشلىۋهتمهيدىغانلىقىنى، پهقهت ھهرگىز  تائاالنىڭ
دهرۋهقه شـۇ بىـر . قىلغـان ئىـدىم بېرىدىغانلىقىنى تېخىمـۇ چوڭقـۇر ھـېس
ــاش مۇســۇلمان قېرىندىشــىمىز ــوق،  نىڭجــۈپ ي ــى ي ــداق خىزمىت ھېچقان

يــوق، باشــقىالرنىڭ نهزىرىــده ھايــات  تېخــى ھۆكۈمهتنىــڭ تۆمــۈر دهپتىرىــده
، ئاللىبۇرۇن جېنىنـى باقالمـاي ئـاچلىقتىن قالمىغانكهچۈرۈشكه ئىمكانى 

  . غان كىشىلهر ئىدىئۆلۈپ كېتىدىغانلىقىغا ھۆكۈم چىقىرىلىپ بول
رهھمىتى بىلهن ئويلىغىنىمغا مۇۋاپىـق  ڭنىھئالالمهقسهتكه كهلسهك، 

 غـان بولـۇپ،نتهييارال قاتـارلىق نهرسـىلهر رىيـالېماتىك بىزگه ئۆي، دهرسـل
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بىزگه قهرهللىـك  ئابدۇلھهكىم ىزقېرىندىشىم رازىلىقىنى ئىزدىگهن ڭئالالنى
ــۇلئهئال مه ــدا ئهب ــابىنى  »پرىنســىپىئىســالم «ۋدۇدىنىــڭ ھال ــاملىق كىت ن

كېيىنكى كۈنلهرده تهتىل ۋاقتىدىن  .دهرسلىك قىلىپ ئۆتۈپ بهرگهن ئىدى
بېرىپ ئوقۇشقا مۇۋهپپهق  غاۇشىخپايدىلىنىپ بۇ ئۇستازىم بىلهن بىرلىكته 

ئۇستازىم باتۇر ئاكا، ئابدۇلالھ ئاكا، ئابدۇلۋهھھاب ئاكا ۋه  دىكىۇشىخ .بولدۇم
بىلهن كېيىنچه جىھاد مهيدانلىرىدا بىرگه بولۇشـقا نېسـىپ  لهرئابدۇلھهكىم

 رىنېشـبىـلهن ئـۆتكهن  الرمۇشۇ ئهسهرنىڭ ئاخىرىدا ئۇ ھئىنشائالال. بولدۇم
ـــتىلىرىمنى ـــىمهن سهرگۈزهش ـــقا تىرىش ـــا سۇنۇش ـــاھىت. دىققىتىڭالرغ  ش

ئېھتىياجىمىزغـا قارىتـا ياخشـى بىز بـۇ سـۈزۈك بـۇالقتىن بولغىنىڭىزدهك 
  . ئالالھقا ھهمدىلهر بولسۇن. لدۇق دهپ ئوياليمهنسۇغىرى

چىقىشــى ۋه  شــردىنهن ڭرىيالالرنىــېماتشــۇنداق قىلىــپ بهزى ياخشــى 
بىر  ،باشقا ئالىي مهكتهپتىكى بۇرادهرلهرنى زىيارهت قىلىش باھانىسى بىلهن

ئـارىمىزدىكى بىـر بـۇرادهر . نهچچه بـۇرادهر ئـۈرۈمچىگه بېرىشـقا تهييارالنـدۇق
ــۇنجى ئاخشــىمى ت ڭنىــھئالال ــۈرۈمچىگه چۈشــكهن ت ــدىرى بىــلهن ئ دهل هق

 ،ۋه مېنى يېقىندىن قوللىغان سهپهردىشىم مېنىڭ ھىجرهتتىكى ھهمراھىم
لـېكىن بىـز يهنىـال بىزنـى كۈتـۈپ . ئۆيىگه ئېلىپ كهلـدى ئاكىنىڭ تۋۇدا

ئـۇ بىـزگه . قىسمهتلىرىمىزدىن خهۋهردار بولۇشـقا ئـاجىز ئىـدۇق تۇرۇۋاتقان
كېرهكلىكــى  شـىۈلۈزۈرگۈيقـانۇنى  ڭنىــھئالال الزېمىنـدا پهقهتـ ۋهھىجـرهت 

شــۇ . توغرىســىدا روشــهن دهلىلــلهر بىــلهن نهســىھهتلىرىنى قىلغــان بولــدى
ۋه مهنىــۋى جهھهتــتىن ياخشــى ئوزۇقالنغانــدىن كېــيىن،  مــاددىيكېچىســى 

ئۇ يهرده ئۆزىنىـڭ . باردۇق تقاېرسىتۋېنىۇئ مهلۇم بىر ئهتىسى ئۈرۈمچىدىكى 
مـۇاليىملىقى، دهۋهتتىكـى ھېكمهتلىـرى بىـلهن يـۈرىكىمگه گـۈل چهكــكهن 

ئۇنىــڭ بىــلهن كۆرۈشــتۇق، . مېنــى كۈتــۈپ تـۇراتتى مۇســلىم قېرىندىشـىم
ــۇ ماڭــا . ئىمانالشــتۇق ــگهن كىتــابتىن ھــېس » ھىجــرهت تهســىراتى«ئ دې

ويا ماڭا ئانامنىڭ ئۇنىڭ بۇ سۆزلىرى گ. قىلغانلىرىنى سۆزلهپ بهرگهن ئىدى
ــدى ــان ئى ــك تېتىغ ــاتلىق، قۇۋۋهتلى ــۈتىدىنمۇ بهك ت ــۇز س ــۇندىن . ئوغ ش

بـۇ قـاراڭغۇ . تۇغۇلـدىئېتىبارهن بۇ كىتابنى بىر ئوقۇپ بېقىش ئىستىكىم 
زۇلمهتكه تولغان چوڭ شهھهرنىڭ ئۇ يهر بۇ يهرلىرىـده نـۇر چېچىـپ، پـارالپ 

ده، ئاسـتا ئۆزۈمنىـڭ -ردىن بـۇ كىتابقـا ئېرىشـتىمپۇچقـاقال-تۇرغان بۇلـۇڭ
بـۇ كىتابقـا  ،مهكتهپكه قايتقانـدىن كېـيىن. گه قاراپ يول ئالدىمممهكتىپى
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بولغان يالقۇنجاپ تۇرغان قىزىقىشـىمنىڭ تۈرتكىسـىده بىـر نهچـچه سـائهت 
بــۇ تهشــنالىق تېخــى قانمىغــان بولســا . ئىچىــدىال ئوقــۇپ تــۈگىتىپتىمهن

ېـيىن بـۇ كىتـاب مېنىـڭ قايتا ئوقۇغانـدىن ك-كېرهك، يهنه ئوقۇدۇم، قايتا
ــارزۇهنهمھاياتىمغــا يېڭــى  نىشــانالرنى بېغىشــلىغاندهك -ئارمــان، غــايه-، ئ

كالالمدىكى . ئىسالمنىڭ ئىستىقبالىنى تېخىمۇ تونۇغاندهك بولدۇم. بولدى
 »كۇفرىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىدا ئىسالمىمنى قانداق ساقالپ قېلىش كېـرهك؟«
ــاش ۋه ــۇنىڭغا ئوخش ــۈك  ش ــدىكى تۈرل ــقا تېمى ــلباش ــاقالرۇتوق، رهچىگىش  ن

تــوغرا، ئهســلىده بىــز ئىســالمىمىزنى ئهڭ «. تهبىئىــيال يېشــىلىپ كهتتــى
 تبىقلىشـىمىزهتتۆۋهن چهكته ساقالپ قېلىشىمىز ئهمهس، ئۇنى مۇكهممهل 

پىكىـرلهر تهپهككـۇر دېڭىزىمـدا دولقـۇن -دېگهنـدهك ئـوي» ؟!كېرهك ئىـدىغۇ
  . بولدى كهندهئىلگىرىلىگيېرىپ 

كىچىـك . ا كىچىككىـنه بىـر مىسـال قىلمـاقچىمهنمهن بـۇ توغرىسـىد
سىلهر نېمه ئۈچـۈن ئوقۇيسـىلهر «: ۋاقتىمدا مهكتهپته ئوقۇتقۇچىمىز بىزدىن

ــورايتتى؟، ــرى، -دهپ س ــالرنىڭ بهزىلى ــۇش  -ساۋاقداش ــۇچى بول مهن ئۇچق
ــۇيمهن، ــۈن ئوق ــرى، -ئۈچ ــه، يهنه بهزىلى ــۈن  -دېس ــق ئۈچ مهن ۋهتهن خهل

 -ئارىـدىن بىـر بـاال،. ى بولسـا ئۈنـدىمهيتتىئوقۇتقۇچ. دهيتتى -ئوقۇيمهن،
بىــر ناننىــڭ ئىگىســى چــوڭ بولغانــدا مهن جــاۋاب بېــرهي، مهن ! مــۇئهللىم

 -دهپ جـــاۋاب بهرگىنىـــده ئوقۇتقـــۇچىمىز، -بولـــۇش ئۈچـــۈن ئوقـــۇيمهن،
ھهممىڭــالر . مانــا ئهقىللىــق بــاال دېــگهن شــۇنداق بولىــدۇ! خــورازدىكى خــو

» تېپىـپ يېـيىش ئۈچـۈن ئوقۇيسـىلهرئۆزۈڭالر ئۈچۈن، بىر كىشـىلىك نـان 
نهيرهڭلىـرى -ئهنه شۇنداق ھىيلهھاكىمىيهت دهرۋهقه بۇ كۇفرى . دېگهنىدى

كـۇفرى . بىلهن بىزنى شۇنچه ھىممهتسىز، ئىرادىسـىز قالـدۇرماقچى ئىـدى
 ئويلىيالىشـىمىزدىنھهتتـا چوڭ ئىشـالرنى قىلىـش ئهمهس،  -بىزنى چوڭ

مىكىـر  ئـالالھئالالھقا ھهمدىلهر بولسۇنكى، . مهھرۇم قىلماقچى ئىدىھهم 
  .  قىلغۇچىالرنىڭ ئهڭ ياخشىسىدۇر

بــۇ كىتــابنى ئوقۇغــان باشــقا قېرىنداشــلىرىممۇ بىــر شــۇنداق قىلىــپ 
ــد ــپ ئۈمى ــتىن ئاجايى ــر -تهرهپ ــا، يهنه بى ــان قىلىشس ــتهكلىرىنى باي ئىس

جىزهلىكىنى، ئۆزىنىـڭ تهرهپتىن ھىجرهت قىلغان كىشىنىڭ بولسـا بىـر ئـا
ئهركهكلىكىنى ئـويالپ، نومـۇس ھـېس قىلىشـىپ ھـال  جىرىمېببولسا بىر 

رهزىـــل كۇفرىنىـــڭ مۇســـۇلمان ياشـــلىرىنىڭ ئويغىنىـــپ . ئېيتىشـــاتتى
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ــىدى ــۇپ،قېلىش ــالن ن قورق ــر پى ــان ھهر بى ــا قىلغ ــالمنىڭ زىيىنىغ -ئىس
ــدىغان بىــر بۆلــۈك مۇســۇلمان  مهســتىن،مىكىرلىــرى كارغــا كهل مهن تونۇي

. ياشلىرىنىڭ ھىجرهت پىلىكىگه مانا شۇنداق ئوت تۇتىشىپ كهتكهن ئىدى
ئالالھقـا ھهمـدىلهر بولسـۇنكى، ئـۇ ئـۆزى تۇتاشـتۇرغان شـۇ ئـوتنى، ئىســالم 

ـــدىكهن ـــۇرىنى ھهرگىـــز ئۆچـــۈرۈپ قويماي ئهكســـىچه ئاشـــكارا قىلىـــپ . ن
  . چاقنىتىدىكهن، گهرچه كاپىرالر يامان كۆرگهن تهقدىردىمۇ

يهنـى (نىـڭ نـۇرىنى هللا) يهنى مۇشرىكالر يهھـۇدىيالر ۋه ناسـاراالر(ئۇالر «
بىـلهن  )ياۋىـداق بوھتـانلىرى -يهنـى يالغـان(ئېغىزلىرى ) ئىسالم دىنىنى

كـافىرالر  .ئۆز نـۇرىنى ئۈسـتۈن قىلمـاي قالمايـدۇ هللا .ئۆچۈرمهكچى بولىدۇ
  )ئايهت-32سۈره تهۋبه ( ».يامان كۆرگهن تهقدىردىمۇ) بۇنى(

ــۇال« ــۇرىنى هللار ئ ــڭ ن ــهرىئىتىنىهللا(نى ــۇق ش ــى ۋه نۇرل ــڭ دىنىن ) نى
ــدۇ ــۈرۈۋهتمهكچى بولى ــلهن ئۆچ ــرى بى ــۆرگهن  .ئېغىزلى ــان ك ــافىرالر يام ك

يهنــى ئۆزىنىــڭ (ئۆزىنىــڭ نــۇرىنى مــۇكهممهل قىلغۇچىــدۇر  هللاتهقــدىردىمۇ 
  )ئايهت-8سۈره سهپ (   »).دىنىنى ئاشكارىلىغۇچىدۇر

مهكتهپتىكـى  ،تۇتاشـقاندىن كېـيىنبۇ پىلىكـكه ئـوت شۇنداق قىلىپ 
ــكىنىمىزده،  ــىپ مۇنازىرىلهش ــلهن يىغىلىش ــۇرادهرلهر بى ــرهت«ب ــۇ » ھىج ب
بۇرادهرلهرنىـڭ . مۇنازىرىلهرنىڭ ئهڭ يېقىملىقراق گۈلتـاجى بولـۇپ قـاالتتى

بىــز . تكهنىــدىئىــدىيىلىرى ئېچىلىــپال كه-بىــلهن، ئهقىــده ھوشــيارلىقى
ئـارقىلىق ئـاز بولمىغـان  بـۇ. كۆرۈشـهتتۇقبىرلىكته جىھادى فىلىملهرنـى 

مۇجاھىـــدالرنىڭ ئافغانىســـتاندىكى . مهلۇماتالرغـــا ئېرىشـــكهن ئىـــدۇق
ــالمى  ــتان ئىس ــى، ئافغانىس ــدلىرىنىڭ بىرلىك ــا مۇجاھى ــادلىرى، دۇني جىھ

كېيىنكـى مۇجاھىـدالرنىڭ ئهھـۋالى، تاجىكىسـتان جىھـادى،  دىنئىمارىتى
بـۇالر بىزنـى ... ... ارامهتلهرچىنىستان جىھادى، جىھادتىكى تۈرلۈك كـېچ

ــانۇۋرۇقىزىقت ــدى الغ ــھئالال. ئى ــدىكى  ڭنى ــدىلىرىنىڭ زېمىن ــۆمىن بهن م
ېئـــال ر ھهرپـــتىن ئهمهس، 32تىزىلغـــان  ئورۇنباســـارلىقىنى قهغهز يـــۈزىگه

ۋهھـالهنكى بىـز بولسـاق ئهينـى چاغـدا . بولـدۇق دهكن كۆرگهنـھاياتلىقتى
ــالمىي« ــاد«ئهمهس،  »خىــالفهت ئىس ــر دېــگهن » جىھ ســۆزنى كهلىــمه بى

ــن ــزدىن ئهركى ــازاده، ئوچــۇق-ئېغىزىمى ــر -ئ ــدىغان بى ئاشــكارا چىقىرالماي
ئالالھقـــا ھهمـــدىلهر بولســـۇنكى، بـــۇ . ئىـــدۇق جهمئىيهتـــته ياشـــاۋاتقان

جىھادقـــا بولغـــان ئىشـــتىياقىمىز -فىلىملهرنـــى كۆرگهنســـېرى ھىجـــرهت
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غـان ئايالالرغـا بول-ھىجـرهت دىيارىـدىكى مۇجاھىـد ئهر. ھهسسىلهپ ئاشتى
چاناقلىرىمىزدىن چهكسىز مۇھهببهت دۇردانىلىرىمىز، كېچىلىرى قىيامالردا 

جىھادقـا بولغـان -ھىجـرهت. تىنسـىز سـىرغىپ چۈشۈشـكه باشـلىدى-ئۈن
مۇھهببىتىمىزنىڭ ئېشىشىغا ئهگىشىپ، رهزىـل خىتـاي كوممۇنىسـتلىرىغا 

 مهكتهپتىكـى ڭرنىـهختلهتبهببۇ . بولغان نهپرىتىمىزمۇ ھهسسىلهپ ئاشاتتى
زۇلــۇملىرى، رهزىــل سىياســهتلىرى ئىســالمنىڭ ســاپ ھــاۋالىق گــۈزهل 

 لبلىرىمىزنــىهقباغچىســىدا ئهركىــن نهپهس ئېلىــپ يېتىلىۋاتقــان يــۇمران 
  . مۇجۇپ تاشاليتتى
ــده  ــدان ۋه مهن تۆۋهن ــىنىپىي مهي ــان س ــۇت بولۇۋاتق ــتهپلهرده مهۋج مهك

، »ئۇيغـۇر«بـۇ يهرده  ،زىددىيهتلهرنى تېخىمۇ ئېنىق يورىتىپ بېرىش ئۈچـۈن
ــــاي« ــــدۇم» خىت ــــۇر بول ــــقا مهجب ــــېغىنىپ . دهپ ئايرىش ــــا س ئالالھق

ــمهن ــاھ تىلهي ــزمهت . قهۋمىيهتچىلىكــتىن پان مهكتهپنىــڭ ھهر قايســى خى
توغرا بولسـۇن، خاتـا بولسـۇن . ئاپپاراتلىرىنىڭ باشلىقلىرى خىتايالر ئىدى

بۆلـۈمى ئاتـالمىش ئىنتىـزام تهكشـۈرۈش . ئۇالرنىڭ دېگىنـى دېـگهن ئىـدى
ــۇپ،  ــتلهتبهببول ــالتهك هرگهخ ــپ بېرىله-ك ــاقالر تارقىتىلى ــىتوقم ــۇ . تت ب
. توقماقالر بىلهن يۈرىكى تىلىنىدىغانالرمۇ كۆپىنچه ئۇيغۇرالر ئىدى-كالتهك

ئۇالرمـۇ كـۆپىنچه  .ئىدى بار مۇئاتالمىش ياتاق باشقۇرۇش بۆلۈمىيهنه تېخى 
. قوياتتى »كۆڭۈل بۆلۈپ«خىتاي بولۇپ، بهكرهك بىزنىڭ ئۇيغۇر ياتاقلىرىغا 

ئهگهر بىر خىتاي، بىر ئۇيغۇر ئوقۇغۇچى كهچلىك تهكرارغا كېچىككهن يـاكى 
ــاي  ــى خىت ــدا ھېلىق ــىنىپ يىغىنى ــك س ــا، ھهپتىلى ــمىغان بولس قاتناش

ــېالن قىلىنمــايتتى ــېالن قىلىنىــپ رهســۋا . ئوقۇغــۇچى ئ بىچــاره ئۇيغــۇر ئ
قىلىـدىغان  كتىكـاپرامهكتهپ پۈتتۈرۈشـكه بىـر يىـل قالغانـدىكى . بوالتتى

ئهگهر خهنـزۇ . چاغدا، ئۇيغۇرالر ھېچقانـداق كارخانىغـا قوبـۇل قىلىنمـايتتى
 رهخـتلهتبهب. قوبـۇل قىلىنـاتتى سـابلىنىپېھسىنىپىدا بولسـا بهختلىـك 

دېــگهن باھانىســى بىــلهن » مۈشــكۈالتىنى ھهل قىلىمىــز پراكتىكــا«مۇشــۇ 
مهكتهپتىكى ئۇيغۇر سـىنىپالرنىڭ بىرىنـى قويمـاي چېچىـپ، ھهممىسـىنى 

شـۇ ئـارقىلىق ئۇيغـۇر  .تۆتتىن، بهشتىن خىتـاي سـىنىپلىرىغا بۆلـۈۋهتتى
مۈشـكۈالتىنى ھهل قىلـدۇق دهپ بىلجىرلىشـىدۇ  پراكتىكائوقۇغۇچىالرنىڭ 

جايىـدا مۇسـۇلمان  ھوشـى-قلـىهئسـىم جۇشـقۇن، نهتىجىده بىر قى !تېخى
ــال  ــۇراش بىلهن ــۇراقالرنى پ ــىق پ ــىنىپىدىكى سېس ــڭ س ــالر خىتايالرنى ياش
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. قالغـانمۇ بولـدى سېھىرلىنىپ، روھسىز مۇدھىش بىر جهسهتكه ئايلىنىـپ
يوقمــۇ، ھايــا قىلىشماســتىن -ســىنىپتا ئوقۇتقــۇچى بــارمۇ رهخــتلهتبهببــۇ 

ھهتتـــا . ىمـــۇ كۆرمهســـكه ســـاالتتىئوقۇتقۇچ. بـــۇرۇن يالىشـــاتتى-ئېغىـــز
ھهر . تىاتقويـپ شـىچاقچـاق قىلى ئوقۇتقـۇچى قىزالرغـائوقۇغۇچىالر يـاش 

 ناشـايان كۆرۈنۈشـلهر ،ئاچسـىڭىز فونىنىېلېتقانداق بىر ئوغۇل خىتاينىڭ 
بىـز ئۈچـۈن ئىسـالمنى دىـن قىلىـپ  ڭنىـھئالال. بـوالتتى نامايانبىماالل 

ــڭ  ــۇ ئۇالرنى ــا ب ــۇنكى، مان ــيىلهر بولس ــىز مهدھى ــنىگه چهكس ــالالپ بهرگى ت
  .ئىدى مائارىپلىرى-نىيهتهپهخىرلىنىدىغان ئاتالمىش مهد

 منىۇرۇرۇغــيــۈرىكىمگه ئۆتكــۈر مىــخ بولــۇپ ســانجىلغان، ۋۇجۇدۇمــدىكى 
بۈگۈنكى شۇ ئالىي مهكتهپلهردىكى  ڭالدالرنىهۋئپاره قىلغان، مۇسۇلمان -پاره

ھالىتىگه بولغان ئېچىنىشىمنى تېخىمۇ زىياده قىلغـان، ئهلـۋهتته بىزنىـڭ 
بولغان بىر قىزنىڭ قىسقىغىنه ھېكايىسى  يىمىزۇئابر-تهئىززنومۇس، -ئار

بىــر كــۈنى دهرس ۋاقتىــدا مــۇئهللىم ئىشــلهپ . ئېســىمگه كېلىــپ تۇرۇپتــۇ
ن تاپشـۇرۇقنى يېزىشـقا ئۈلگـۈرمىگهن كېلىش ئۈچۈن دوسكىغا يېزىـپ بهرگه

ئالدىمـــدىكى قىـــزدىن بهرگهن تاپشـــۇرۇقنى يېزىـــۋېلىش ئۈچـــۈن . ئىـــدىم
لېكىن ئۇ قىز دهپتىرىنى قهتئىي بهرمىدى ۋه بىردىنال . دهپتىرىنى سورىدىم

ئـۇ قىـز مهنـدىن بىـر  .الدىممهن ئهجهبلىنىپ ق. يۈزلىرى قىزىرىپ كهتتى
ئاخىرى ئۇ قىز ماڭا دهپتىرىـده مېنىـڭ  .قىالتتى كهاتقاندۇۋرۇيوشنهرسىنى 

كۆرۈپ قېلىشىمدىن ئۇيىلىدىغان نهرسىنىڭ نـېمه ئىكهنلىكىنـى ئېيتىـپ 
دهرسـتىن سـىرت تـالالپ «تۈزۈلمىسـىده  ڭرنىهختلهتبهبئهسلىده بۇ . بهردى

دهرسـلىكىنى » پسـىخىكا«بار بولـۇپ، ئـۇ قىـز بۇنىڭـدا » ئوقۇش دهرسلىكى
قوبـۇل  قـاالرلىقى بـۇ دهرسـلىككه پهقهتـال قىـزالرھهيـران . تاللىغان ئىكهن
بـۇ قىزنـى مهنـدىن ئۇيالـدۇرغان، . ئوغۇلالر چهكلىنىـدىكهن قىلىنىدىكهن،

دهرسـلىكىده » پسـىخىكا«دهپتىرىگه يېزىلغـان سـىرلىق نهرسـه دهل مۇشـۇ 
ئـۆزىنى قانـداق ياسـاپ يـۈرۈش،  قىـزالر«ڭـدا يېزىلغان خاتىره بولـۇپ، ئۇنى

اشــقاندا، گهپلهشــكهنده قانــداق مۇئامىلىــده بولــۇش، ئوغــۇلالر بىــلهن ئۇچر
ــۇش ــداق ئۇت ــۆڭلىنى قان ــڭ ك ــار » ئوغۇلالرنى ــر قات ــدىكى بى ــگهن مهزمۇن دې

 رهخـتلهتبهببۇ ئىنسان قېلىپىـدىن چىققـان . سهپسهتىلهر يېزىلغان ئىكهن
ــۇنداق زهھهرلهپ،  ــى مۇش ــڭ قىزلىرىمىزن ــهنبىزنى ــۇلغىغىلى  بىمىزنىهس ب

شـۇ قىزنىـڭ يـۈزلىرىنى  بـاهجهئ؟ !ۇرغىلى بولسـۇنتۇرسا، قانداقمۇ چىداپ ت



ΐ

 ئىسالم ئاۋازى تهشۋىقات مهركىزى                                                          

 28  

 

قىزارتقــان، ئۇيالـــدۇرغان نهرســه مۇســـۇلمان ئهجــدادلىرىنىڭ ســـۇلبىدىن 
ــگهن،  ــهرمىكهل ــاد-ش ــپ ھاي ــۈپ چىقى ــۇرلىرىنى بۆس ــڭ توم ــۇ قىزنى ىن ش

؟ شـۇ !كېتهلمىگهن ئىسسىق قانلىرىنىـڭ زهررىچىلىـك ئىپادىسـى ئهمهسـمۇ
ــدادلىرىنىڭ  ــۇلمان ئهج ــۆز پهرزهنتمۇس ــرىئ ــان لى ــده قىلغ ــالىس ھهققى  خ

ئـى ئـالالھ، ئـازغۇنلۇق  ؟!جىلۋىسى ئهمهسـمۇبولسىمۇ دۇئالىرىنىڭ ئازغىنه 
 ڭالدالرنىــهۋئئىچىــده ئــۆز بهختىنــى ھــېس قىاللمايۋاتقــان مۇســۇلمان قىــز 

ۋه  ســېنىڭ رازىلىقىــڭ ئــى ئــالالھ، بىــزگه. ھىــدايىتىنى زىيــاده قىلغىــن
ئىســالمنىڭ نۇســرىتى ئۈچــۈن بــارلىقىنى پىــدا قىالاليــدىغان ئــانىالرنى 

  . يېتىشتۈرۈپ بهرگىن
ــېله ــتهپكه ك ــڭ مهك ــۇ خىتايالرنى ــى ب ــىركهت-يهنه تېخ ــال ش -كهلمهي

 نىـڭ بولسـاكارخانىالر بىلهن خىزمهت توختامى تۈزۈشلىرى، بىچـاره ئۇيغۇرالر
ىـده، هي، ئۆز ۋهتىنمهكتهپ پۈتتۈرۈپ نهچچه يىلالپ خىزمهت توختامى تۈزهلم

ــا تۇپرىقىــدا يات ــاران بىــر ئــۆز ئان ــارا بېرىــپ، ئارقــا يــول مېڭىــپ، ئ الرغــا پ
ــاققكىشــىلىك جېنىنــى  ــا ... ... خىــزمهتكه ئېرىشىشــى كهدۇب ــۇمان  الرب
ۋ خهۋهر بهرگهن  .ئه .؟ ئـــالالھ ۋه ئۇنىـــڭ رهســـۇلى س!خـــارلىق ئهمهســـمۇ

  ؟!ئهمهسمۇئۆزىمىزنىڭ گۇناھى تۈپهيلىدىن كېلىدىغان خارلىق 


�� 	����� ����� «: مۇنداق دېگهن � پهيغهمبهر� �� ���� �� ������ �� �������� ��	 �� ���� ���  �� �������� ��� ���� ������ �  !�� �"� �� ���� #�����	
 ��� �$ �% �&�  �' (��)�� (��� � �* �+���,�!���
 �- .-�� ��/���(�, �+0 ���� �1���	�2 �����0  �& ����
 بىــلهن جــازانه ئــارىالش ســودا « »/��

مالالرنى  - چارۋائېتىپ  ركهجىھادنى ت) ئهين بولغان رزهپ( شۇغۇلالنساڭالر،
بىــلهن  رىقچىلىــقېبــېقىش ۋه كــۆپهيتىش بىــلهن مهشــغۇل بولســاڭالر ۋه ت

، كىۇتائاال شۇنداق بىر خارلىققا مۇپتىال قىلىپ قويىـدهللا، قانائهتلهنسهڭالر
كۆرســىتىپ بهرگهن يهنــى دىــنىڭالر ( هتــاكى ســىلهر دىنىڭالرغــا قــايتمىغۇچ

ـــۇچه ـــادا قىلمىغ ـــادىتىنى ئ ـــاد ئىب ـــ )جىھ ـــتۈڭالردىن ئ ـــارلىقنى ئۈس ۇ خ
  )رىۋايىتى تۋۇدائهبۇ ( ».ۇيدهتمۈۋهرۈتۆك

الىي مهكتهپلهرنـى بىز ئۇيغۇرالرنىڭ خىتاي ئۆلكىلىرىدىكى ئـيهنه تېخى 
بولسا ئىچكىرى ئـۆلكىلهردىن يـۈز  نىڭخىتايالر .بار مىزئارزۇالپ كېتىشلىرى

دىكى ئالىي مهكتهپلهرگه قوبۇل  »شىنجاڭ«مىڭالپ، ئاتالمىش  يۈز-مىڭالپ
بىلهنــال خىــزمهت توختامىنىــڭ تهييــار  ىشقىلىنىشــى، قوبــۇل قىلىــن

بــۇالر ئهســلىده رهزىــل خىتاينىــڭ سىياســىتى بولــۇپ، بــۇ ... ... بولۇشــى
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ــارقىلىق تۈركىســتاندا ئىقتىســادنى  ــولئ ــتىن  مونوپ قىلىــش، ســان جهھهت
ئۈستۈنلۈككه ئېرىشىش، ئهڭ مۇھىمى خىتاي كۈچۈكلىرىنىـڭ تۈركىسـتانغا 

پۈتۈنلهي تۈگىتىـپ، يـېقىن مهزگىلـده  سسىياتىنىېھبولغان مۇساپىرلىق 
خىتايالرغا خۇددى تۈركىستان ئۇالرنىڭ ئهسلى يۇرتىـدهك بىـر خىـل روھىـي 

ئۆزلىرى ئهندىشه قىلىـپ ئهمىنلىكنى ئاتا ئېتىپ، بۇ روھىي ئاساس بىلهن 
يۈرگهن تۈركىستان جىھادىـدا يېڭـى بىـر ئهۋالد خىتـايالرنى مهزمـۇت تۇتـۇپ 

  . تۇرماقچى ئىدى
ــى  مهن ــۇ مهكتهپلهردىك ــىز ش ــدا تۇيۇقس ــهرنى يېزىۋاتقىنىم ــۇ ئهس مۇش

مهخسۇس ئۇيغۇر تىلىنـى كهسـىپ قىلىـپ ئوقـۇپ پۈتتـۈرگهن بىـر قىسـىم 
ھهر قانـداق  بۇنـداق ئوقۇتقـۇچىالر. خىتاي ئوقۇتقـۇچىالر ئېسـىمگه كهلـدى

ھالىتىنى سـاقالپ  تېلتۇفاكۇنتىزىم تهشكىللهنگهن بىر ئالىي مهكتهپته م
نى بىلىـپ پائـالىيهتلىرى-بولۇپ، ئۇيغـۇر ئوقۇغۇچىالرنىـڭ ئىـش اتقانۇۋرۇت

غالىبكى، كۈنلهردىن بىـرى گۇمانىم . ئاجايىپ چوڭ رول ئوينايتتى تۇرۇشتا
تارقىلىپ قالسـا، چوقـۇم بىـر خىتاينىـڭ بـۇ ئهسـهرنى ئوقـۇپ  شۇ ئهسىرىم

  .ئىشهنچىم كامىلچىقىدىغانلىقىغا 
بولـۇپ ئۆتكهنـدىن كېـيىن، بـۇ رهزىـل  شـاھىتمانا شـۇ خىـل ھاياتقـا 

ــان ــا بولغ ــدان ،كۇفرىغ ــز ئېشــىپ ىمىزۋىج ــان نهپرىتىمى ــۇپ چىقق دىن ئۇرغ
ــۋهردى ــاقالردا . كېتى ــاغزىيات ــا-ئ ــۇ ئهلهمل ئاغزىغ ــمهي ب ــېستهگ ــك ھ -ى

ھهقىقهتهنمۇ ئۆزىمىزنىـڭ بـۇ . تۇيغۇلىرىمىز بىلهن چۇرقىرىشىپ كېتهتتۇق
ئـالته -ھهتتـا بهش لىق،بهش يىل-قىممهتلىك ياشلىقىنىڭ، توپتوغرا تۆت

پــاالنى پــاالنى «يىللىــق ھاياتىمىزنىــڭ پهقهت بىــر قــۇرۇق قهغهز ئۈچــۈنال، 
تـــۈپ لـــومنى دهپـــال ئۆدېـــگهن قـــۇرۇق دىپ» مهكتهپنـــى ئوقـــۇپ پۈتتـــۈردى

ــگه  ــۆتىكهتكهنلىكى ــدى مىزئ ــار ئى ــرىتىمىز ب ــاچچىق ھهس ــۇدهك ئ . يېرىلغ
ــاتتى ــز ئېچىش ــېرى ئىچىمى ــالىي . ئويلىغانس ــاڭكى، ئ ــويالپ قالم ــىز ئ س

كېسـىپ  .وقۇپ بىلىم ھاسـىل قىلىۋاتىـدۇ دهپمهكتهپتىكى ئوقۇغۇچىالر ئ
ئانىســىنىڭ بېســىمى -دىــن كــۆپرهكى ئاتــا 90%ئېيتــااليمهنكى، ئۇالرنىــڭ 

ۋه ھۆكۈمهتنىڭ تۈرلۈك يالغان ۋهدىلىرىگه ئىشـىنىپ -ياكى مهكتهپبىلهن 
 اتقـانۇۋرۇترىغـا تۇتـۇپ ياكى باشقا بىـمهنه سـهۋهبلهر تۈپهيلىـدىن ئـۆزىنى زو

  .الردۇربايقۇش
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ــا ــالىلىرى -مۇشــۇ مۇناســىۋهت بىــلهن مۇســۇلمان ئات ــاكى ب ــا ي ئانىالرغ
نى ئىزھـار ئانىالرغـا ئـازراق كۆڭـۈل سـۆزۈم-ئاتـا ئىسالمنى قوبۇل قىلغـان

، دهرۋهقه سىزنىڭ ئوغلىڭىز ياكى قىزىڭىز بۇ بۇلغانغـان كېلىۋاتىدۇقىلغۇم 
ــارقىلىق  ــۇ ئهســهر ئ ــالىي مهكــتهپلهرده بىلىــم ئېلىــۋاتقىنى يــوق، مهن ب ئ

. يىللىق ئوقۇش ھاياتىمنى سۆزلهپ ئۆتۈۋاتىمهن 20ئۆزۈمنىڭ ئازغىنه كهم 
ئـۇنى بۇنـداق تۇيـۇق  ،ڭىز ئېچىشسـاكىئهگهر پهرزهنتىڭىزگه ھهقىقىـي يـۈرى

ـــڭ ـــويالپ بېقى ـــا باشـــلىماڭ، ئ ـــڭ! يولغ ـــزدىن ســـوراپ بېقى  !پهرزهنتىڭى
ســــائهت ئىچىــــدىن قــــانچه ســــائهت دهرس  24مهكتهپتىكــــى ھاياتىــــدا 

 رېتۇكومپيـئوقۇغانلىقىنى، قـانچه سـائهت ئۇخلىغـانلىقىنى، قـانچه سـائهت 
ــائه ــانچه س ــانلىقىنى، ق ــا ئاڭلىغ ــائهت ناخش ــانچه س ــانلىقىنى، ق ت ئوينىغ

ئهگهر بــۇ  !ئــويالپ بېقىــڭ. نى ئېيتىــپ بهرســۇنپاراڭالشــقانلىقى فــونېلېت
نىيىتى ھهقىقهتهن پهرزهنتىڭىزگه كهسىپ ئۆگىتىش  ڭرنىهختلهتبهبخىتاي 

ــۆز  ــى ئ ــدىن كېــيىن پهرزهنتىڭىزن ــېمه ئۈچــۈن مهكــتهپ پۈتتۈرگهن بولســا، ن
ۇن، ئۆز كهسپىنى تالالپ ئىشلهش ئۇياقتا تۇرس. كهسپىگه تهقسىم قىلمايدۇ

؟ ئهگهر تاسـادىپىي باشـقا بىـر ۇاتىدىغۈۋرۈيھېچقانداق ئىشقا ئورۇنلىشالماي 
كهسىپكه ئورۇنلىشـىپ قالغـان تهقـدىرده ھهم، ئـۇ كهسـىپتىن ھېچقانـداق 

دۆت، گـالۋاڭ «باشـقىالرنىڭ ئالدىـدا يهنىـال  ،خهۋىرى يوق بىچـاره بـالىڭىز
؟ يهنه ســـوراپ بېقىـــڭ، مهكـــتهپلهرده !بولـــۇپ خـــار بولۇۋاتىـــدىغۇ» ئۇيغـــۇر

دهرسلىكلهر ناھايىتى شاالڭ، بىكار ۋاقىتالر كۆپ ئورۇنالشـتۇرۇلغان بولـۇپ، 
بىــز دهرســتىن ســىرتقى ۋاقىــتالر ئــارقىلىق ئوقۇغۇچىالرنىــڭ « رهخــتلهتبهب

ئىمكــان يارىتىــپ  شــىغاۇرۇقىلدابىلىيىتىنى جــارى ئۆزىــدىكى يوشــۇرۇن قــ
دېگهننى داۋراڭ سالغىنى بىـلهن، ئهمهلىيهتـته بـۇ بـوش ۋاقىـتالر » بهردۇق

ان پائـالىيهتلهر بىـلهن پۇلى بار بالىالرنى ھهر خىل ناشايان، ساغالم بولمىغ
ئىمكان يارىتىپ بهرسه، پۇلى يـوق بـالىالر  شىغاۇزۇب، ئۆزىنى شۇغۇلالندۇرۇپ

قىالرىنى بىلمهي ئۇيـان ئـويالپ، بۇيـان ئـويالپ دهرىجىسـى سـاراڭدىن نېمه 
يىغىپ  ىزنىڭھوشى! ئويالپ بېقىڭ. تۆۋهنرهك روھىي كېسهل بولىدۇ خاالس

مېنى يهنه ئېچىندۇرىدىغىنى بىر پاك قىزنىڭ ئوغۇل دوستى  !ئويالپ بېقىڭ
، لـۇپئۇنى تاشلىۋهتكهنلىكى تۈپهيلىدىن بىر كېچه ھاراق ئىچىپ مهسـت بو

مهتلىـك بىلـمهي، ئهڭ قىم ئۆزىنىڭ نېمه زىيانكهشـلىككه ئۇچرىغـانلىقىنى
تۈركــۈم -تۈركــۈم نهرسىســىنى يوقىتىــپ قويغــانلىقى ۋه شــۇنىڭغا ئوخشــاش
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بىرىنــى -قىزالرنىــڭ ياتــاق بىناســى ئالــدىغا ماشــىنا بىــلهن كېلىــپ بىــر
بـۇالر  باهجهئ! ... ...يۆلهشتۈرگهن ھالهتته ياتاقلىرىغا كىرىپ كېتىشلىرى

ھـېچ سۈرۈشتىسـى ھـېچ ئىگىسـى يـوق، بىلهن ھېچكىمنىڭ كـارى يـوق، 
ــوق،  ــاكى ي ــدهكگوي ــش بولمىغان ــېچ ئى ــى. ھ ــا ئ ــا-ئات ــڭ  !ئان قىزىڭىزنى

ــدۇ ــگه بوالالم ــتهپ ئى ــۇ مهك ــتىگه ش ــدانلىق؟ !ئىپپى ــى ۋىج ــا ئ ــا-ئات  !ئان
ــقىزىڭىزنىــڭ ئىپپىتىنــى  ــادهتلهنگهن شــۇ  قىزلىرىنــى-نۇخوت ســېتىپ ئ

سـىز يهنه نـېمه ! ئانا-ئى ئاتا؟ !نىپ ئامانهت قويدىڭىزمۇپهسكهشلهرگه ئىشى
ئهگهر شـۇ دېگهنلىـرىمگه ئىشـىنهلمهي قالغـان  ... ...اتىسىزۈۋرۈيكويالردا 

بولسىڭىز، قانداقلىكى بىر ئالىي مهكتهپنىـڭ يېنىـدىن ئـۆي سـېتىۋېلىپ 
پائـالىيهتلىرىنى -ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئىـش! ياكى ئىجاره ئېلىپ ياشاپ بېقىڭ

 بـاهجهئ! ئۇالردىن نېمه ئىشالرنى كۆرىسـىز بىلىـپ بېقىـڭ! بېقىڭ زىتىپۆك
ـــانلىق  ۋه قىزىڭىزنىـــڭ ئىپپىتـــى ســـىزنىڭ قىزىڭىـــز شـــۇنچىلىك قۇرب

لـېكىن بىزدىكـى ! ئهلـۋهتته ئهرزىيـدۇ! ياق! ؟ ياق!بېرىشىڭىزگه ئهرزىمهمدۇ
پهقهت ئۆزىمىزنىڭ قىزى سـاق . مهسىله باشقىالرنى قهتئىي ئويلىيالمايمىز

ــا بهسب ــاالمهت بولس ــا، س ــۈرهك . ولس ــان ي ــده يېزىۋاتق ــۇ دهقىقى ــېكىن ش ل
سۆزلىرىم پهقهتال سىزنىڭ قىزىڭىز ئۈچۈن ئهمهس، بهلكـى پۈتكـۈل ئىسـالم 

نومۇسـلىرىنى ھـېس قىاللمايۋاتقـان يـاكى ! ئۈچـۈن نىڭ قىزلىـرىئۈممىتى
لمايۋاتقان پۈتكۈل مۇسـلىمه ھېس قىلغاندىن كېيىن قوغداشقا جۈرئهت قىال

  !  ئۈچۈندۇر شىرىلهرھهم
مۇئتهســىم ئىســالم تــارىخ بهتلىرىنــى ۋاراقاليــدىغان بولســىڭىز خهلىــپه 

ــالھ  ــان ىرىكاپىرلرۇم بىل ــۇپ قالغ ــىر بول ــا ئهس ــر غ ــڭ بى ــلىمه ئايالنى مۇس
، قوشــۇن تارتىــپ رۇم شــهھهرلىرىگه خېتىنـى تاپشــۇرۇپ ئالغانــدىن كېـيىن

ۋه ئالهمشۇمۇل مۇجاھىدالر قوشۇنى بىلهن مۇسـۇلمانالرنىڭ باستۇرۇپ بارغان 
ــزز ــابر-تهئى ــمان يىنىۇئ ــۈرگهن-ئاس ــۆككه كۆت ــات . پهلهك ك ــڭ ھاي بىزنى

ـــۈلگىمىز رهســـۇلۇلالھ س بىـــر مۇســـلىمه ئايالنىـــڭ ! ۋ گه قـــاراڭ .ئه .ئ
جهڭ  دىيلىرىغـاۇھهيھىجابىنى ئېچىۋهتكهنلىك سـهۋهبىدىن، بهنـى قهينۇقـا 

بۈگۈنكى كۈنده بىـرال مۇسـلىمه . رنى قوغالپ چىقارغانئېالن قىلغان ۋه ئۇال
ئايالنىڭ ئهمهس، سانسىزلىغان مۇسلىمهلهرنىڭ ھىجابلىرى ئېچىلىۋاتىدۇ، 

كــۆزىڭىزنى يوغــان  .نومۇســلىرى دهپســهنده قىلىنىۋاتىــدۇ-بهلكــى ئىپــپهت
ئاياللىرىمىزنىــڭ -دىنىــدىكى قىــز ڭنىــھئالالئېچىــپ قــاراڭ، مېھرىبــان 



⠰Ί

 ئىسالم ئاۋازى تهشۋىقات مهركىزى                                                          

 32  

 

ــاراڭ ــى !ھــۆرمىتىگه ق ــان ئ ــا ئىســالم دهۋاســى قىلىۋاتق ــردان ئات ــى ! قهدى ئ
؟ !قهدىرسىزمۇ چهئوغۇل ياشلىرىمىز شۇن-بىزنىڭ قىز باهجهئ! مېھرىبان ئانا

شۇ قىيامهت كۈنى ؟ !كىچىككىنه مهنپهئهتنى دهپ ئۇالر نابۇت بولسا مهيلىمۇ
ئۇلــۇغ  ئــى؟ !پهرزهنتلىرىڭىــزدىن ســورالغىنىڭىزدا قانــداق جــاۋاب بېرىســىز

ئانىلىرىمىزنىـڭ، مۆمىنلهرنىـڭ -قىلغىـن، ئاتـا تهغپىرهمىز بىزنى رهببىم
  . كۈنىده ئاسان قىلغىن سابېھئىشىنى مهشھۇر 

خىتاينىڭ بۇ رهزىل سىياسـهتلىرىنى تونـۇپ يهتكهنـدىن كېـيىن ! خوش
گهرچه بۇرادهرلهر مهكتهپته ئىناق بىر گهۋده بولـۇپ،  قانداق قىلىش كېرهك؟

بىرىمىــزگه ئهيــنهك بولــۇپ كېتىــپ بارغــان -بىــرمــۈرىگه تىــرهپ، -مــۈرىنى
بولساقمۇ، لېكىن يۈرىكىمىزده، شهخسهن مهنده بىر خىل سـىقىلىش پهيـدا 

قهلبىم تۇيۇپ تـۇراتتىكى، بـۇ سىقىلىشـنىڭ بىردىنبىـر . بولۇۋالغان ئىدى
. جۇدا بولۇپ چىقىـپ كېـتىش ئىـدى-داۋاسى، كۇفرىنىڭ مهكتىپىدىن ئادا

ۈتۈنلهي ئهركىن ۋه ساپ بولمىسىمۇ، لېكىن بـۇ شۇنداق قىلغاندىال گهرچه پ
. تىنغىلـى بـوالتتى دىن ئهركىنرهك، ساپراق بىـر مۇھىتتـامهكتهپ مۇھىتى

ــتىكىگه  ــۇ مهكتهپ ــۇ ھاۋانىــڭ جۇدۇنىم ــېكىن بىلهتتىمكــى ســىرتتىكى ب ل
مهن  ئۇنىـــڭ ئۈســـتىگه. قارىغانـــدا كهســـكىنرهك، شـــىددهتلىكرهك ئىـــدى

شهھهرلهرگه ھىجـرهت قىلىـپ، ئـۇ يهرلهرده  باشقاتونۇيدىغان باشقا بۇرادهرلهر 
ـــىپ،  ـــپهئهتلهرگه ئېرىش ـــلىك مهن ـــھئالالتېگىش ـــىنىڭ  ڭنى ھهق ۋهدىس

ئۇالرنىڭ ئالالھ يولىدا باسقان قهدهملىرىنىڭ . ھاالۋىتىنى تېتىۋاتقان ئىدى
ـــران  ـــى ھهي ـــرى مېن ـــك دهۋهتلى ـــلىقى، ھېكمهتلى ـــى، قورقماس دادىللىق

ئىچىمــده ئــوياليتتىمكى، . م بــوالتتىقالــدۇراتتى، شــۇنداقال ماڭــا زور ئىلھــا
ــاهجهئ« ــۇ، يهنه نېمىشــقا ئهمهلىــي ھهرىــكهت  ب كــۇفرىنى تونــۇپ يهتتىمي

ھايــاتىم مۇشــۇ كاپىرالرنىــڭ ســىزىپ ! ئــارقىلىق ئىنكــاس بىلــدۈرمهيمهن؟
ئهھمىيهتســىز،  نهگېمىــدېنبهرگهن كارتىنىســى بــويىچه ئۆتــۈپ كهتســه، بــۇ 

، ۇنيهبىلىم؟ كۇفرىنىڭ باتىللىقىنى !ھه-ئېچىنىشلىق سۈكۈت نهگېمىدېن
ــدىمهيمهن ــا ئۈن ــل . ئۇنىڭغ ــڭ رهزى ــه كۇفرىنى ــداق داۋاملىشىۋهرس ئهگهر بۇن

مهقســــىتىگه يېتىۋېلىشــــىغا بىــــر كىشــــىلىك ھهسســــهمنى قوشــــقان 
ــدىكهنمهن ــاق. بولى ــدىغان ! ي ــق مۇســۇلمان بولى ــدانىم ئېنى ــر مهي مهن بى

مهقســـىتىگه  بولســـىمۇ كـــۇفرىنى مـــداۇقۇتلۇجهۋمبولســـام، چوقـــۇم ئـــۆز 
  .»يهتكۈزمهسلىكىم كېرهك



촰Ί

 ئىسالم ئاۋازى تهشۋىقات مهركىزى                                                          

 33  

 

 فــونېلېت. چېكىنىشــنى قــارار قىلــدىممهكتهپــتىن شــۇنداق قىلىــپ 
. لـېكىن ئـۇالر ئۇنىمىـدى. ئانامغا كۆپ خىزمهت ئىشـلىدىم-ئارقىلىق ئاتا
تولـۇپ تاشـقان ئىشـهنچ ۋه ئۈمىـد بىـلهن  قىلغىنىمدا فونېلېتھهر قېتىم 
دىن كېـيىن، ئاڭلىغانـ ددىيىلىرىنـىهر، ئۇالرنىڭ بىـر قاتـار ده-سۆزلهيتتىم
ــۇۋېتهتتىم فــوننىېلېتســالپىيىپ  نهچــچه . تولىمــۇ ئىچىــم پۇشــاتتى. قوي

ئۇالرغـا يىغلىـدىم، يـالۋۇردۇم، ھېچقايسىسـى . قېتىم شۇنداق تهكرارالنـدى
ئهگهر مهكتهپــتىن چېكىنســهم  ئاكــامھهتتــا بىــر قېــتىم . كارغــا كهلمىــدى
جـۇدا بولۇشـقا تهييـار -مهنـدىن ئـادا ،ئېيتىـپ قىنىۇيوقل مهندهك ئۇكىسى

ئۇ گهرچه چىـن قهلبىـدىن چىقىرىـپ دېمىـگهن . لىقىنى ئىپادىلىدىبولغان
بولسىمۇ، شۇ گهپلىرى بىـلهن مېنـى چهكـلهپ تۇرۇشـنى مهقسـهت قىلغـان 

بۇ مهن ئۈچۈن قىلىنغان تۇنجى قېتىملىق سىياسهت بولمىغانلىقى . ئىدى
بـۇرچ  ئىمـانىيمهن ئاخىرى ئـۆزۈمگه . قىلىپ كهتمىدىم ئانچه پهرۋا ،ئۈچۈن

ــۇ  ــگهن ب ــىتىمنىهمدهپ بىل ــقىچىرهك  قس ــۈن باش ــۇرۇش ئۈچ ــگه ئاش ئهمهل
  .ئۇسۇلنى تاللىماقچى بولدۇم

بىر كۈنى شۇ ئىچىمدىكى سىقىلىشنى بېسىش ئۈچۈن باشقا بىر ئـالىي 
ئۇمۇ ئۆزى ئوقۇشـلۇق مهكتهپـته . قىلدىم فونېلېتمهكتهپتىكى بۇرادىرىمگه 

بېشــىدىن كهچــۈرۈپ  رنىهشــتلهزۈرگهسئــۆزىگه خــاس ئاالھىــده بىــر قىســىم 
مهن . جىھاد پىكىرلىرىده پىكرىمىز ئورتـاق ئىـدى-ئۆتكهن بولۇپ، ھىجرهت

ئۇنىڭغــا كۇفرىنىــڭ مهكتىپىــده ئوقۇشــقا بولمايــدىغانلىقىنى، مهكتهپــتىن 
ــۆ ــارلىقىنى، ئ  قىنىۇيوقلــيگه قايتىشــقا ئىمكــانىم چېكىــنىش نىيىــتىم ب

 قىنىۇيوقل-بار، ئۇنىڭ قېشىدا يېتىپ تۇرىدىغانغا جاي ئېيتقاندىن كېيىن
ئۇ دهسلىپىده سهل ھهيـران بولغانـدهك بولـدى ۋه ئېنىـق جـاۋاب . سورىدىم
ئـۇردۇم ۋه  فـونېلېتقېـتىم نهچـچه كۈنـدىن كېـيىن  ئىككىنچى. بهرمىدى

ھهيـران قـاالرلىقى ئـۇ مېنىـڭ . قهتئىي نىيهتكه كهلگهنلىكىمنى ئېيتـتىم
ــولالپ  ــى ق ــهزگهندهكال، مېن ــدىن س ــى ئال ــاج ئىكهنلىكىمن ــېمىگه موھت ن

كۇفرىغــــا ھهرگىــــز بــــاش ئهگمهســــلىكىمىز  قۇۋۋهتلهيــــدىغانلىقىنى،
 تۈســتهجــاراڭلىق، ئاجايىــپ قهتئىــي  ئىنتــايىنكېرهكلىكىنــى بىــردىنال 

. ېتهتتـىبهخـش ئقـۇۋۋهت ئۇنىـڭ بـۇ سـۆزلىرى ماڭـا . كه باشلىدىسۆزلهش
 شــالنغانۇبوغ. قهلبىمــدىكى ھېلىقــى ســىقىلىش بىــردىنال بوشــاپ كهتتــى

. ئهركىــن پهرۋاز قىلغانــدهك بولــدۇمقانــاتلىرىم ئېچىلىــپ كهڭــرى ســامادا 
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ــدى ــهت كهل ــاخىرى پۇرس ــهھهرگه . ئ ــلۇق ش ــۇرادىرىم تۇرۇش ــۇ ب ــال ش دهرھ
. ئىككى بۇرادهردىن قهرز ئالدىم-رنى تېپىش ئۈچۈن بىربارالىغۇدهك چىقىمال

ــ مهكتهپــتىن  چىمغــاۇتقۇئوقى ســائهتلىك دهم ئــېلىش ۋاقتىــدا ئىككىنچ
ـــ ـــى ئىكهنلىكىمن ـــدىغان ،ىچېكىنمهكچ ـــۈنال پۈتى ـــمىيهتنىڭ بۈگ -رهس
قى بولۇشــى ۇئانامنىــڭ مــاقۇلل-ئــۇ ئاتــا. پۈتمهيــدىغانلىقىنى ســورىدىم

 ،كېتىدىغانلىقىنى ئېيتقاندىن كېـيىنكېرهكلىكىنى، بىر ھهپتىچه ۋاقىت 
ده، ئازغىنه تهييـارلىق -ئىشنىڭ پۈتمهيدىغانلىقىنى پهملهپ ياتاققا كىردىم

ئالالھقـا ھهمـدىلهر بولسـۇنكى، . كهتتىمچىقىپ شىمنى قېقىپ ېقىلىپال پ
رهببىم ماڭا بىرهر ئىشنى تهقدىر قىلسـا، مېنىـڭ تېـز قـارار قىلىـپ، تېـز 

ئـۆز  مۇلقـۇخدىغان بولسـا كېـرهك، بـۇ ىـقىلھهرىكهت قىلىشـىمنى سـهۋهب 
ــده  ــى بېغىشــالپ نۆۋهتلىرى ــا مهنپهئهتلهرن ــانۇۋرۇتماڭ ــدى اتق ــۇنداق . ئى ش

نه پويىزدا ماڭا كىچىككى. قىلىپ ئۈرۈمچىدىن ئىچكىرىگه قاراپ يول ئالدىم
قېشـىمدا بىـر خىتـاي ئولتـۇراتتى، ئـۇ  :بولسىمۇ تهسىر قىلغان بىـر ئىـش
بولــۇپ، تۇرقىـدىن ئىشــلهمچىلىكى چىقىــپ ناھـايىتى ئهســكى كىيىـنگهن 

ــۇراتتى ــڭ. ت ــان ئۇنى ــاقچى بولغ ــز بارم ــارقىلىق بى ــلهن پاراڭلىشــىش ئ  بى
تونۇشـلىرىنىڭ، نه ياتىـدىغان جايىنىـڭ  ،غقانۇت-قۇرۇئئۇنىڭ نه  شهھهرده

، خىيال كومپىسى شۇ تهرهپنى كۆرسهتكهنلىكى ئۈچـۈنال، جاھـان قىنىۇيوقل
ئـۆزۈمنى مۇسـۇلمان چـاغالپ  بـاهجهئ. دىمكېتىپ بارغانلىقىنى بىل هزگهچك

ــۇ ــان ش ــدا ئولتۇرغ ــان  يېنىم ــۇتى تايغ ــان، پ ــى قايغ ــىزچىلىكبېش  دىنس
كۈنده بهش قېتىم ئۇنىـڭ بواللمىغانلىقىمغا، پهرۋهردىگارىمنى تونۇپ تۇرۇپ، 

ئۇنىڭغــا تهۋهككــۈل ھهق ۋهدىلىرىنــى تىــالۋهت قىلىــپ تــۇرۇپ، يهنىــال 
ــدۇم ــار ھــېس. قىاللمىغانلىقىمغــا بهك ئېچىنغــان بول -شــۇنداق بىــر قات

پـويىزدىن چۈشـۈپ . تېزال مهنـزىلىمگه يېتىـپ قـاپتىمهن هكىدئىلتۇيغۇالر 
ئاجايىـپ خۇرسـهن . جىگهر بۇرادىرىم بىـلهن كۆرۈشـتۈم-ئۇزاق ئۆتمهي جان

ــ. بولۇشــتۇق ــدىكى ئهگ ــڭ ئىســالم يولى ــانلىق يىگىتلهرنى ــاي -رىئىم توق
. بىرىگه ئىشهنچ، ئۈمىد بهخش ئېتهتتـى-داۋانالردا دىدار ئۇچرىشىشلىرى بىر
بـۇ يهر خىتاينىـڭ ئـۆز ئۇۋىلىرىـدىن بىـر . بۇ شهھهرده يېڭىلىقالرنى كۆردۈم

ئۇۋا بولغـانلىقى ئۈچـۈن دىنىـي ئىشـالر تۈركىسـتاندىكىدهك بوغـۇق ئهمهس 
ــدى ــۇرد. ئى ــا ت ــۇق، نامازغ ــدا ئهزان ئېيتت ــن ھال ــڭ ئهركى ۇق، رهببىمىزنى

ــا . پۇچىلىنىــپ تهســبىھ ئېيتتــۇق نېئمىــتىگه مهكــتهپ باشــقا بىــر جايغ
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جايالشــقان بولــۇپ، پاراخوتقــا چىقىــپ بارىــدىكهنمىز، ئۆمرۈمــده چىقمىغــان 
پاراخوتقا ئالالھ يولىدىكى بۇ كىچىككىنه ھىجرىتىمده چىقـتىم، كـۆرمىگهن 

ىلىپ، ئىنسانىيهتكه رهببىمنىڭ ئۆز كىتابىدا مهرھهمهت ق. دېڭىزنى كۆردۈم
بايان قىلغان بىرى ئاچچىق، بىـرى تـاتلىق ئاقىـدىغان سـۇ توغرىسـىدىكى 

ئىزنــى بىــلهن ســهير  ڭنىــھئالالئــايهتلهر، دېڭىزالردىكــى كېمىلهرنىــڭ 
ھهققىده پىكىر قىلىۋاتقىنىمدا، كـۆز  سىدىكى ئايهتلهرتوغرى قىلىدىغانلىقى
تاغدهك پاراخوتالر مېنـى -بىرلهپ ئۆتۈپ كېتىۋاتقان تاغدهك-ئالدىمدىن بىر

شـۇ دهقىقىـده ئـالالھ خالىسـا بىزنـى . رهببىمگه سهجده قىلىشقا ئۈندهيتتى
سـۇغا غهرق قىلىۋېتىشــكه قـادىر ئىكهنلىكىنــى ئويلىغىنىمـدا رهببىمنىــڭ 

زاتلىقىنـــى ئهســـكه ئېلىـــپ  شـــهپقهتلىك ۇبمـــهجهئمېھرىبـــان،  ۇبمـــهجهئ
  . كۆزلىرىمدىن تارامالپ ياشالر ئاقاتتى

باشـالنغۇچ قهدهملىرىنـى ئهنه  ئالالھ يولىـدىكى ھىجرىتىمنىـڭ ،دېمهك
. اياھهتلهر بىلهن باشـلىغان ئىـدىمشۇنداق ئىمانىمنى زىياده قىلىدىغان س

 مهكــتهپكه كېلىــپ ياخشــى بىــر زىيــارهت قىلغىنىمــدىن كېــيىن، مهكــتهپ
ــىرتىدىكى  ــدىمس ــپ كهل ــۆيگه يېتى ــاره ئ ــايىتى . ئىج ــده گهرچه ناھ ــۇ ئۆي ب

غـــان بولســـاممۇ ماڭـــا خـــۇددى ســـاھابىلهرنىڭ ســـائادهت قىســـقىغىنه تۇر
بـۇ ئۆيـده ئىمانلىشـاتتۇق، . ھويلىلىرىدىن بىر ھويلىدهك تۇيۇلغـان ئىـدى

ھېچبىر شۈبھىگه  .ھىجرهت ۋه جىھاد پىكىرلىرىمىز تېخىمۇ روشهنلىشهتتى
ــۇ تېمىــدا دادىــل پىكىرلىشــهتتۇق ــورۇن قالمىغــان ب ــدا بىــر كــۈنى . ئ ئارى

ئېلىــپال مهن ئىكهنلىكىمنــى  فــوننىېلېتئــۇ . لــدىمقى فــونېلېتئهكــرهمگه 
» !بىلـله كهتمهمتـۇق! نېمىشقا ماڭا دهپ قويمايسـهن«: بىلگهندىن كېيىن

ه بىــر يــاقتىن ئۇنىــڭ مهن بولســام ئىچىمــد. باشــلىدى قاقشاشــقادهپ 
 بولساڭ سهن دوستۇڭنىڭ باشقا قېرىنداشلىرى بار ئىكهن،ئۇ «: دادىسىنىڭ

» ؟مېنىڭ يالغۇز بـاالم تۇرسـاڭ، سـاڭا بىـر ئىـش بولسـا قانـداق قىلىـمهن
دېگهن گېپى كالالمغا كهلسه، يهنه بىر تهرهپتىن بۇ تالالشنىڭ نه دوسـتنىڭ 

 نىكهينىگه كىرىپ، نه باشقا كويالرنىڭ كهينىگه كىرىـپ تالالنمايـدىغانلىقى
. ن ئىــدىمتونــۇپ يهتــكهچ، ئۇنىــڭ ئــۆز ئىختىيارىغــا ھــاۋاله قىلىــپ قويغــا

ئالالھقا ھهمدىلهر بولسۇنكى، ئۇ شۇ ۋاقىتتىن باشالپ دۇنيا ۋه ئاخىرهتلىـك 
تهقرىبهن ئىككـى كۈنـدىن كېـيىن ئۇمـۇ . سائادهتكه قهدهم تاشلىغان ئىدى

بىكــار . شــۇنداق قىلىــپ بىــز يهنىــال بىــرلىكته قاچقــان بولــدۇق. كهلــدى
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-نىڭ ياراتقـان سـانۋاقىتالردا دېڭىز بويلىرىغا بېرىپ سۇ ئۈزگهچ، رهببىمىز
ئۆيــدىكى ۋاقىــتالردا بولســا . ساناقســىز مهخلۇقــاتلىرىنى پىكىــر قىالتتــۇق

بۇرادهرلهر مهكتهپكه كىرىپ كهتكىنىده ئۇالرغا تاماق تهييـار قىلىـپ كۈتـۈپ 
 ،كچارچـــاپ كېلىـــپ غىزاالنغـــانلىقىنى كۆرســـه ئۇالرنىـــڭ ده،-تــۇقتۇرات

نېمىگه چارچاپ كهتتىكى ئۇالرنى . ۇقيايراپ كېتهتت ھاردۇقلىرىمىز چىقىپ
ئۇالر ھهم كوممۇنىسـت خىتاينىـڭ  ئويالپ قالغان بولۇشىڭىز مۇمكىن، پده

ــك تۈزۈلمىنىــڭ ئىسكهنجىســىده  سېســىق مهكتىپىــده، شــۇ باتىــل، چىرى
بولـۇپ، ھهر  مىغـانۇنتۇئبۇرادهرلهر ئۆزلىرىنىڭ غايىسىنى . چارچىغان ئىدى

ئۇالرنىـڭ قومانـدانىمۇ بـار . قانداق شارائىتتا چېنىقىشنى داۋامالشـتۇراتتى
پهرىشـتىلهر بولسـا چىـن . بۇ جهرياندا تهكبىـرلهر سـامادا يـاڭرايتتى. ئىدى

بۇرادهرلهرنىـڭ ھهر بىـر . بـوالتتى جۆرهيۈرهكتىن ئېيتىلغان بۇ تهكبىرلهرگه 
رى ھهم رهببىنىڭ زىكرىدىن ھهرىكهتلىرى، جۈملىدىن بۇ چېنىقىشلى-ئىش

  . ئهلۋهتته ،خالىي ئهمهس ئىدى
بۇ قهدهر گۈزهل داۋاملىشىۋاتقان ھاياتىم يهنىال شۇ كۇفرىنىـڭ پاراكهنـده 

ماڭـا بىر كـۈنى ئۆيـده ئولتۇرسـاق  .ىشى بىلهن ئۆز خاتىمىسىنى تاپتىقىل
مهن ئهســلىده بــۇ شــهھهرگه كېلىشــتىن بــۇرۇن پويىزغــا . كهلــدى فــونېلېت

قىلىـپ  فـونېلېتئۆيدىكىلهرنىڭ ئهنسـىرهپ قالماسـلىقى ئۈچـۈن  چىقىپال،
شۇنداق قىلىـپ ئانـام بىـلهن  .مهقسىتىمدىن ۋاقىپالندۇرۇپ قويغان ئىدىم
ئــــۆيگه ســــاقچىالرنىڭ ئىــــزدهپ  بىــــر ھــــازا پاراڭالشــــقاندىن كېــــيىن،

! بـاالڭالرنى نهدىـن بولمىسـۇن تېــپىڭالر«: ڭرنىـهختلهتبهبكهلگهنلىكىنـى، 
. لىكىنــى بىلــدىمدهپ قايتىــپ كهتكهن» .كېــيىن كېلىمىــزئــۈچ كۈنــدىن 

قىلغانـدىن كېـيىن،  زمهجبـاال ئهمهسـلىكىمنى  اشهڭـۋبئۆزۈمنىڭ ئۇنداق 
تېــزال قايتىــپ  ھئىنشــائالالخــاتىرجهم بولۇشــىنى،  امغــانســۆيۈملۈك ئا

ئهلۋهتته ئوغۇل بولـۇپ . يۈرىكىم ئېزىلىپ تۇرۇپ ئېيتتىمبارىدىغانلىقىمنى 
-يارالغىنىمغـا مۇۋاپىــق مېنىـڭ ســهۋهبىمدىن باشـقىالرنىڭ، بولۇپمــۇ ئاتــا

ئهينى ۋاقىتتىكى مۇشرىكالر كاپىر . ئانامنىڭ ئازار يېيىشىنى خالىمايتتىم
بـۇ نـامهرد  ى كۈنـدىكىبۈگـۈنك بولغىنى بىلهن ئوغۇل بالىدهك كاپىر بولۇپ،

بۈگۈنكىـدهك كۈنـده . المىغـان ئىـدىكاپىرالردا ھېچ ئىنساپ دېگهن نهرسه ق
ـــار  ـــا قارشـــى تهيي ـــس كاپىرالرغ ـــپ، شـــۇ نىجى ـــورال ئېلى ـــا ق قولىمىزغ
بولغىنىمىزدا، بىزگه ئاجىزلىق قىلىپ قولىدا قوشۇق چاغلىق نهرسه يوق 
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ئـالالھ بىـزگه . ىالتتـىبـالىلىرىمىزنى پاراكهنـده ق-تۇغقان، خوتـۇن-ئۇرۇق
ويـۇپال ق فـوننىېلېتقىلىـپ شـۇنداق . قىلغۇچىدۇر ئهڭ ياخشى كېپىللىك

ئازراق سهۋر قىلىپ بىر نهچچه كۈندىن كېـيىن  بۇرادهرلهر. ھهرىكهت قىلدىم
لـېكىن جـاھىللىق بىـلهن شـۇ  ،نى تهۋسـىيه قىلغـان بولسـىمۇىممېڭىش

رهھمىتى بىـلهن ئهڭ ئـاخىرقى پاراخوتقـا  ڭنىھئالال. كۈنىال يۈرۈپ كهتتىم
ئهۋۋىلىـده ئىمـانلىق . شهھهر ئىچىگه يۈرۈپ كهتـتىم. ئۈلگۈرگهن ئىكهنمهن

 ئهۋۋىلىـده . مبۇرادىرىم بىلهن بىرگه بولغان بولسام، شـۇ تاپتـا يـالغۇز ئىـدى
ئىمانلىق بۇرادهرلهرنىڭ ئىللىـق قوينىغـا قـاراپ كېتىۋاتقـان بولسـام، شـۇ 

. ن سوراققا قـاراپ كېتىـپ بارغانـدهك ھـېس قىلىۋاتـاتتىمماتاپتا كۇفرى تا
، مۇدۇئوقـپاراخوتتـا نامـاز . ئاھ رهببىم، سهندىن باشقا ھېچ يۆلهنچۈكۈم يـوق

قىبلىنى بىلمهيتتىم، لېكىن قهلبىم رهبـبىم تهرهپـكه تامـامهن يـۈزلهنگهن 
ىدى، نېمىشقىدۇر كۆزلىرىمدىن رهھمهت قهترىلىرى تۆكۈلۈشكه باشـل. ئىدى
پ شۇ دېڭىزنىـڭ رهببـى، لۇھهممه نهرسهم بىلهن قوشۇ .نى تۇتالمىدىمئۆزۈم

دېڭىزغـا غهرق  نىڭغا ئوخشـاششۇ كېمىنىڭ رهببـى، فىرئهۋىننـى مانـا شـۇ
تـوغرا شـۇ دېڭىزدىكـى سـۇالر، . يىقىلدىملئالهمىينگه ۇقىلغان ئالالھۇ رهبب

ئۇالر رهبـبىگه تهسـبىھ ئېيتـاتتى، . ئىدى ڭنىھئالالشۇ لهيلىگهن كېمىلهر 
شـۇ . رهببىگه تهسلىم ئىدى ۋه لېكىن شۇ تهكهببۇر ئىنسـان ئاسـىي ئىـدى

  : ئاسىي ئىنسانالرغا ياڭراتقۇم كېلىدۇ
 اتقانۈۋلۈكۆتكۆزۈمدىن ! ئى جهھهننهمنىڭ شهيئىلىرى! ئى ئاسىي بهنده

ئۈممهتنىـڭ  ئىسـالمىي پۈتكـۈلھهر بىر قهتره ياش مېنىڭال ئهمهس بهلكـى 
ــدىن  ــۇ زۇلۇم ــى ئ ــان تهرگه ئوخشــىمايدۇ، بهلك ــدىن چىقق ــۇ بهدهن يېشــى، ئ

بهلكى ! چىققىنى يوق الئۇ كۆزدىن. ئىڭراۋاتقان ئۈممهتنىڭ پىغانلىق يېشى
ــۈرهكتىن ســىرغىپ چىقماقتــا-تىتمــا بىزنــى كهچكىــچه ! تىتمــا بولغــان ي

؟ قـولىمىزدىن كهلـگهن !يىغالشتىن باشقىنى بىلمهمدىكىن دهپ قالـدىڭمۇ
. بــارلىق ئىمكــانلىرىمىزنى بــۇ كۈرهشــكه ئاتــاپ قويــدۇق ۋه ســهرپلهۋاتىمىز

هڭ الرنىـڭ نـېمرن كاپىبىزنىڭ ئۆز ياردىمىنى ۋهده قىلغان رهببىمىز بار، سه
رهببىمنىــڭ يــاردىمى  ھئىنشــائالال! بــارلىق تاغۇتلىرىــڭ بىــلهن كهل ؟!بــار

ــــلهن ــــېنىڭ  بى ــــىقارس ــــتهھكهممىز داڭش ــــڭ ! مۇس ــــالمىيبىزنى  ئىس
ــهن ــم بىلهمس ــلىرىمىز كى ــاپ !قېرىنداش ــى قورش ــېنىڭ ئهتراپىڭن ؟ دهل س

ــزئالهملهرنىــڭ تۇرغــان،  ــان دېڭى ــبىگه توختىمــاي تهســبىھ ئېيتىۋاتق -رهب
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ئوكيــان، ئاســتىڭدىن زېمىــن، ئۈســتۈڭدىن ئاســمان ۋه ئۇنىــڭ ئارىســىدىكى 
ئـالالھ ئـۆز قوشـۇنلىرىنى ھهرگىـز دۈشـمىنى بولغـان . ھهممه شـهيئىلهردۇر

ئهمهس، بهلكـى ئـۆزى دوسـت تۇتقـان، ياردهم بېرىش ئۈچۈن الرغا كاپىر زالىم
رهببى ئۇالردىن رازى بولغان، ئۇالر ھهم رهببىـدىن مهمنـۇن بولغـان مـۆئمىن 

ــهرپلهيدۇ ــۈن س ــرىش ئۈچ ــاردهم بې ــدىلىرىگه ي ــز ئهنه شــۇ . بهن  ئىســالمىيبى
سـىلهر ئهلـۋهتته قورقۇشـقا . تىمىزۇقورقـقېرىنداشلىرىمىز بىلهن سـىلهرنى 

  !تېگىشلىكسىلهر
ئاالر بىلهن نامىزىمنى ئاياغالشتۇرغاندىن كېـيىن، ئـۇزۇن كۆز ياش ۋه دۇ

كېچىلىك پويىز يـوق . كهچ قالغان ئىدىم. ئۆتمهيال شهھهر ئىچىگه كهلدۇق
لهتنـى ئېلىـپ، كېچىنـى تورخانىـدا ېبولغانلىقتىن ئهتىسـى ئهتىگهنلىـك ب

تېزال ئۆيگه كېيىن شۇنداق بىر قاتار جهريانالردىن  خۇالسه كاالم، .ئۆتكۈزدۈم
-ئالالھقا ھهمدىلهر بولسۇنكى، ئۆيگه بارسام جىق جهڭگـى. يېتىپ كهلدىم

بـۇ كـۈنلهرده . بىلهن نورمـال ئۇچرىشـىپ يـۈردۈم لمۇ يوق، ئۆيدىكىلهردهېج
مهكتىــپىمگه  كېيىــنچه .كېلىشــىنىال كــۈتهتتىم ڭرنىــهختلهتبهبھېلىقــى 

ــدىممبېرىــپ ئوقۇشــتىن چېكىــنىش رهســمىيىتى ھــېلىھهم . نى بېجىرىۋال
م مهكتهپتىن قايتۇرۇپ كهلـگهن ئاتاه تۇرۇپتۇ، شۇ كۈنلهرده قهدىردان ئېسىمد

ـــاراپ  ـــازا ق ـــر ھ ـــامىلىرىمگه بى ـــهرهپ گۇۋاھن ـــپ، ش ـــدىنىمنى ئېچى چام
-ئـۆزدهپ » !ده-ئوقۇۋاتقـان بـاال ئىـدى بىر ئوبـدان«رغاندىن كېيىن، ئولتۇ
  . پىچىرلىغان ئىدىئۆزىگه 

ـــردان  ـــى قهدى ـــاتىالرئ قاچـــانغىچه  هاھنـــامىلىرىگۇۋگشـــۇ شـــهرهپ ! ئ
. ئالدىنىمىز، كۇفرىنىڭ شۇ يالغان تارتۇقلىرىغـا قاچـانغىچه گـول بـولىمىز

يېقىنقـى ! پهرزهنتىڭالرنىڭ ئۇ گۇۋاھنامىلهرنى يوقاتقىنىغـا ئهپسۇسـالنماڭالر
ــۇلمان  ــتىلگهن مۇس ــده ئۆســۈپ يې ــل مابهينى ــك يى ــاق ئهللى ــل، ي ــۈز يى ي

! ئهپسۇسلىنىڭالر ىگهئهقىدىس ئىسالمىيئهۋالدلىرىڭالرنىڭ يوقىتىپ قويغان 
! يوقـاتتۇق ئهمهسـمۇ يىنىۇئابر-تهئىززئۇالرنىڭ ئاخىرىتىنى، جهننىتىنى، 

ــۇ گۇۋاھنــامىلهر شــىمىز كېرهككــىبىلىــپ قويۇ غېمىنــى يهپ  دىننىــڭ، ئ
كـۆپ بولسـا ئهڭ ئهمهس، مۇسۇلمانالر ئاممىسـىنىڭ غېمىنـى يهپ ئهمهس، 

قارنىنىــڭ غېمىنــى يهپ ئالغــان گۇۋاھنــامىلهر  يبىــر كىشــىلىك شهخســى
بــۇ ئــۈممهت ئهنه شــۇالرغا گــول بولمىغــان ھهقــپهرۋهر  ھئىنشــائالال! خــاالس
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 يىنىۇئــابر-تهئىــزز ارلىرى بىــلهن ئهجــدادلىرى يوقىتىــپ قويغــانئىزباســ
  !قايتۇرۇۋالىدۇ

رهھمىتـى بىـلهن ئـۆز بۇرۇجلىرىـدا سـهير  ڭنىـھئالالقۇياش بىلهن ئاي 
ــاتتى ــڭ .قىلىۋات ــده بىراۋ شــۇ كۈنلهرنى ــده بىرى ــڭ ئۆيى ــۇپنى ــان بول  مېھم
ئهنسـىز سايراشـقا باشـلىدى، ئالسـام  مۇفونـېلېتبىردىنال . ىمئولتۇرغان ئىد

نهدىلىكىمنى سـورىغاندىن كېـيىن، تېـزدىن ئـۆيگه  الرئىكهن، ئۇ ئۆيدىكىلهر
ــى ــۇ . قايتىــپ كېلىشــىمنى ئېيتت ــهختلهتبهبمهن ئ ــى  ڭرنى كهلگهنلىكىن

قهدهملىــرىم بارغانســېرى  كېــيىن ئــۆيگه قــاراپ ماڭــدىم،. نىدىمســهزگه
ـــكه بۇرۇلۇشـــۇم بىلهنـــال پهرهز قىلغىنىمـــدهك . تېزلىشـــهتتى ئۆيـــۈم تهرهپ

ماشىنىسـى تهكهببۇرلـۇق  توڭگـۇزدهك ڭرنىهختلهتبهبئىشىكىمنىڭ ئالدىدا 
قارشـى ماڭـا  مغاۋقوخهير، ئالالھقا تهۋهككۈل، ئالالھ كاپىر . بىلهن تۇراتتى

. ، ئىشىكتىن ئادهتتىكىدهك ساالم بهرگىـنىمچه كىـردىمقىلغۇچىدۇر كۇپايه
ئـۇالر يهنىـال كونـا . بىلهن ئانـدىن ئـۇالر بىـلهن كۆرۈشـتۈم ئانام-ئاتائاۋۋال 

ــه،  ــچىرايلىقىنى ئىپادىلىس ــال، خۇش ــرى نورم ــويىچه بهزىلى ــى ب تاكتىكىس
 بهزىلىرى خىتاي چوڭ دادىسـىدىن قالغـان يـاالڭ قاپـاقلىرىنى تـۈرگىنىچه،

  . قىلىپ تۇراتتىدهبدهبه ئۆزىچه تومۇرىنى تۇتقۇزمىغاندهك 
؟ ئاشـۇ قولىـدا !ڭالرمـۇىئهنه شۇ سىلهرنىڭ نوچىلىق! مۇرتهدلهركاپىر  ىئ

ىده شۇنداق نوچىمـۇ ئۈست ڭلقنىهخهرسىسى يوق مهزلۇم قوشۇق چاغلىق ن
توپ بولۇپ، نهچچه ماشـىنىالپ كېلىـپ، تولـۇق قورالالنغـان -؟ توپ!سىلهر
سـهن خهقــقه  ،قهلبىـده تولــۇپ تاشـقان ئىمانىــدىن ئۇرغـۇپ چىققــانھالـدا 

-ئاكـــانهپرىتىـــدىن باشـــقا ھـــېچ نهرسىســـى بولمىغـــان -غهزهپبولغـــان 
ــۇكىلىرىمىز ــا، ئ ــىڭىللىرىمىز-ئاچ ــلىرىڭچۇس ــۇپ كېتىش ــى-نى تۇت . تېخ

كۈنى ئۈرۈمچى ئـاق -13ئاينىڭ -7يىلى -2009 ؟!سىلهر-ھهباتۇر  قالتىس
؟ !يـۈز بهرگهن ۋهقهدىكـى بـاتۇرلۇقۇڭالرنى ئۇنتـۇپ قالمىغانسـىلهر هسچىتتهم

. قوراللىق ساقچى قىسـمىنى ئۇنتـۇپ قـالغىنىمىز يـوق ڭنىۋليابىز ھهم 
. تېخىمـۇ ئۇنتــۇپ قــالغىنىمىز يــوق مۇنــاپىقالرنى-مــۇرتهدتۈركىسـتاندىكى 

كۆتۈرۈۋېلىــــپ ئۈرۈمچىنىــــڭ چــــوڭ كوچىســــىدا ئارقاڭغــــا  تاپــــانچىنى
بىـــز ! قىلىشـــتىڭ شـــهھىدككـــى بـــۇرادىرىمىزنى قېچىشـــقىنىڭچه ئى

ــۆردۇق ــى ك ــى . رهببىمىزنىــڭ ۋهدىســىنىڭ ھهقلىقىن ــهنلهرنىڭ كهينىڭن س
سۈرهن سـېلىپ -كوچىالردا چۇقان. قىلىپ قېچىشلىرىڭنى تاماشا قىلدۇق
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ــه بهك ھهيۋهتلىــك ــادهم ئۆلتۈرس ــۇ ! ھه-ئ ــادىن چىقىشقانســهن، ھ ــازا پۇخ ت
بوۋىسىنىڭ ھهق ئىسالم دىنىغا ئاسـىي -ئاتائى  !مۇرتهدلهرھۇ  !ررورچىالرېت

 ڭنىھئالال! مۇرتهدلهرئالالھقا ۋه رهسۇلىغا ئىمان ئېيتقان ! مۇرتهدلهربولغان 
 ڭنىھئالال! مۇرتهدلهرپهرىشتىلىرىگه، كىتابىغا، ئهلچىسىگه ئىمان ئېيتقان 

سـهنلهر ! مـۇرتهدلهرئىمان ئېيتقان  زاكاتىغاپهرز قىلغان نامىزىغا، روزىسىغا، 
 مــــۇرتهدئىســــالمنىڭ قايســــى دهرۋازىســــىدىن چىقىــــپ  ڭنىــــۈڭزۆئ

مــۆئمىن بهنــدىلىرىنى  ڭنىــھئالالسـهنلهر ! بولۇشـقانلىقىڭنى بىلىــپ قــوي
سـهنلهر مۇشـرىك كـاپىرالرنى ! بولۇشـتۇڭ مـۇرتهددوست تۇتماسـلىق بىـلهن 

 كىتابى بـويىچه ڭنىھئالالكىمكى «! بولۇشتۇڭ مۇرتهددوست تۇتۇش بىلهن 
سـهنلهر » !كـاپىردۇر ! ...زالىمـدۇر ! ...پاسىقتۇر الركهن ئۇھۆكۈم قىلمايدى

! كىتـابى بـويىچه ھۆكـۈم قىلماسـلىق بىـلهن كـاپىر بولۇشـتۇڭ ڭنىھئالال
! بولۇشـتۇڭ مـۇرتهدنىجىس كاپىرالرنىڭ قانۇنىنى ئېتىـراپ قىلىـش بىـلهن 

! مـاۇنتۇئڭنى ىبولۇشقانلىق مۇرتهدئىسالمنىڭ قايسى دهرۋازىسىدىن چىقىپ 
ــۇ ــاكى ش ــپاتلىمىغۇچه  ت ــالمىڭنى ئىس ــپ ئىس ــپ كىرى ــدىن قايتى دهرۋازى

ــايمىز ــهك قىلم ــز ش ــدىن ھهرگى ــاد . مۇرتهدلىكىڭ ــى جىھ ــهنلهرگه قارش س
ئهگهر  ىق رهزىيهلالھۇ ئهنھـۇ ئېيتقانـدهك،خۇددى ئهبۇ بهكرى سىدد! قىلىمىز

بىر قولىمىز يهنه بىر قولىمىزغا قارشى چىقسا، قارشى چىققان قـولىمىزنى 
جىھـادىمىزنى  قارشـىپ، يهنه بىر قـولىمىز بىـلهن سـهنلهرگه چېپىپ تاشال

ســــهنلهرده تـــــۈرمىلهرده ئىڭراۋاتقـــــان ! ھئىنشـــــائالال ،داۋام قىلىمىــــز
ئاياغ ئاستى قىلىنىۋاتقان مۇسـلىمهلهرنىڭ ! ئهسىرلىرىمىزنىڭ قىساسى بار

ـــار ـــى ب ـــار! قىساس ـــى ب ـــڭ قىساس ـــۈممهتى مۇھهممهدنى ـــان ئ ! ئېزىلىۋاتق
بۇ قىساس تىلنىڭ، مالنىڭ ! بىلىپ قوي! قىساسى بارشهھىدلىرىمىزنىڭ 
بىزدىن كهتكهنلهر  ھئىنشائالال !قاننىڭ قىساسىدۇر بهلكى قىساسى ئهمهس،

ى تـامچه قېنـى بىرىنچـ زكى ئۇالرنىـڭشهكسـى. ئۇالر ئۆلگىنى يوق! شهھىد
. باشــلىنىپ كهتتــى رىزقــى رىــدىكىۇزۇھرهببىنىــڭ  يهرگه تهگــمهي تــۇرۇپال

-كـېچه. توختاپ قالمايدۇ دهقىقىمۇبۇ رىزىقالر بىر  ،قهسهمكىئالالھ بىلهن 
قورقــۇڭ دېســه ئــون كىشــىلىك . داۋاملىشــىپ تۇرىــدۇكۈنــدۈز، مهڭگــۈ 

ڭمۇ ىقورقۇشىسهن، شۇ بۇرادهرلهرنىڭ قولىدىكى ئهسكى گاڭبهندىن قورقۇشـت
؟ !ئېغىزلىرىنى بۆسۈپ چىققـان تهكبىرىـدىنمۇ-ياكى يۈرىكىگه پاتماي ئۆپكه

پ جان تهسلىم قىلىۋاتقان مهجرۇھ تهنگه بهش مېتىرمـۇ يـېقىن يولدا يېتى
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ئېچىلىپ كهتكهن شـۇ بـۇرادىرىمىزگه  خىمدىنهزقوللىرى . كېلىشهلمىدىڭ
! بىرلىشـىپ دهسسىشىپسـهن تۆتىـڭبىرىڭ يـالغۇز دهسسهشـتىن قورقـۇپ، 

ئهگهر  !ئى قورقاقالر ئـاڭالپ قويـۇش !تېخى-قوللىرىغا كويزا سېلىشلىرىڭچۇ
رهببىم قوبۇل قىلغان بولسا، بۈگۈنكى كۈن، مۇشـۇ سـائهت، مۇشـۇ مىنۇتتـا 

قارشـى رىباتتـا  مـۇرتهدلهرگه-سهنلهر بىـلهن بىـر نهسـىلدىن بولغـان كـاپىر
ئۇالرنىـــڭ تاپـــانلىرى بىـــز . قـــوللىرىمىزدا قـــورالىمىز بـــار. تـــۇرۇپتىمىز

ۋه پهقهت ئۇالرنىـڭ پـۇتلىرى پهقهت . نى كـۆرگىنى يـوقالردهسسىگهن زېمىن
ئاشۇ تۆت تاشتىن قوپۇرۇلغان  ياكى ، ماشىنىلىرىغالىرىغاۇچقۇئئۆزلىرىنىڭ 
دىن ئهركىن ھالدا بىـر قهدهممـۇ سـىرتالرغا ۇالر جايلىرىئ. خاس تاملىرىغىال
هتـتهر سـىيىپ ھايۋانـدىن ب-شـۇ يهرده ئىشـتانلىرىغا چىچىـپچىقالمايدۇ، 
زىنى ۋهھـالهنكى مانـا مۇشـۇ خـار مىلـلهت ئـۆ !خـار نهگېمىـدېن. ياشاۋاتىدۇ

ـــا ھهمـــدىلهر . دهپ دهۋا قىلىۋاتىـــدۇ دۇنيـــادا يهنىـــال ئهڭ ئىلغـــار ئالالھق
مۇجاھىدالرغا بۇ ! ئى كاپىرالر ؟!ھه-ئهزىز نهگېمىدېنمۇجاھىدالر بولسۇنكى، 

قالـدىڭالرمۇ؟ ئـاۋۋال رهببىنىـڭ بۇيرۇقىغـا دهپ ئىززهت قهيهردىـن كهلـدىكى 
 ئهينــى چاغــدا خهلقىمىــز ئۈســتىدىنبىنــائهن، ئانــدىن قالســا ســهن خهق 

نى ئېتىـپ، سـىلهرنى دوراپ تېرورچىلىـق قىلىـپ، الرئايىماي ئاتقان قـورال
  ! ئۆگىنىپ كهلگهن ئىززهت بۇ تىرقىنىپېقئهسكىرى بىلىملهرنى 

بىخهتهرلىـك سـاقچىلىرىمىز شۇنداق قىلىپ بىزنىڭ نومۇسـچان دۆلهت 
مېنى ئۆز ئۆيۈمده سوراشتىن خىجىل بولدىمۇ، ئهتىسـى ئۆزىنىـڭ ئۇۋىسـىغا 

ماشـىنا بىـلهن قىممهتلىـك  رۇزۇپـ نهئـااليىت. بېرىشقا تهكلىـپ قىلىشـتى
ئوغرى تۇتىدىغان ۋاقتىنى چىقىرىـپ، ماشىنىسـىغا مـاي كۆيـدۈرۈپ مېنـى 

ــۆپ تهســىرلهندىم ــدىن ك ــر نهچــچهب. تهكلىــپ قىلىــپ كهلگىنى  ۋاقىــت ى
. شۇنداق سورىغاندىن كېيىن، قانائهتلىنهرلىك جاۋاب ئااللماي قويۇپ بهردى

شۇ ۋاقىتالردا خاس بىرال ئالىي مهكتهپ ئهمهس، پۈتۈن  ،بىلىپ تۇراتتىمكى
پۈتـــۈن خىتايـــدىكى بـــارلىق ئـــالىي مهكـــتهپلهرگه، بهلكـــى تۈركىســـتان، 

-كهتـكهن ھىجـرهتئىسالمنىڭ ياش جىگهرلىـرىگه ئـوت بولـۇپ تۇتىشـىپ 
ۈرۈپ چۈشـجىھاد پىكرى، خىتاينى پۇتى كۆيگهن توخۇدهك ئهنسىز بىر ھالغا 

ــدى ــان ئى ــى . قويغ ــزدهك ئىدىيىس ــۇالر بى ــۈن ئ ــۇنىڭ ئۈچ ــىزمش ، ماركس
ــدۇڭ، نىنىــزمېل ــڭ  ماۋزى ــوغرا  شــىياۋپىڭئىدىيىســى، دى نهزهرىيىســىگه ت
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كهلمىــگهن، ئىشــتىنىنىڭ تىزىنىــڭ چىقىــپ كېتىشــىدىن پهخىرلىنىــپ 
  . يۈرىدىغان بىر تۈركۈم ياشالرنى پايالپ، سوراپ يۈرهتتى

بولسا، بىر تهرهپتىن ھىجرهتنىـڭ ئىشـقىدا يانسـام،  دائهمدىكى ھاياتىم
دهسسـهپ سېلىشـتىن ھهزهر قىلىـپ  زىقىغـاۇتيهنه بىر تهرهپتىن كۇفرىنىڭ 

-تهرهپتىن ئازراق ھهرىكهتكه كېلىپ پـۇل تېپىـپ، ئاتـا يۈرهتتىم، يهنه بىر
دېـگهن  »كۇفرىنىڭ تۆمۈر تامغىسىدا ئىشلىمىسـه ياشـىيالمايدۇ«ئانامنىڭ 

ــالىالر ئىشــقا ئورۇنلىشــىپ،  ــۇالرنى ھهمــمه ب باتىــل پىكرىنــى پاچــاقالپ، ئ
ـــۆزىنى بالىســـىنىڭ دۇنيـــالىق  بڭال ئىشـــقا ئورۇنالشـــمايدىغان غېرىـــئ

  . ئهندىشىسىدىن ئازراق بولسىمۇ خاتىرجهم قىلىش ئىدى
تــوغرا  هجىرىشـكېبشـۇنداق قىلىــپ ھىجـرهت ئۈچــۈن ئـاۋۋال پاســپورت 

غالجىرالشـقان خىتـاي سـاقچى دائىرىلىرىنىـڭ ھهدهپ  بۇ ۋاقىـتالر. كهلدى
قىسـتاققا ئـېلىش ئهۋجىـگه چىققـان پهيتـى -بۇرادهرلهرنى تۇتـۇش، قېـيىن

قـول  هاسـىتۋبىم ۈۇپ، بۇرادهرلهرنىڭ مهسـلىھهتى بىـلهن پاسـپورتنى ئـۆزبول
. ، بىرهر يولالر بىلهن ھهل قىلىشقا ئۇرۇنـۇپ باقىـدىغان بولـدۇمتىقماستىن

بىرهر تىجارهت ياكى دۇنياۋى ئىشالر بىلهن مهشغۇل بولـۇپ،  ئۇنىڭ ئۈستىگه
كېـرهك  ئوغرىلىقچه ماراپ يـۈرگهن يـاۋۇز كۆزلهرنىـڭ شـهررىدىن سـاقلىنىش

مـۇنچه كىـرا ماشىنىسـى ھهيـدهپ يۈرگهنمـۇ -شـۇنىڭ ئۈچـۈن ئـانچه. ئىدى
ــدۇم ــدىغانلىقىغا . بول ــۈم بهرمهي ــا يولالرنىــڭ ئۈن ــۇ ئارق ــۇ ســۈكۈتلهرنىڭ، ب ب

مهلـۇم بىـر يـولالر پاسپورت ئىشـلىتىش ئۈچـۈن چىنپۈتكىنىمدىن كېيىن، 
ر تىجـارهت لېكىن بۇ تىجارهت ۋىزىسى بولۇپ، ئۇال. ئارقىلىق ۋىزا كهلتۈردۈم

. ئىشـلهپ بهرگىلـى ئۇنىمىـدى ،باھـانه قىلىـپ قىنىۇيوقل ڭكىنىشكامنى
مىــــڭ تهســــلىكته ئهكهلــــدۈرگهن بــــۇ تىجــــارهت ۋىزىســــىنىڭمۇ كارغــــا 

بـۇ ۋاقىـتالردا . مهنده بىـر ئـاز بوشىشـىش بولـدى ،كهلمىگهنلىكىنى كۆرۈپ
 يـوق؟-كالالمنى پۇل تېپىش غېمى، ھىجرهت غېمى، توي قىلىش كېرهكمۇ
ئۈچـۈن دېگهندهك غهملهر چۇلغىۋالغان بولۇپ، بۇالرنىڭ بهزىلىرى دۇنيـالىق 

دۇنيانىـڭ بـۇ  يپـانى بولۇپمـۇ. ئاخىرهتلىـك ئۈچـۈن ئىـدى بولسا، بهزىلىـرى
ــاتتى ــۆپ چارچىت ــى ك ــالىرى مېن ــۈگىمهس مات ــدا . ت ــوي قىلغىنىم ئهگهر ت

. هتتىكۇفرىدىن كېلىدىغان ئهرزىيهتلهرنى ئويلىسام، ماڭا تولىمۇ ئېغىر كېل
ــدىڭىزمۇ ــويالپ قال ــالىدىغاندۇ دهپ ئ ــى س ــېمه ئېغىرچىلىقالرن ــۇفرى ن ؟ !ك

مېھرىبـــان ئانىســـىنىڭ قارنىـــدىن چۈشۈشـــكه ئۈلگـــۈرمىگهن بىغۇبـــار 
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 ئىبلىســـنىڭ كۈچـــۈكلىرى بولغـــان بـــۇ نىجىســـالرنىڭبوۋاقلىرىمىزنىـــڭ 
ــاك ــۇپ كېتىشــلىرى، پ ــىنىڭ قۇربــانى بول ــرىگهن تۈزۈلمىس ئهفىــف -چى

 بــۇئىخــالس بىــلهن قىلغــان ھىجابلىرىنىــڭ -ىــنئاياللىرىمىزنىــڭ چ
پهسهندىلهرنىڭ جهمئىيىتىده كهمسىتىلىشلىرى، قىزىل قهغهزلهر، جاھىـل 

-ئانىالرنىڭ تويلۇقلىرى، توي قىلغاندىن كېيىن ئۆز ئهھلىمگه، ئايال-ئاتا
تهربىيىسـىگه ئىـگه بواللماسـلىقتهك ئـاقىۋهتلهر  ئىپپىتىگه، بالىلىرىمنىڭ
  . تىتۇيۇالتماڭا ئېغىر 

يـۈتمىگهن، دۇنيـا  ن تېخـى كـۆكتېرىلىرى يۇمران، كاسـىلىرىدى باهجهئ
مۇھهببىتىنىــڭ ئهڭ يــۇقىرى پهللىســى بىــلهن مۇھهببهتلىنىشــكه -مېھىــر

زىنادىن  ؟!تىمۇتېگىشلىك بولغان بۇ بوۋاقالر ھاكىمىيىتىڭالرغا قارشى چىق
بىـلهن  ڭقاتناشـتۇرۇپ، كهينىـدىن ئـۆز قولـۇ ۇغۇرتىغاسـئـۇنى  ،باال تېپىپ

، بـوۋاق يېيىشـكه يالماۋۇزالرغـا ئۆلتۈرۈپ پـۇل تېپىشـقا ئـادهتلهنگهن سـهن
مـۇھهببهتتىن سـۆز ئـېچىش مـۇمكىن -مېھىر يالماۋۇزالرغائادهتالنگهن سهن 

  .  ئهلۋهتته ،ئهمهس
شۇ قېتىملىق بوشىشىشـتىن كېـيىن يهنىـال پـۇل پاسپورت توغرىسىدا 

ـــتېـــپىش كويىـــدا  ـــاتىم شـــۇ تهرىقىـــده قانچىلىـــك داۋام . ردىمۈۋهرۈي ھاي
لـېكىن ئـاز ۋاقىتـتىن كېـيىن ھېلىقـى . قىلغانلىقىنى ئهسلىيهلمهيمهن

ھىجـــرهت كهلىمىســـىنىڭ قهلبىمـــدىكى تـــۇنجى ئىزناســـىنى قالـــدۇرغان 
ـــڭ ـــاردىم بۇرادهرنى ـــۆيىگه ب ـــاز. ئ ـــر ئ ـــلهن بى ـــڭ بى ئىمانالشـــتۇق،  ئۇنى

جىھـاد توغرىسـىدا ۋه -جـرهتئۇ بۇ جهريانـدا ماڭـا يهنىـال ھى. ئهھۋالالشتۇق
 ىپ ئهسـلهتكهنپاسپورت بېجىرىۋېلىش توغرىسىدا نهسىھهتلهرنى قىل كهزرېت

نېمه ئۈچۈن پاسپورتۇم چىقمايدۇ؟ مهن ھىجرهت قىاللمـاي،  باهجهئ«. بولدى
دېـگهن » ؟بىر ئۆمۈر مۇشۇ قارا كاپىرنىڭ ئىسكهنجىسىده ياشاپ كېتهرمهنمـۇ
-ھاپىال. پىكىرلهر يىپى ئۈزۈلگهن مارجاندهك مېڭهمگه تۆكۈلۈشكه باشلىدى

شاپىال ئۇ بۇرادهر بىلهن خوشالشقاندىن كېيىن، ئۆيگه قايتىـپ پاسـپورتنىڭ 
، شــۇ ئالالھقــا ھهمــدىلهر بولســۇنكى. غــېمىگه قايتــا چۆكۈشــكه باشــلىدىم

ــدىن ك ــا كهلمىگهن ــى كارغ ــارهت ۋىزىس ــاۋۋالقى تىج ــا ئ ــيىن، ۋاقىتت يهنه ې
ۋىزىسـى بولـۇپ، لـېكىن ھېلىقـى  باشـقا بىـر تىجـارهتئهكهلدۈرۈپ قويغان 
شـۇ ۋاقىـتالردا . ئۇنى ئىشـلهتمىگهن ئىـدىم سهۋهبىدىنروھىي چۈشكۈنلۈك 

بــۇ قېتىمقــى . تــاپتىمبىــر بۇرادهرنىــڭ پاســپورت بېجىرگهنلىكىــدىن خهۋهر 
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بولسۇن ئۈچۈن ئـۇ بـۇرادهر بىـلهن كۆرۈشـۈپ  تلىكهقىيهپپۇۋهمبېجىرىشىمده 
 فـونېلېتئـۇ بـۇرادهرگه . ئازراق بىر نهرسـىلهرنى بىلىـۋېلىش كېـرهك ئىـدى

ــداېلېت. قىلســام ئۈرۈمچىــده ئىــكهن كــۆپ گهپ قىلىشــنى خالىمىــدى  فون
ــدى ــپ قىل ــىمنى تهكلى ــۈرۈمچىگه كېلىش ــاي، ئ ــۇمهن . بولغ ــده ش  كېچى

ئـۇ بـۇرادهر . ردىن ئاشـقان ئىـدىكېچه سـائهت بىـ. ئۈرۈمچىگه ئۈنۈپ بولدۇم
. كۆرۈشــتۇق تســاالمه-بىــز ســاق. ياتــاق ئېلىــپ تهييــار قىلغــان ئىــكهن

ھاياتىمنىڭ بـۇ ھالقىسـىدىكى، بـۇ ياتـاقتىكى كۆرۈشـۈش مېنـى ئاجايىـپ 
چــۈنكى بــۇ ياتاقتــا ئۇچراشــقان ئــۈچ بــۇرادهر ھىجــرهت . ھهيــران قالدۇرىــدۇ

اقىتتــا بــۇ ئۇلــۇغ ھــالبۇكى بىــز ئهينــى ۋ. زېمىنىــدا ھهم ئۇچراشــتۇق
 شهھىدھهتتا بۈگۈنكى كۈنده ئارىمىزدىن بىرى . نېئمهتتىن بىخهۋهر ئىدۇق

يۈز تـۇرۇپ، ئۆزىنىـڭ -يهنه كېلىپ جهڭ مهيدانىدا، دۈشمهنگه يۈزمۇ. بولدى
قىلغـان پـارتالش ئـاۋازى  »گـۇم«داۋاملىق قىلىـدىغان دۇئاسـىغا مۇۋاپىـق 

. بولــدى شــهھىدبىلهنــال، ھــېچ قىينالماســتىن تهكبىــر ئېيتقــان ھــالهتته 
بىلىـدىغانلىرىمنى شۇ يهرده ئـۇ توغرىلىـق . ئۇنىڭغا توپ ئوقى چۈشكهنىدى

ئۇنىڭ ئهسلى ئىسـمى ئىلھـام، . مۇۋاپىق كۆردۈم نىقىسقىچه يېزىپ قويۇش
ئىمانلىق يىگىت  وڭ بولغانقاراماي شهھىرى جهرهنبۇالق رايونىدا ئۆسۈپ چ

ئۇ ئىمانلىق ھاياتىدا كۇفرىنى تونـۇپ يهتكهنـدىن كېـيىن، ئىككـى . ئىدى
تـۈرمه ھايـاتى ئۇنىـڭ ھىجـرهت ۋه . تۈرمه ھاياتىنى باشتىن كهچۈرىـدۇيىل 

مهرھهمىتـى  ڭنىـھئالال. جىھادقا بولغان ئىشـتىياقىنى تېخىمـۇ قوزغايـدۇ
بىــلهن ھىجــرهت قىلغــان ئىلھامنىــڭ جىھــاد مهيدانىــدىكى ئىســمى ئــۆمهر 

 ئـالالھبۇ كۈنلهرده،  جاسۇس ھهدهپ بومباردىمان قىلىۋاتقان. سىددىق ئىدى
ـــدىن ئايرىلىـــپ قالغـــان ـــۆمهر ســـىددىق ئېغىـــر  يولىـــدىكى يېقىنلىرى ئ

ىـر ب نىـڭئۇ. بېسىقلىشىپ، شاھادهتنى ياخشى كۆرۈپ قالغانـدهك قىالتتـى
كىم بۇرادهرلهرنىڭ «: ئېتىۋاتقاچ لهغمهنقېتىم جهڭ مهيدانىدىكى مهركهزده 

دېـگهن » بولىـدۇ دهيـدۇ ھىدهشـخىزمىتىنى ياخشى قىلسا، شـۇ بالـدۇرراق 
بۇرادهرلهر بهزىده بىھۇده سۆزلهرگه كىرىشىپ قالسـا، . گېپى ئېسىمده تۇرۇپتۇ

ـــارىڭىنىقـــويه « هزمهي قىلىـــپال، ھېچنېمىنـــى ســـ ›گـــۇم‹! دۇنيانىـــڭ پ
ه بىـر قېـتىم ئـۇ يهن. دهپ قويـاتتى» !ھه-كېتىۋالساق نېمىدېگهن ياخشـى

ئهگهر ئــالالھ قوبــۇل قىلغــان بولســا، جهننهتتىكــى «: قىزىقــارلىق قىلىــپ
نـى شـۇنداق لهرخۇددى بىز ئالالھنى زىكىـر قىلغانـدهك، بىز جۈپتىلىرىمىز
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... ئـۆمهرئـۆمهر، ئـۆمهر، ‹ھازىرنىڭ ئۆزىـده ئـۇالر مېنـى . زىكىر قىلىدىكهن
. ئىــدى نهتكۈۋهرۈلـدۈكدهپ مېنـى  »!دهپ زىكىـر قىلىۋاتىـدۇ دېگىـنه ›...

ئۇنىڭ شهھىدلىك توغرىسىدا قىلغـان يهنه بىـر گېپـى ھهرگىـز ئېسـىمدىن 
ــدۇ ــدىلىرىگه «: چىقماي ــۆرگهن بهن ــڭ ياخشــى ك ــالالھ تائاالنى شــهھىدلىك ئ

. مهيدۇھهمــمه ئــادهم بــۇ نېــئمهتكه ئاســانال ئېرىشــهل. بېرىــدىغان مۇكاپــاتى
كۆتـۈرۈپ كىرىـپ ماشـىنا سـېتىۋالىمهن دېسـهڭ،  كـويسـهن بىـر : مىسال

. دۇكاندار ساڭا ماشىنا بېرىش تۈگۈل، ساراڭكهن دهپ قوغالپ چىقىرىۋېتىـدۇ
پۇلـۇڭ بولۇشـى  كـويماشىنا سېتىۋېلىش ئۈچۈن يۈزمىڭ، ئىككى يۈزمىـڭ 

ۇرۇن دىن بۇ نېئمهتنـى سوراشـتىن بـتائاال ھئالالشۇنىڭغا ئوخشاش . كېرهك
 »رنــى قىلىــپ دهســمايه سېلىشــىڭ كېــرهككــۆپلىگهن ياخشــى ئهمهلله

بولمىسـىمۇ، لـېكىن  پۈتۈنلهي توغرائۇنىڭ بۇ دېگهنلىرى گهرچه . دېگهنىدى
ئـۇ . تـوغرا بولغـان ئىـدى ىكۆپلهپ ياخشى ئهمهل قىلىۋېلىشقا قىزىقتۇرۇش

 قىلغـان ئـاۋاز بىـلهن تهڭ» گـۇم«ىق شهھىد بولغان چاغدا دۇئاسىغا مۇۋاپ
ئۇنىـڭ  .پانىي دۇنيانىـڭ تـۈگىمهس ماالمهتلىرىـدىن خـاالس بولغـان ئىـدى

بوينىدىن قىپقىزىل قان شىرىلداپ ئېقىۋاتقان بولۇپ، ئالالھ تائاالنىڭ جان 
ناھايىتى يهڭگىللىـك بىـلهن تېـزال  نىلىرى ئۆمهر سىددىقتىئالغۇچى پهرىش

يېڭـى تـويى  مۇجاھىدلىرىمىز ئۇنى ئهنسارى. قهبزى روھ قىلغاندهك تۇراتتى
. بولىدىغان يىگىتتهك چىرايلىق ياساندۇرۇپ جهڭ مهيدانىغا دهپـنه قىلـدى
: كېيىنكى كۈنلهرده ئۆمهر ئابىد ئـۆمهر سـىددىقنى چۈشـىده كـۆرگهن بولـۇپ

ياق، مهن ھايـات، مهن  -دهپ سورىسا،-بولۇپ كهتكهنتىڭغۇ؟ ھىدهشسهن «
 1400بۇنىڭغــا  التائــادهرۋهقه رهببىمىـز ھهق . دهپ جــاۋاب بهرگهن» .ھايـات

ئىسـپات قىلىـپ ئـۆزگهرمهس ھـۆججهت نازىـل قىلغـان -يىل بۇرۇن دهلىل
  . ئىدى
 .ئۆلۈك دېمهڭـالر) يهنى شېھىتلهرنى(نىڭ يولىدا ئۆلتۈرۈلگهنلهرنى هللا«

-154سـۈره بهقهره ( » .لېكىن سىلهر بۇنى سهزمهيسىلهر .بهلكى ئۇالر تىرىكتۇر

  )ئايهت
ر ئاتـا ۋئۆمهر سىددىقنىڭ ئائىله تاۋابىئاتلىرىغـا سـه ئالالھدىنئاخىرىدا 

قىلىشىنى، ئۇنىڭغا جهننهتته ھاياتلىقىدا ئۇنى زىكىر قىلغان ھۆر قىزالرنى 
ئــۆمهر ســىددىقنى ئــۆز دهۋاســىدا شــهرمهنده . جــۈپلهپ قويۇشــىنى تىلهيــمهن

  !قىلمىغان، سىددىقالردىن قىلغان ئالالھقا چهكسىز ماختاشالر بولسۇن
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سىزنىڭ ھهم رهببىڭىزنىڭ يولىدا ئىسسـىق قېنىڭىزنـى ! ئهركهكلهر ئى
ــۆككىڭىز كېلىۋاتامــدۇ ــۇرۇپ !ت ــتىن بولغــان جــايىڭىزنى كــۆرۈپ ت ؟ جهننهت

؟ ھۆرلهرنىـڭ قۇچىقىغـا ئـۆزىڭىزنى ئـاتقىڭىز !كېلىۋاتامدۇ ىزۇڭبولغ شهھىد
-مـۈرىنى! ؟ كېلىـڭ، بـۇ كارۋاننىـڭ يـۈكىنى تهڭ كۆتـۈرهيلى!كېلىۋاتامـدۇ

سىز بـۇ ئهسـهرنى ! قادىاليلىئوق بولۇپ ه تىرهپ كاپىرالرنىڭ يۈرىكىگه مۈرىگ
ــۇۋاتقىنىڭىزدا مهن ھهم  ــهھىدئوق ــاد  ش ــۇمكىن، جىھ ــۇم م ــان بولۇش بولغ
.  بولغان بولۇشى مۇمكىن شهھىدبىلىشلىرىڭىز -مهيدانىدىكى باشقا تونۇش

قېنـى  ڭرنىهھىتلېشـلېكىن شۇنى بىلىپ قويايلىكى، بۇ ئىسـالم دهرىخـى 
ــدۇ ــۇ ســۆزلهرنىمهن . بىــلهن كۆكلهي ســىبىر كىتــابالردىن ئوقۇۋېلىــپ قاي ب

ئــونالپ بۇرادهرلهرنىــڭ -ئــالالھ بىــلهن قهســهمكى ئــونالپ. تقىــنىم يــوقدهۋا
ــهھىد ــدالرنىڭ ش ــى مۇجاھى ــان يېڭ ــۆزۈم نۇرغۇنلىغ ــۇ ك ــۆرگهن ب لىكىنى ك

ى سانسىزلىغان ھهمـزىلهر بـۇ مهيـدانن. سېپىمىزگه قوشۇلغانلىقىنى كۆردى
ئۇالرنىــڭ ئىسســىق قانلىرىــدىن چىققــان . يهنىــال ئــاۋات قىلىــپ يــۈرمهكته

-ئاجايىپ بىر خۇشـپۇراقتا مهسـت بولغـان يـاش قهلـب ئىگىلىـرى تولـۇپ
تاشقان ئىمانى بىلهن ئۆزلىرىنى كـاپىرالر ھايـاتىي دۇنيـادا ھهرگىزمـۇ ئـارزۇ 

  . قىاللمايدىغان ئۆلۈمگه تهييار تۇتماقتا
 شـهھىد ،بوشىشىپ قالمـاڭالر) جىھادتىن(«: هيدۇئالالھ تائاال مۇنداق د

ـــاڭالر ـــۈن قايغۇرم ـــانالر ئۈچ ـــۇئمىن بولســـاڭالر  ،بولغ ـــتۈئئهگهر م  كۈنلۈس
  )ئايهت-139سۈره ئال ئىمران (» .قازىنىسىلهر

ــدىن كېــيىن  ــۇرادهر ئېيتىــپ بهرگهنئۇن ــويىچه  پلهرتهرتىــ ھېلىقــى ب ب
رهببىمنىـڭ يـاردىمى بىـلهن باشـقا مۈشـكۈالتالر . رهسمىيهتلهرنى بېجىـردىم

ئهمدى . ئۇالر تهخمىنهن بىر ئاي كۈتۈشۈم كېرهكلىكىنى ئېيتتى. بولمىدى
بۇ كـۈنلهرده . باشقا ھېچقانداق ئىشقا ئارىالشماي تىنچ ئۆتۈش كېرهك ئىدى

ئايلىرى  زانىرامارهك رهھمهتلىك، مهغفىرهتلىك، بهرىكهتلىك مۇب ڭنىھئالال
ئـۇ بهنـدىلهرنىڭ ئـۆز . بىزگه قاراپ ئۆز قـۇچىقىنى ئـاچقىنىچه كېلىۋاتـاتتى
ئۇ يهنه ئۆزىنىڭ باشقا . رهببىنىڭ مهغفىرىتىگه ئېرىشىشىنى ئۈمىد قىالتتى

ئايالردىن ئارتۇق، پهزىلهتلىك ئىكهنلىكى بىلهن مهمنـۇن بولغـاچ، ئۆزىنىـڭ 
ــا ــدىلهرنىڭ گۇن ــدا بهن ــرى قۇچىقى ــۇدهك، كهڭ ــاردهك، س ــۇددى ق ھالردىن خ

دهرۋهقه رهسـۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ . ى ئىسـتهيتتىمۆلدۈردهك پاكلىنىۋېلىشىن
: ئهلهيھىسسـاالم ئىـلىبرىجئهلهيھى ۋهسـهللهمنىڭ تۆۋهنـدىكى ھهدىسـىده، 
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بولمىغــان كىشــى جهننهتــتىن  تهغپىــرهمكىرىــپ گۇنــاھلىرى  زانغــاىرام«
دېگهنــــده، رهســــۇلۇلالھ ســــهللهلالھۇ ئهلهيھــــى » يىراقلىشــــىپ كهتتــــى

  .دېگهنلىكى بايان قىلىندى» !ئامىين«ۋهسهللهمنىڭ 
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 �S  �� �� ��% Q(��3 : �>? �@� "    

» !مـۇنبهرگه ھـازىر بولـۇڭالر«: رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم
ــدى ــدۇق. دې رهســۇلۇلالھ ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۋهســهللهم . بىــز ھــازىر بول

ئىككىنچـى . دېـدى» ئـامىين«بىرىنچى پهشتىقىغا چىقىۋېتىپ مۇنبهرنىڭ 
ئــۈچىنچى پهشــتىقىغا . دېــدى» ئــامىين«پهشــتىقىغا چىقىۋېتىــپ يهنه 

رهســـۇلۇلالھ ســـهللهلالھۇ ئهلهيھـــى . دېـــدى» ئـــامىين«چىقىۋېتىـــپ يهنه 
ئـى رهسـۇلۇلالھ بىـز بۈگـۈن سـهندىن «: ۋهسهللهم مۇنبهردىن چۈشكهنده بىز

رهسـۇلۇلالھ  .دېـدۇق »ان بىر نهرسىنى ئاڭلىدۇققۇ؟ئىلگىرى ئاڭالپ باقمىغ
ماڭـا  ئىـلىبرىجھهقىقهتهن «: سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېدى

ىغـان بولم تهغپىـرهمئۇ كىشـىنى تېپىـپ، گۇنـاھى  زانىرام‹: توغرا بولۇپ
ئىككىنچى . دېدىم» ئامىين«مهن  .دېدى ›كىشى جهننهتتىن يىراق بولدى

 تۇرۇدسهن ئۇنىڭ قېشىدا زىكـرى قىلىنىـپ سـاڭا ‹: پهشتاققا چىققىنىمدا
. دېدىم» ئامىين«مهن . دېدى ›ىغان كىشى جهننهتتىن يىراق بولدىئوقۇم

ئانىسى ياكى ئۇ ئىككىسىدىن بىـرى -ئاتا‹: ئۈچىنچى پهشتاققا چىققىنىمدا
ئانىسـى جهنـنهتكه كىرىشـىگه -ئاتـا) مـايئـۇالرنى رازى قىالل(ھايات بولۇپ، 
» ئـامىين«مهن . دېـدى ›ىغان كىشى جهننهتتىن يىراق بولدىسهۋهب بولم

  .دېدىم
ئالالھ تائاالنىڭ پهزلى بىلهن بۇ ساناقلىق كۈنلهرنىڭ ئىللىـق قوينىـدا 

ــى  ــش، يهن ــالۋهت قىلى ــان تى ــدۈزلىرى قۇرئ ــداىرامكۈن ــۇپ  زان ــاننى ئوق قۇرئ
تۈگىتىش، ياخشىلىقالرنى زىياده قىلىش دېگهندهك ئىشالر بىـلهن مهشـغۇل 
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بولساق، كېچىسى رهببىمىـزگه ئاشـىق بولـۇپ كـۆز يېشـى قىلىـش بىـلهن 
ــاتتى ــداق تهســكىن تېــپىش. قهلبىمىــز تهســكىن تاپ  تهسۋىرلىگۈســىز بۇن

  !ده-رىنېئاجايىپ ش
نامـاز . ياردهم تىلهڭـالر) دىنهللا(ناماز ئوقۇش ئارقىلىق  ،سهۋر قىلىش«
دىـن  )غـا بويسـۇنغۇچىالرهللايهنـى كهمتهرلىـك بىـلهن (دىن قورققۇچىالر هللا

  )ئايهت-45سۈره بهقهره (  ».باشقىالرغا ھهقىقهتهن مۇشهققهتلىك ئىشتۇر
سـىپ كېچىسـى مېنىـڭ ئۆيۈمـده بولۇشـقا نې شۇنداق كېچىلهردىن بىـر

ردىكىدهك بـۇرادهرلهر بىـلهن ئۇ كېچىسى يهنىال باشقا ۋاقىتال. بولغان ئىكهن
پـاالن، پـاالن، «: ئىمانلىشىپ، قۇرئـان ئوقـۇپ، ئهگهر ھىجـرهت قىاللىسـاق

تـاڭمۇ ئـاز . دېگهندهك شېرىن خىيالالر بىلهن ئولتۇرۇشـتۇق »... ...پاالن
ئېتىــپ  ۇپولــدهرھــال تۇتــۇش قىلىــپ، بــۇرادهرلهرگه ئوخشــىتىپ . قالــدى
. ئالالھ تائاالنىـڭ رهھمىتـى بىـلهن بۇرادهرلهرمـۇ ياخشـى يېيىشـتى. بهردىم

نامازدىن كېيىن بـۇرادهرلهر قايتىـپ كهتمهكچـى . بامدات نامىزىنى ئوقۇدۇق
 تىرېكىلــومئۇالرنىــڭ ئــۆيى مېنىــڭ ئۆيۈمــدىن يىگىــرمه نهچــچه . بولۇشـتى

: رادهر چىقىـپئـارىمىزدىن بىـر بـۇ. يىراقلىقتىكى باشقا بىر كهنتـته ئىـدى
يـــاراقلىرىنى -بــۇرادهرلهر ئــالالھ يولىـــدىكى مۇجاھىــدالر ئېغىـــر قــورال«

بىـز ھهم بۈگـۈن بىـر . ئۇزۇن يولالرنى يۈرهرمىش-كۆتۈرگىنىچه پىياده ئۇزۇن
مهن ئهگهر . دېــدى »!ئــۆيىمىزگه مېڭىــپ قايتــايلى! ىزمۇ؟مېڭىــپ باقمــايم

لهززهتـكه شـېرىك مېڭىپ قايتىدىغان ئىش بولسـا، مېنىڭمـۇ بـۇ  راستىنىال
ككـى بـۇرادهرنى ئى-نهتىجىده بىـر. بولۇشقا تهييار ئىكهنلىكىمنى بىلدۈردۈم
. ، يولىمىزغـا راۋان بولـۇپ كهتتـۇقماشىنىغا سـېلىپ قويغانـدىن كېـيىن
يـــولالردا كۆڭـــۈللىرىمىز خـــوش، . دهرۋهقه بـــۇ ھهقىـــقهتهن لهززهت ئىـــدى

دىــگه يهتكهنــدهك بهزىــده مۇجاھىــدالرنىڭ دهر. تهكبىــرلهر يــاڭراپ كېتهتتــى
بولــۇپ، ئۇالرنىــڭ ھهققىــگه دۇئــا قىلىشســاق، بهزىــده بــۇ زالىــم خىتايــدىن 

كهيپىيات تولىمۇ . قۇتۇلۇش ئۈچۈن رهببىمىزگه شىكايهت قىالتتۇق كهزرېت
يولدا ماڭغاچ ئۈرۈمچى، ئۇ يهر بۇ يهردىكى ئـالالھ يولىـدىكى . قىزغىن ئىدى

ىمـانىي راھهتنىـڭ پهيـزىگه قىلىپ، ئـۇالرنى بـۇ ئ فونېلېتئاشىقلىرىمىزغا 
بۇ يهرده كاپىرالر ئۆمۈر بويى تېتىيالمايدىغان بىر ھهقىـقهت . قىالتتۇق جۆره

بىـلهن پهقهت ۋه پهقهت  ھهر قانـداق بىـر كىشـى مۇسۇلمانالر زبار بولۇپ، بى
شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئــۇالر گهرچه . ىشــىمىزئــالالھ رازىلىقــى ئۈچــۈنال دوستل
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بولســـىمۇ بـــۇ خۇشـــاللىقىمىز، بـــۇ جاھاننىـــڭ باشـــقا بىـــر بۇرجىكىـــده 
لىق يـۈرىكى تۇيغۇلىرىمىزنى سـهزگۈ ئهزالىـرى بىـلهن ئهمهس بهلكـى ئىمـان

ــدۇ ۋه خۇشــاللىنااليدۇ لــېكىن بىچــاره كاپىرالرنىــڭ  .بىــلهن ھــېس قىالالي
ــدا ــاۋى پاي ــىۋهتلىرى دۇني ــارلىق مۇناس ــدىغانلىقى -ب مهنپهئهتســىز قۇرۇلماي

  . زمۇ تېتىيالمايدۇھهرگىئۆمۈر بويى ئۈچۈن، بۇ لهززهتنى 
. كهلـدى فـونېلېتكېتىـپ بارغـان ۋاقىتتـا تۇيۇقسـىز پىيـاده شۇنداق 

ــاۋازىنى ســىرتقا ئۈنلــۈك  فــوننىېلېت ــۇرادهرلهر بىــلهن پاراڭالشــقاندا ئ ــا ب باي
. تېـزال ئالـدىم فـوننىېلېت. ئاڭلىنىدىغان ھـالهتكه تـالالپ قويغـان ئىـدىم

ـــاالنى، ) جامـــائهت خهۋپســـىزلىك ئىدارىســـى( گوڭئهنجـــۈدىكىۋهي مهن « پ
ــاۋازالرنى باشــقا . دېــدى »كېلىــپ ئېلىۋېلىــڭ. پاســپورتىڭىز چىقتــى ــۇ ئ ب

ــدى ــۇ ئاڭلىغــان ئى ــۈرمىگهن . بۇرادهرلهرم ــاۋازىنى ئېتىۋېتىشــكه ئۈلگ مهن ئ
بىز بۇرادهرلهر ئارىسىدا ھىجرهت دهۋاسىنى ئاشكارا قىلىشقان بىـلهن . ئىدىم

سـهۋهب . رىنى كۆپىنچه يالغۇز، مهخپىي قىالتتۇقشهخسىي پاسپورت ئىشلى
ھهرگىزمۇ بۇرادهرلهرگه ئىشهنچ قىاللمىغانلىقتىن ئهمهس بهلكى جهمئىيهت، 

 فــوننىېلېتمهن . ھــالهت بىزنــى شــۇنىڭغا مهجبــۇر قىلىــپ قويغــان ئىــدى
بــۇ خۇشــاللىنارلىق خهۋهرنــى ئۇالرغــا يهنىمــۇ  ،قويۇۋهتكهنــدىن كېــيىن
الر مېنــى بىــرهر قــۇر تهبرىكلىگهنــدىن كېــيىن، ئــۇ. ئوچۇقالشــتۇرۇپ دېــدىم

ئۇالرغا پاسپورتۇم بارلىقىنى مهيلى كىم بولۇشىدىن قهتئىينهزهر ھـېچكىمگه 
قايتـــا -تىنماســـلىقىنى، بۇنىـــڭ ئۇالرغـــا ئامـــانهت ئىكهنلىكىنـــى قايتـــا

ئهمدى دهرھال تهييار بولغان پاسـپورتۇمنى كـۆزۈمگه سـۈركهپ، . كىلىدىمېج
ــىز ــوقۇۋاتقان  رىتىمس ــدىس ــرهك ئى ــۈم كې ــا چۈشۈرۈش ــۈرىكىمنى جايىغ . ي

ماشــىنىغا . ھېلىقــى ئالــدىراش مىجهزىــم بىــلهن تېــز قايتمــاقچى بولــدۇم
ــيول ــهم، تاش ــاي دېس ــپ قايت ــراقالپ ك دىنچىقى ــۇقيى ــدهك قىالتت . هتكهن

پىيـاده . سهۋرىمنى تېخىمـۇ زىيـاده قىلىـپ يهنىـال مېڭىشـقا تـوغرا كهلـدى
ماڭغانچه شۇ كهنتنىـڭ تهۋهلىكىـگه كىرگهنـدىن كېـيىن، دهرھـال ماشـىنا 

ئاخشـىمى . يول ئالـدىمتوسۇپ، ئۆزۈم پىياده مېڭىپ كهلگهن ئۆيۈمگه قاراپ 
ه، د-كېچىچه ئۇخلىمىغانلىقتىن، كـۆزۈمنى بىـر يۇمـۇپ ئاچقانـدهك بولـدۇم

نىـــڭ تائاال ئـــالالھ مهرھهمهتلىـــك . قارىســـام ئـــۆيگه كېلىـــپ قـــاپتىمهن
ئاسانالشتۇرۇپ بېرىشى بىلهن بهزى رهسـمىيهتلهرنى تېـزال بېجىرگىنىمـدىن 

ئارزۇلىغـان، ماڭـا  مهن! ئـاھ رهبـبىم. كېيىن، پاسپورتۇمنى قولۇمغا ئالدىم
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ىرى بولغـان بـۇ پاسـپورت ئـاخ دهسمايىسى ماددىيىمنىڭ تنىسبهتهن ھىجرى
پهقهت سېنىڭ ياردىمىـڭ . ساڭا سانسىزلىغان مهدھىيىلهر بولسۇن. چىقتى

 اقىتتـاۋبـۇ . ھئهلھهمـدۇلىلله. چىقىرالىـدىم دقـاۇجۋۇبىلهنال بۇ ئىشـالرنى 
خۇشاللىقتىن چىرايىمغا كۈلكه قونۇپ، تهنلىرىم يايرىغان بولسىمۇ، لېكىن 

. هك قىالتتـىدقىلىپ بىـر نهرسـه باسـقان» هالسسىد«ئىمانلىق يۈرىكىمنى 
ئهي يىگىـت، سـهن ئارزۇلىغـان پاسـپورت «. ئۆزۈمگه پىچىراليتتىم-مهن ئۆز
 قانـداقھېچ قىلماسـلىقىڭغائهمدى رهببىڭنىـڭ ئالدىـدا ھىجـرهت . چىقتى

بــۇ پىچىرالشــالر . »ئۆزرهڭنىــڭ دهرۋازىلىــرى يېپىلــدى. قالمىــدىباھــانهڭ 
مهن ئهمـدى . ئاسـتا مېنىـڭ يهلكهمـدىكى يـۈكنى ئېغىرالشـتۇراتتى-ئاستا

ــكهت قىلىشــىم كېــرهك ــېكىن . دهرھــال ھىجــرهت قىلىــش ئۈچــۈن ھهرى ل
دېگهن ئىككى چوڭ توسۇق ماڭا ھهيـۋه بىـلهن  »ئىقتىساد، ئاالقه«ئالدىمدا 

تــوال -مهن بــۇالرنى بۆســۈپ ئۆتــۈش ئۈچــۈن ئــاز. خىــرىس قىلىــپ تــۇراتتى
 دهپ قارىغـان بىـر نچلىكهئىشـ ئـۆزۈمگه تونۇشـلۇق ھهم. ھهرىكهت قىلـدىم

ئـۇ ئـاۋۋالقى ۋاقىـتالردا . ۇرادىرىمدىن ياردهم سوراپ بېقىشنى توغرا تـاپتىمب
ئىمانـدىن  نىئـۇ. تـوال دهۋهت قىلىـپ، ئىمـاننى چۈشـهندۈرهتتى-بىزگه ئـاز

  . كېيىنكى ھىجرهت يولۇمدا چوقۇم ياردهم قىلىدۇ دهپ ئويلىغانىدىم
. ئالدىـدا تـۇراتتىم ڭسـچىتنىهمبىر كۈنى ئۇنى پايالپ، پۇرسهت كۈتـۈپ 

. بولـدى نامايـانماشىنىسى بىـلهن مېنىـڭ كـۆز ئالدىمـدا  رۇزۇپدهرۋهقه ئۇ 
. ده، ھهقىقىـي ئهھـۋالنى ئېيتـتىم-راق بىـر جايغـا چـاقىردىميئۇنى خالى

ئۇنىڭغا پاسپورتۇمنىڭ چىققانلىقىنى، ماڭا پهقهت پۇل ۋه يولنىڭال تهرتىپـى 
ئـۇ . ن تازا كۈچهپ سـۆزلهيتتىمقالغانلىقىنى قىزغىنلىق ھهم ئىشهنچ بىله

دا مېنىڭ ئېيتقانلىرىمنى زهن قويـۇپ ئاڭلىغانـدىن كېـيىن، تهمكىـن ھالـ
ــۇرادهر«. جــاۋاب بېرىشــقا باشــلىدى ــالالھ رهھــمهت قىلســۇنب ياخشــى  ،، ئ

ئىيۇل ۋهقهسىده ئـۆز -5 ىكىئويالپسهن، لېكىن شۇنى بىلهمسهن؟ ئۈرۈمچىد
ــلىككه ئه ــپ كىرمهس ــك قايتى ــدىن تىرى ــدىن بالىلىرى ــپ، ئۆيى ــده ئېلى ھ

پاسـپورت دېسـهڭ، كـۆپ كىشـىلهرده . چىقارغان نۇرغۇن ئانىلىرىمىز بولـدى
كۈنـدىن كېـيىن، ئـۆز دىيـارىمىزدا  زلېكىن سهن ئارزۇلىغـان جىھـاد ئـا. بار

ماڭا ئـۇ كىشـىدىن . نى ئېيتتى »ۋهھاكازاالر. باشلىنىپ قېلىشى مۇمكىن
قىنى جهزىملهشـتۈرگىنىمدىن نه ئاالقه، نه ئىقتىساد تهرتىـپ بولمايـدىغانلى
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، ئۇ ده-كىلىدىمېجكېيىن، ئۇنىڭغا بۇ گهپلىرىمنىڭ ئامانهت ئىكهنلىكىنى 
  . كىشىدىن ئايرىلدىم

مىزنى قهلبىدىكى نىيهتلىرى بىـلهن قوشـۇپ شۇ بۇرادهرلىرى! ئى رهببىم
مانــا بۈگــۈنكى كۈنــده تۈركىســتاننىڭ ھهر قايســى  .تاپشــۇردۇم ىلىگهســ

بـۇ قـانالر بىـر تهرهپـتىن . لىرىمىزنىڭ قانلىرى تۆكۈلدىشهھىددىيارلىرىدا 
ــدىن  ــاھادهتنىڭ مهقبۇلىيىتى ــپ، ش ــۇراقالرنى تارقىتى ــك پ ــاۋادا مهززىلى ھ

ــارېب ــپ، يــاش  تهش ــا ســىڭىپ كىرى ــر تهرهپــتىن زېمىنغ بهرســه، يهنه بى
كۆچهتلىرىمىزنىــڭ تهشـــنا بولغــان يىلتىزلىرىنـــى ســۇغۇرۇپ، ئاجايىـــپ 

ــاتىي كــۈچ بېيى دهرۋهقه ھــازىر تۈركىســتاندا . غىشــالۋاتاتتىمىــرىلمهس ھاي
جىھادى ھهرىكهتلهر ئايىغى ئـۈزۈلمهي داۋاملىشـىۋاتقان، خهلقىمىـز ئىچىـده 

. يتـته تـۇرۇپتىمىزئويغىنىش بىر قهدهر ئهۋج ئالغان تـارىخىي ھـالقىلىق په
بىلىــپ، ئــۆز  تهنىــيمهغلىرىمىز مۇشــۇ پۇرســهتلهرنى ئۈمىــدكى شــۇ بــۇرادهر

. ئهھدىلىرىگه مۇۋاپىق ھالدا بۇ كارۋاندىن بىر كىشىلىك ئـورۇن ئالسـىكهن
-ياۋىــداق تهشــۋىقاتلىرىغا، بهرگهن تــارتۇق-ھهرگىزمــۇ كۇفرىنىــڭ يالغــان

ئالالھ تائاال ئۆز كىتابىدا بايان قىلىـپ، . تاجلىرىغا ئالدىنىپ قالمىسىكهن
ىلماسـلىقىغا ھېچقانـداق پهقهت ئۆزره ئىگىلىرىـدىن باشـقىالرنىڭ جىھـاد ق

 80تۈركىسـتاندا جىھـاد پهرز ئهيـن بولغانلىقىغـا  بـاهجهئ. يوچۇق قويمىـدى
ئهيـن،  رزهپپهرز ئهيـن، «نهچچه يىل بولغان بۈگـۈنكى كـۈنلهرده، جىھادنىـڭ 

تـال ماتاسـىغا  تـۆت-لىكىنى بىلىپ تۇرۇپ، دۇنيانىـڭ ئىككـى »پهرز ئهين
ــپهرۋا قارىمىســىكهن ــدىنىپ، بى ــڭ ئاشــۇ زى. ئال ــدىكى غېرىبلىرىمىزنى ندان

؟ ئاشـــــۇ !ئىچىـــــپ يـــــۈرگهن بىـــــزلهرده ھهققـــــى يوقمـــــۇ-ئوينـــــاپ
يېتىملىرى بىـلهن  ڭرنىهھىتلېشلىرىمىز ى؟ مهدرىس!لىرىمىزنىڭچۇىسىدهنار

بىزلهرنـى ! ؟ ئـاھ رهبـبىم!ئۇالرنىڭ ئىنتىقامىنى كىم ئالىدۇ! توشقان تۇرسا
ــن ــدايهت قىلغى ــا ھى ــڭ ھهق يولۇڭغ ــزلهرگه جه. ئۆزۈڭنى ــا بى ــيهت ئات زمى

بىزلهرنـى . قىلغىنكى، ھهقنىڭ ئۈسـتىده تۇرۇپمـۇ شـۈبھىلىنىپ قالمـايلى
  . رهھمهت دائىرهڭگه كىرگۈزگىن

-ھهدىلىـرىم، ئۇكـا-مهن مۇشۇ مۇناسىۋهت بىلهن تۈركىسـتاندىكى ئاكـا
ــدۇ ــۈم كېلىۋاتى ــۇالرنى دېگ ــىڭىللىرىمغا ش ــۇلۇلالھ س. س ــۆز  .ئه .رهس ۋ ئ
ــايرىم ــاتىنى ئ ــاننىڭ ھاي ــىده ئىنس ــايرىم -ھهدىس ــالمئ ــرهت ۋه ئىس ، ھىج
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جىھــادتىن ئىبــارهت ئــۈچ بــۆلهككه بۆلــۈپ، ھهر بىــر بۆلىكىــده شــهيتاننىڭ 
  .توسۇقلىرى بىلهن ئولتۇرىدىغانلىقىنى بىزگه يهتكۈزدى

» �+���3��Y�Z�� �D�&? �@��� �- �A������3 �I��[���  \��  I�� ]  ���[�� �+���� �A��������< �C���̂���? �@��
 �&�� �C����
�& �������	�� ���(�� H�	�� �+���� �4�������< �D �W�� ) �_� �̀ ��

� �)�� �C������ ������	�� �� �1�� �$��	�� �4������< �a��� %�$�� �̀ �
���[�� �+��� �A����3  ��b ���( )�Z�< �S��U����< �4��3 �C����� �c���?��  �� �1�� �$�9�� �J��B�> �� �9 ����� �M�c��9

 ���N�� �J�B�9�# �� �dN ���� �A $�1 �2�V �+�� �4�����< �&��$ �%�� �̀ 
���[�� �+�� �A����3  ��b �4��3 ���1��$��< �S��U����< �4��3 �4�2T[�� L�< �e �J�	��������< �4��9��
 �A�� �V��%�< �S����U����< �4����3 �4�� �9�� ���� H����
�� �a����� �9�� �f�/��������< �J��� ������<.«   (���5 �+�� (�� �42���)�� �4������< �� (�� �)�� �+����(�, �+� (�� 0:» �J������< @�� �9�<

 �J���3 ��� �� � �%�� �+�( �� A�
 I�� �+ (�� 0�(�, �.��* �I��# �R��9�< ��$�� �> �C���� «)A9*� A�H>(  
ــۇردى ــدا ئولت ــادهم ئهۋالدىنىــڭ يوللىرى ــقهتهن شــهيتان ئ ــڭ . ھهقى ئۇنى

ۇل قىالمسهن؟ دىنىڭنى ئىسالمنى قوب«: ئىسالم كهلتۈرۈش يولىدا ئولتۇرۇپ
ئـۇ كىشـى شـهيتانغا . دېـدى» بوۋىلىرىڭنىڭ دىنىنـى تاشالمسـهن؟-ۋه ئاتا

ئاندىن شـهيتان ئۇنىـڭ ھىجـرهت قىلىـش . ئاسىي بولۇپ، ئىسالم كهلتۈردى
ئېتهمسهن؟ چوقۇم  ركهتھىجرهت قىالمسهن؟ ۋهتىنىڭنى «: يولىدا ئولتۇرۇپ

ئـۇ كىشـى شـهيتانغا . دېـدى» ئـۇزۇن باغالنغـان ئاتقـا ئوخشاشـتۇرمۇھاجىر 
دقـا ئـاتلىنىش ئاندىن شهيتان ئۇنىـڭ جىھا .ئاسىي بولۇپ، ھىجرهت قىلدى

ئۇرۇشىسـهن، . جىھاد بولسا جان ۋه مـال بىـلهن بولىـدۇ«: يولىدا ئولتۇرۇپ
ماللىرىڭ تهقسـىم . ىنىدۇئۆلتۈرۈلىسهن، ئاندىن ئايالىڭ باشقىالرغا نىكاھل

. اســىي بولــۇپ، جىھــاد قىلــدىئــۇ كىشــى شــهيتانغا ئ. دېــدى» قىلىنىــدۇ
ــدى ــداق دې ــهللهم مۇن ــى ۋهس ــهللهلالھۇ ئهلهيھ ــۇلۇلالھ س ــ«: رهس  قىرىقىۇي

توســۇقالردىن ئۆتــۈپ ۋاپــات تاپقــان يــاكى ئۆلتــۈرۈلگهن كىشــىنى جهنــنهتكه 
  ) ئىمام ئهھمهد(» .كىرگۈزۈش ئالالھ تائاالنىڭ ئۈستىگه ھهق بولدى

قاپقـاراڭغۇ زۇلمهتـتىن، ئىماننىـڭ  يىللىـرى-90شۇنىڭ ئۈچـۈن ئاشـۇ 
نۇرىغــا ئويغانغــان ۋه بــۇ يولــدا نۇرغــۇن قۇربــانالرنى بهرگهن بــۇ بىــر تۈركــۈم 

ـــىلهر ـــدهكىش ـــۈنكى كۈن ـــېچ  ھهم ، بۈگ ـــاش ھ ـــۇنىڭغا ئوخش ـــۇددى ش خ
ــدا  ــي ھال ــى ۋه تهبىئى ــا ئويغىنىش ــرهت ۋه جىھادق ــتىن ھىج ئىككىلهنمهس

ـــانالرنى بېرىشـــى كېـــرهك ـــالالھ بىـــلهن قهســـه. قۇرب ـــادلىق مكئ ى ئېتىق
ى بۆلىكىده رهببىڭىزنىڭ مۇكاپاتىغا، ھهق ۋهدىسىگه، ھاياتىڭىزنىڭ بىرىنچ

رهھمىتىگه قانداق نائىل بولغان بولسىڭىز، بۇ ھىجرهت ۋه جىھاد بۆلىكىده 
نائىـل  زىيـادىرهكسـىدىنمۇ بهلكـى ئاۋۋالقى. ھهم شۇنداق نائىـل بولىسـىز

  . بۇ كېچىكىپ قالمايدۇ. بۇ ئۆزگهرمهيدۇ. بۇ مۇقهررهر !ھئىنشائالال ،بولىسىز
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بولغـان يـاكى  بىھـوششۇنىڭ ئۈچۈن ئـالالھ تائـاالدىن تۈركىسـتاندىكى 
ئـى . سـورايمهن رنـىهلبلهقئورنىغـا يـاش، تىرىـك  ڭرنىـهلبلهقئۆلتۈرۈلگهن 

غـا ىرتوم بومبىسىغا ياكى يادرو قوراللىبۇرادهرلهر بىز ھهم بۇ يهرگه چىقىپ ئا
بـار قـورالالرنى . قولىمىزدا بار قـورال ئاپتومـات. ىپ قالغىنىمىز يوقئېرىش

ــار قىلىشــقا تىرىشــىۋاتىمىز كــۇفرىنى بولســا . ئېتىــۋاتىمىز، يــوقلىرىنى ب
دهرۋهقه ئالالھ ئۆزىگه تهۋهككۈل . ، ھهربىي پاراتلىرىدا كۆردىڭىزىزورالرداېۋلېت

ھهر بهندىسـىنىڭ ئـالالھ تائـاال . قىلغۇچىالر ئۈچۈن ئهڭ ياخشـى ھامىيـدۇر
ــورايدۇ ــدىن س ــار ئىمكانىيىتى ــدا ب ــڭ يېتىشــىچ. قولى ه ئىمكانىيىتىمىزنى

. كېـرهك ىمىززىيـان سېلىشـماللىرىغـا  كېـرهك، شـىمىزۈرۈلتۆئكاپىرالرنى 
ــويۇپ  ــپ ئۆلتۈرهلمىســهك س ــهك شــىمىزۈرۈلتۆئئېتى ــويۇپ ئۆلتۈرهلمىس ، س

سېلىشـىمىز  ، ئۆلتۈرهلمىسهك ماللىرىغـا زىيـانشىمىزۈرۈلتۆئتۇنجۇقتۇرۇپ 
زېمىــن ۋه -بــۇ مــالالر ئۇالرنىــڭ دهپ، ئاســمان ،ئــويالپ قالمــاڭكى. كېــرهك

 ،يهنه ئويالپ قالمـاڭكى. ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى ھهممه نهرسه ئالالھنىڭكىدۇر
ــڭ ــۇالر بىزنى ــېرىكىمىز، ب ــارهتتىكى ش ــدىكى خىزمهتدىشــىمىز،  تىج ئىدارى

بهلكــى بــۇ زالىــم تاجــاۋۇزچىالر بىزنىــڭ  مهكتهپتىكــى ساۋاقدىشــىمىز دهپ،
ــا ــوۋىلىرىمىزنى تــاالن-مۇســۇلمان ئات تــاراج قىلىــپ كهلــگهن، بىزنىــڭ -ب

 كهلـگهن تـاالپ-نىمىزنىـڭ زېمىنلىرىنـى بـۇالپۋهتى ئىسالمىيئهسلىدىكى 
ــالردۇر ــىمىز . نىجىس ــهزگۈر تۇتىش ــرهك، س ــاللىمىزنى زې ــۈن ك ــۇنىڭ ئۈچ ش

  . كېرهك
بۇ قېتىم . قتىسادقا ئېرىشهلمىگهن ئىدىميهنىال ئاالقه ۋه ئى قىسقىسى،
ــۇم  ــد قۇش ــاراپئۈمى ــا ق ــاغ دىيارىغ ــۆتكهن مايت ــاتىم ئ ــۇش ھاي ــات  ئوق قان

ئـاز ۋاقىـت . ىئۇ يهردىكى بۇرادهرلهرنى كۆڭلۈم تارتىـپ تـۇراتت. ۋاتاتتىقېقى
سـاالمهت يېتىــپ -سـاق. قـاراپ يـول ئالـدىم ئۆتكهنـدىن كېـيىن مايتاغقـا

ن ئـــاۋۋال ئىمانلىشـــىپ ئـــۆتكهن بىـــر كهلگهنـــدىن كېـــيىن، دهرھـــال مه
مهن بـۇ . ئۇنىـڭ بىـلهن كۆرۈشـتۇق، ئهھۋالالشـتۇق. بۇرادىرىمنى ئىزدىدىم

قېتىم گهپنى باشقىچىرهك قىلىپ، ئۆز مهھهللهمدىن بىر نهچچه بۇرادهرنىڭ 
ھىجــرهت قىلىــش يهنه بىــر بۇرادهرنىــڭ ھىجــرهت قىلىــپ كهتكهنلىكىنــى، 

ئـۇ بـۇرادهر . ئېيتـتىم قىنىۇيوقللېكىن ئاالقه  ،ئۈچۈن تهييار بولغانلىقىنى
ــاددىيال قىلىــپ ــاۋۋال پاكىســتانغا ئۇچــۇپ، پاكىســتانغا چۈشــكهندىن «: ئ ئ
، بارغانـدىن كېـيىن ۇپ ۋهزىرىسـتانغا بـارىمهن دېسـىڭىزكېيىن تاكسى توس
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ئاۋۋال چىقىپ ، ھېلىقى مانخانىغا چۈشۈپ بىر مهزگىل تۇرسىڭىزبىرهر مېھ
ــۇرادىرىڭىز ــۇ . دهپ جــاۋاب بهردى» ئــۇچراپ قېلىشــى مــۇمكىن كهتــكهن ب ئ

مهندىن ئېھتىيات قىلىۋاتقان بولۇشى ياكى مهن ئـۇ كىشـىنى خاتـا تـالالپ 
گهرچه بۇ جاۋاب بىر ئاڭالشـقا چاقچـاقتهك . قالغان بولۇشۇم مۇمكىن ئىدى

ياكى ناھـايىتى ئهخمىقانىـدهك تۇيۇلسـىمۇ، لـېكىن ماڭـا بىـر ھهقىقهتنـى 
-ئۇ بولسىمۇ ھىجرهت قىلىـش ئۈچـۈن تولـۇپ. دىھېس قىلدۇرۇپ قويغانى

تهۋهككۈل، چىـن شۇنچىلىك دهرىجىدىكى تاشقان ئىماندىن كېلىپ چىققان 
چــۈنكى ســهييىدىمىز . مئىخــالس ۋه ســاداقهت كېرهكلىكىنــى تونــۇپ يهتــتى

كالرنىڭ تـــاپىنى مۇشـــرى مـــۇ ھىجـــرهت جهريانىـــدا ۋ .ئه .سرهســـۇلۇلالھ 
ــۈچ كــۈن يو ئاســتىدىكى ــدا ئ ھىجــرهت . شــۇرۇنۇپ ياتقــان ئىــدىھىــرا غارى

 ۋۇجۇدىـدىنئۈمىـد بىـلهن بىـرلىكته،  ىگه بولغان ئىشهنچ ۋهجهزمهنكى رهبب
 هگــانېيدىن باشــقا ھهممىنــى ســۈپۈرۈپ تاشــالپ، پهقهت رهببىنىــڭ ياردىمىــ

 للهھ،ئهلھهمـــدۇلى. ئـــۇنىڭغىال تهۋهككـــۈل قىلىشـــنى تهقهززا قىالتتـــى
نېرۋامــدىكى تومۇرۇمنىــڭ نورمــال ئېقىشــىغا توســقۇنلۇق قىلىۋاتقــان قــان 

بىرى يىمىرىلىپ تاشالنغاندىن كېيىن، كـالالم تېخىمـۇ يهنه  كچىسىدىنۆن
ده، يهنه بىـر بـۇرادىرىم بىـلهن كۆرۈشـۈش -سهگهكلىشىپ قالغاندهك بولدۇم

رهھمىتـى بىـلهن  ڭنىـھئالال ،ئـۇ ئـۆزى يـاش. ئۈچۈن ئۇنى يـوقالپ بـاردىم
ئـالالھ تائـاال ئۇنىڭغـا بىـر پهرزهنـت  بولـۇپ، مهردانبۇرادىرىم ئۆيلىنىۋالغان 
ئهھۋالالشـتۇق، . ۇقئۇنىڭ ئۆيىگه بارد. بهرگهن ئىدى تهشارېببىلهن خۇش 

خۇپتهن نامىزى ياكى تهھهججۈت نـامىزى ئىكهنلىكىنـى تـازا . شتۇقئىمانال
ــلىيهلمهيمهن، ــى ئهس ــدى،  ياخش ــام بول ــۇ ئىم ــۇدۇقئ ــاز ئوق ــز نام ــۇ . بى ئ

ئۇزۇن قىالتتـى، بۇقۇلـداپ يىغـالپ كېتهتتـى، رهبـبىگه -سهجدىلهرنى ئۇزۇن
بـۇ ھـالالرنى . مهن كۆپ تهسـىرلهنگهن ئىـدىم. توختىماستىن دۇئا قىالتتى

قهلـبىم تاشـمۇ؟ يـاكى  بـاهجهئ«. ئۆزۈمدىن ئهنسـىرهيتتىم-كۆرگىنىمده ئۆز
رهھمىتـى  ڭنىـھئالال. ئـۆزۈمگه پىچىـراليتتىم-دهپ ئـۆز »كېسهل بولدىمۇ؟

ئهتىگهنلىـك . بىلهن بـۇ كېچىنـى ئاشـۇنداق ئهھمىيهتلىـك تهڭ ئـاتقۇزدۇم
چاينى ئىچىپ، خوشلىشـىدىغان ۋاقىتتـا ئۇنىڭغـا بىـر بۇرادهرنىـڭ تـويىنى 
قىلماقچى بولۇۋاتقـانلىقىمىزنى ئېيتىـپ، قاتنىشـىپ كېتىشـكه تهكلىـپ 

 دهپـال قويغـان »!ھئىنشـائالال«: رهپ تـۇرۇپۈلۈمسـىئۇ مهنىلىـك ك. قىلدىم
سـۆزىنىڭ مهنىسـىنى ئــاز ۋاقىتـتىن كېـيىن ھهقىقىــي  ئۇنىـڭ بــۇ. ئىـدى
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ــدىم ــۈرمىگهن ئى ــالىمغىمۇ كهلت ــىمنى خىي ــىنىپ قېلىش ــۇنداق . چۈش ش
مهن يهنىال ئوچۇق ئـاالقىگه ئېرىشـهلمىگهنلىكىم . قىلىپ بىز خوشالشتۇق

ىجارهت قىلىش نىيىتى بىلهن قايتىـپ بىر مهزگىل ت هچۇچىققيول  ،ئۈچۈن
ئۇزۇنــدىن بېــرى تىجــارهت ئۈچــۈن كالالمــدا ســىزىپ كېلىۋاتقــان . كهتــتىم

ئاۋۋال قونـاق . خهرىتهمگه ئاساسهن ئىشنى كىچىكتىن باشلىماقچى بولدۇم
بــۇ پايدىســى يامــان ئهمهس بــولغىنى بىــلهن ئــۆزىگه . ئېتىلــدۇرۇپ ســاتتىم

ىـده كېچىلىـرى ئۇخلىمـاي ئېتىـپ بهز. تۇشلۇق جاپاسىمۇ بار ئىـش ئىـدى
سام، ئالالھ يولىدىكى لېكىن بىر قېتىمدىال كۆپرهك ئېتىپ قوي. كېتهتتىم

. ا ئـارام قىالتـتىمده، كۈنلهپ تاز-سېتىپ قويۇشقا بېرهتتىم بۇرادهرلىرىمگه
پايدىنى تهڭ «ده، -پهقهت ئالالھ ئۈچۈنال سېتىپ قوياتتى الر ھهمئهلۋهتته ئۇ
بـۇ ئىشـالرنى قىلىـش  .دېسهممۇ ئۇنىماي تۇرۇۋالغان ئىدى »يلىشېرىك ئاال

بىلهن تېخى ئانچه كۆپ پـۇل تاپمىغـان بولسـاممۇ، لـېكىن بىـردىنال دۇنيـا 
تىرىكچىلىكىگه بولغان قىزىقىشـىم ئېشـىپ، باشـقا بىكـار ۋاقىتلىرىمنـى 

هكچىلىكـى بىـلهن شـۇنىڭ بىـلهن ئـۆي بېز. ھهم قولدىن بهرگىم كهلمىدى
ئالالھ تائاالنىـڭ بهرىكىتـى . بۇرادهرگه شاگىرت بولدۇم بىرشۇغۇللىنىدىغان 

ــدۇق ــۈرىگه ئال ــاالرنى كۆت ــيىن بىن ــپ، كې ــىمىز راۋاج تېپى ــلهن ئىش . بى
دهل شـۇنداق ئالـدىراش كۈنلهرنىـڭ . كۈنلىرىم ناھايىتى ئالدىراش ئۆتهتتى

 ېنـىم ئهكـرهمم بىرىده، ئالالھ تائاال ماڭا مهنپهئهتلىك قىلغـان قېرىندىشـى
ده، پاراڭغـا -بىز ئاچامنىڭ ئۆيىگه چىقتـۇق .ئۈچۈن كهلگهن ئىدى يوقالش

رادهرلهرنى يـوقالپ كهتـكهن بولـۇپ، بـۇ مايتاغقـا ئۇ ئهسلى. چۈشۈپ كهتتۇق
شـۇ قاتـاردىن . ھاياجان بىلهن ماڭا يېڭىلىقالرنى بايان قىلىشـقا باشـلىدى

ئهســلىده . مهنىلىــك كۈلۈمسىرىشــىنىڭ ســىرى ئېچىلغانىــدى مهرداننىــڭ
باشـــقا بىـــر بـــۇرادهرگه ئۆزىنىـــڭ ھىجـــرهت قىلىـــش نىيىتىنىـــڭ  نمهردا

بـــارلىقىنى، ئهگهر چىقىـــپ كېتىـــپ قايتىـــپ كهلمىســـه، بـــۇ ئۆزىنىـــڭ 
ــكهن  تهشــارېبشــاھادىتىدىن  ــاپ كهت ــۇپ، يوق ــى ئېيتىــپ قوي ئىكهنلىكىن

 قىۇيوقلـنه پاسپورت، نه تـۈزۈك ئىقتىسـاد  ئۇنىڭدائهجهبلىنهرلىكى . ئىكهن
ئۇنىڭ ئۈسـتىگه ئايالىنىـڭ قورسـىقىدا بىـغهم ئـۇخالپ . بىزگه مهلۇم ئىدى

ياتقان سۆيۈملۈك پهرزهنتىمۇ ئۇنى ئالالھ يولىدا ھىجرهت قىلىشتىن توسـۇپ 
مهن ئۇنىــڭ ســهجدىدىكى يىغالشــلىرىنىڭ تــېگىگه . قااللمىغــان ئىــدى
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ھقىال ئـۇ بۇرادىرىمنىـڭ ئىمانىغـا، پهقهت ۋه پهقهت ئـالال. يهتكهندهك بولدۇم
  .قىلغان تهۋهككۈلىگه ئاپىرىن ئوقۇدۇم

، قاچىغـا ئۇسـۇلۇپ ئالـدىمىزغا بولـۇپ پىشـقان لهغمهنئوخشىغان راسا 
 »!ھه-يهپ ئولتۇرغـان بىـزال قالغـان ئوخشـايمىز لهغـمهن«. كهلگهن ئىدى
ئهمـــدىكى گهپنىـــڭ تېمىســـى ئـــۆزىمىز ھهققىـــده بولۇشـــقا . دېـــدىم مهن

ئــالالھ يولىــدىكى بــۇ مهنپهئهتلىــك قېرىندىشــىم ماڭــا . تېگىشــلىك ئىــدى
ئۇ مېنى دۇنيانىڭ باقاسى يـوق شـهيئىلىرىگه . قىلىشقا باشلىدى نهسىھهت

ــۇرادهرگه سېلىشــتۇرۇپ بېقىشــقا  ــۇ ب ــۆزۈمنى ئ ــدىنىپ كهتمهســلىككه، ئ ئال
بىلـله تـاڭ ئاتتۇرغـان كېچىلىرىمىزدىكـى ئالالھقـا . ۈنـدهيتتىتوختىماي ئ

ـــالپ ـــدىلىرىمىزنى، يىغ ـــالىرىمىزنى -بهرگهن ئهھ ـــان دۇئ ـــالۋۇرۇپ قىلغ ي
ئــارا دهۋهت قىلىشــقان، -دهرۋهقه بــۇ بىــز ئــاۋۋال ئــۆز !راســت. ئهســلىتهتتى

چۈشهندۈرۈشــكهن، قهلبىمىــز شــۇنىڭ بىــلهن تهســكىن تاپمــاقچى بولغــان 
قهتهن مېنىـــڭ رهببىمنىـــڭ ئالدىـــدا تهۋهككـــۈل ھهقىـــ. ھىجـــرهت ئىـــدى

ــدى ــوق ئى ــانهم ي ــداق باھ ــلىققا ھېچقان ــرهت قىلماس ــلىققا، ھىج  .قىلماس
 قىغـاۇيرۇب ڭنىـھئالالنىڭ تىلىنىڭ ۋاسىتىسى بىلهن يهتكـۈزۈلگهن ئهكرهم

مهن يهنىال ھېلىقى ئۆز . تهسلىم بولسام، ئهڭ توغرىسىنى قىلغان بوالتتىم
نۆۋىتىده ماڭا مهنپهئهت بېغىشاليدىغان ئالدىراش مىجهزىم بىـلهن ئهتىسـىال 

ـــدۇم ـــاقچى بول ـــۈرۈمچىگه ماڭم ـــا. ئ ـــاقچى -ئات ـــۈرۈمچىگه بارم ـــا ئ ئانامغ
اڭــا ئـۇالر م. ئىكهنلىكىمنـى، ئـازراق پـۇل كېــرهك ئىكهنلىكىنـى ئېيتـتىم

، بېشـىڭغا سـوغۇق ئۆتـۈپ رىپۈۋېشـۈچسـوغۇق سـۇغا «. ئاچچىقالپ كهتتى
؟ بىــردىنال ســاراڭدهك ئــۈرۈمچىگه بــارىمهن دېســهڭ، بىــز !قالــدىمۇ ســېنىڭ

ــا بولۇشــقا باشــلىدى »؟!قانــداق چۈشــىنىمىز شــۇ چاغــدا دۇنيــا . دهپ خاپ
ــادىمىمھاياتلىقى ــدىغان ئ ــدىكى ئهڭ ياخشــى كۆرى ــده مهن م ــۈنكى كۈن ، بۈگ
اي ســــېغىنىپ پۇچىلىنىــــپ، ھهققىــــده دۇئــــا قىلىۋاتقــــان، توختىمــــ

، كۆزۈمنىـڭ گـۆھىرى بولغـان قهدىـردان ئانامنىـڭ ماڭـا »ئۇممۇلمۇجاھىد«
سۆزلهشـــلىرى ھـــېلىھهم سېغىنىشـــلىق ھهســـرىتىم بىـــلهن يـــۈرىكىمگه 

جېـنىم «: تهئـۇ ناھـايىتى مـۇاليىم ھـالهت. قادىلىپ، سانجىپ ئاغرىتـاتتى
هڭ بىز قانداق قىلىمىز؟ بىزگه زادى نېمىگه باالم، قورسىقىمدىكى تاپ دېس

ــتىمهن  ــداق كې ــردىنال بۇن ــهن؟ بى ــهندۈرۈپ دېمهمس ــدىغانلىقىڭنى چۈش بارى
غهيىبـتىن ھـېچ خهۋىـرىم . دهيتتـى »دېسهڭ، بىز ئهنسـىرهپ قالمامـدۇق؟
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ــدىغانلىقىمنى  ــوق، ئهمــدى كهتكىــنىمچه ئۇالرنىــڭ ھىــدىنىمۇ پۇرىيالماي ي
ئىككــى كــۈن تــۇرۇپ كهلمهكچــى -بىــر بىلمىــگهن مهن، ئــۈرۈمچىگه بېرىــپ

ئىكهنلىكىمنى، پۇل بهرمىسه، ئۆزۈمنىڭ ھهم تاپااليدىغانلىقىمنى ئېيتقـان 
بېرىملىرىمنــى -شــۇنداق قىلىــپ باشــقىالر بىـلهن بولغــان ئــېلىم. ئىـدىم

ئانام بىلهن ئاددىيال خوشلىشىپ مهنزىلىمگه -ئاتا .چىقتىم يولغاتۈگىتىپ 
  . يۈرۈپ كهتتىم

تېگىشــلىك بولغــان نېــئمهتلهردىن بىـرى، ئــۇ چاغــدا ئــۆيگه ئهسلهشـكه 
چىققـۇدهك ) سـهپهرگه(كىرىپ كىيىملىرىمگه بىر قۇر سـهپ سالسـام، تاالغـا 

شــۇنداق ئاكامنىــڭ ئىشــكاپىنى . كىيىمىمــدىن بىــر قۇرمــۇ يــوق ئىــكهن
ــاچتىم ــد-ئ ــدهك بول ــپ قالغان ــنىگه كىرى ــا خهزى ــكاپتىكى . ۇمده، گوي ئىش

ــــڭ ئى ــــق كىيىملهرنى ــــدىنچىرايلى ــــدىم،  چى ئهڭ ئېســــىللىرىنى كىي
ده، ئىختىيارســــىز پاســــپورتۇمنى يانچۇقۇمغــــا -چامــــدىنىمنى ئــــاچتىم

لــېكىن مهرھهمهتلىــك . ھــاۋا بهكمــۇ ســوغۇق ئهمهس ئىــدى. ســېلىۋالدىم
ــــھئالال ــــهپهرگه  ڭنى ــــۇزۇن س ــــۇددى ئ ــــلهن خ ــــى بى ــــام قىلىش ئىلھ

ــاق ــق ئاي ــان، قونجىلى ــدهكال قىشــلىق چاپ ــدىغانلىقىمنى بىلىدىغان  چىقى
ــمهن ــيگهن ئىكهن ــى كى ــېلىن كىيىملهرن ــر قهدهر ق ــدهك بى دهرۋهقه . دېگهن

ھىجرهت قىلغاندىن كېيىن ئهينى چاغدا ئـالالھ تائـاال خـۇددى مېنـى ئـۆزى 
ئېلىـپ مهيـده  چامادانـدىنكىيدۈرگهندهك، پاسـپورتۇمنى قولـۇم ئـارقىلىق 

ــالدۇرغاندهك  ــۆزى س ــا ئ ــدۇم سســىياتتاېھيانچۇقۇمغ ــۆزۈم . بول ماشــىنىغا ئ
، ده-ئوقــۇش بىــلهن بىــرلىكته چىقــتىم لىــدىغان ســهپهرنىڭ دۇئــالىرىنىبى

-شۇ پهيتلهرده ئالالھ قهلبىمنـى ئېچىۋهتكهنمـۇ. مهنزىلىمگه يۈرۈپ كهتتىم
پهزلــى  ڭنىــھئالال.  نــېمه قىلســام رهببىمنــى ئهســلهپال يــۈرهتتىم ،قانـداق

ئاۋۋال مهلۇم بىـر  ،كېيىن الغاندىنۈۋشۈچساالمهت -بىلهن ئۈرۈمچىگه ساق
ــاردىمى بىــلهن پاكىســتاننىڭ كونس ــپ ۇلخانىســىتونۇشــلىرىمنىڭ ي غا كىرى

. لېكىن ئـۇنى تېـپىش ھهم ئـۇنچه ئاسـان ئهمهس ئىـدى. باقماقچى بولدۇم
ئۇنىڭ بىـلهن بىـر . تهقرىبهن ئىككى كۈنچه ئۆتكهندىن كېيىن ئۇنى تاپتىم
. تتـىونى سايراپ كهمېھمانخانىدا سۆھبهتلىشىپ ئولتۇرغىنىمدا ئۇنىڭ يانف

ىقتىن بىر ئـاز ئۆزگهرگهنـدهك چىرايى ھهيرانل ئۇ يانفوننى ئالغاندىن كېيىن
ــوننىېلېت ده،-قىلــدى ــا بهردى ف ئىچىــده گهپ  ڭفوننىــېلېتقارىســام . ماڭ
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ئۇنىـڭ . ئىـكهن ئهكـرهم ئالالھ يولىدىكى مهنپهئهتلىك بۇرادىرىم قىلىۋاتقان
  :ئۇنىڭغا. ئىدى جىددىيتهلهپپۇزى تولىمۇ 

دېسـهم، ئـۇ مېنىـڭ گېـپىمگه  ‐ئاداش بۇ نومۇرنى قانـداق تاپتىـڭ،  ‐
ــار قىلماســتىن،  ــۇم ‐ھــېچ ئېتىب ــاغزىڭنى ي ! ماڭمامســهن؟ماڭامســهن ! ئ

  . دېگهندهك سۆزلهرنى تهكرارالۋاتاتتى ‐ دهپتىرىڭ بارمۇ يوق؟
ئهينى ۋاقىتتا مېھرىبان ئالالھىم مېنى ئۆزى سۆزلهتكهن بولسا كېرهك، 

ئـۆزۈمگه . دهپال تۇرغان ئىدىم» ماڭىمهن، ماڭىمهن«ھېچ ئىككىلهنمهستىن 
-شۇنىسى ئېنىقكى، ئهگهر شۇ چاغدا ئازراقال ئويلىنىـپ قالسـام يـاكى ئاتـا

ئۇمۇ بـۇ . ئانامغا بىر مهسلىھهت ساالي دېگهن بولسام ھهرگىز كېتهلمهيتتىم
سۆزلىرىمنى ئاڭلىغاندىن كېيىن خـاتىرجهم بولـدى بولغـاي، ماڭـا ئىككـى 

دىــن كېــيىن ئۇرۇشــۇمنى  10نومــۇرنى بېرىــپ، كهچ ســائهت  فــونېلېتتــال 
ئۇنىڭغـا مهن ئۈچـۈن . ئهمدىلىكته ئۇنىڭ بىلهن ۋىدالىشىۋاتاتتىم. ئېيتتى

ىـــر هينىـــده قالـــدۇرغان بىردىنبئهڭ قىممهتلىـــك گـــۆھىرىم، كـــۆزۈمنى ك
پـات -ئانامغا ئوبدان قاراپ قويۇشىنى، ئـۇالرنى پـات-ئاتا بولغانم كىشىلىرى
  .ئاڭالپ قويۇشىنى ئېيتتىم قىيىنچىلىقلىرىنىيوقالپ 

شۇنداق قىلىپ كهچته ئانامنىڭ ئاۋازىنى يهنه بىر ئـاڭلىۋېلىش ئۈچـۈن 
ــتىم  ــر قې ــا بى ــونېلېتئۇنىڭغ ــدىم ف ــكه . قىل ــدى كهلمهس ــڭ ئهم ــۇ مېنى ئ

ـــخهۋهر ـــېچ بى ـــدىن ھ ـــدى كېتىدىغانلىقىم ـــلهن  .ئى ـــڭ بى مهن ھهم ئۇنى
ئــۇ تېخــى مهن بىــلهن چاقچاقلىشــىپ قويغــان . ئــاددىيغىنه ئهھۋالالشــتىم

   . ئىدى
، ماڭـا ئهمهسبۈگۈنكى كۈنده مهن يـالغۇز  ھئىنشائالال! ئى قهدىردان ئانا

يلهرده، ئهمما يالغۇز قالدۇرۇپ كهتكهن چوڭ ئۆ-ئوخشاش ئۆز ئانىسىنى چوڭ
-ھهر بىر يىگىت رهببىمىزنىڭ مهقبۇلىيىتىگه، مهڭگۈ تۈگىمهيـدىغان نـازۇ
ئـى ! نېمهتلىك ئارامگاھالردىكى جهم قىلىشـىغا ئىنتىزارمىـز، ئۈمىـدۋارمىز

!  بۈگـۈنكى كۈنـده سـىلهر ھهم يـالغۇز ئهمهسسـىلهر! ئى مۇجاھىد ئانىالر! ئانا
ددى سىلهرگه ئوخشاش پهرزهنتلىرىنى ئالالھ يولىغا ئاتـاپ، نۇرغۇن ئانىالر خۇ

بـۇ ئـايرىلىش ھهقىقىـي . ھهرگىـز قايغۇرمـاڭالر. نهزىر قىلىپ دۇئادا تۇرۇپتۇ
ھهقىقىــي ئــايرىلىش بولســا جهنــنهت بىــلهن جهھهنــنهم . ئــايرىلىش ئهمهس

رهببىمىـز مهقبـۇل شـاھادهت ئاتـا  ھئىنشائالال! ئوتتۇرىسىدىكى ئايرىلىشتۇر
سـىزلهرگه ! سىزلهر بىلهن جهننهتلهرده ئۇچرىشىشـتىن ئۈمىـدۋارمىز ،اقىلس
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ئهلـۋهتته . ئۈمىـدىڭىزنى ئـاقاليمىز ھئىنشـائالال. ئوغۇل بولۇپ يـارىلىپتۇق
ــۈن،  ــاش ئۈچ ــتهك ياش ــي ئهركهك ــق ھهقىقى ــزگه مۇۋاپى ــۇل پهرزهنتىڭى ئوغ

كۇفرىنى يهر بىلهن يهكسـان قىلىـپ، مۇسـۇلمان ئانىلىرىمىزنىـڭ -شېرىك
مۇشـۇ . قىممىتىنى ھىمـايه قىلىـش ئۈچـۈن شـۇ يـولنى تاللىـدۇق-قهدىر

جىھـادنى، ھىجرهتنـى،  ان،ئاتىغـ ئالالھ ئۈچۈن نىقىزلىرى-پۇرسهتته ئوغۇل
دىن ئانىلىرىمــجىھــاد مهيدانىــدىكى ئىززهتنــى ئىختىيــار قىلغــان ھهر بىــر 

  ! رازىلىق سورايمهن
ئۇرۇشــنى  فــونېلېتكېــيىن  قىلغانــدىن 10شــۇنداق قىلىــپ ســائهتنى 

ــلىدىم ــۇ . باش ــۇن ب ــم بىلس ــونېلېتكى ــهپهردهك  ف ــۇزۇن س ــۇم ھهم ئ ئۇرۇش
 فـــونېلېتســـىز ئۇرغـــان «. ھـــېچ ئېلىنمـــايتتى. داۋاملىشـــىپ كهتتـــى

مىنۇتتا بىـر  10ھهر . دېگهن سۆزدىن باشقىنى ئاڭلىمايتتىم» تاقىۋېتىلدى
ــۇراتتىم ــائهت . ئ ــدى 12س ــده . بول ــۈن ھهم ــلىق ئۈچ ــۇخالپ قالماس مهن ئ
نـراق بىـر يېقى مغـاوردورئاييېقىن بولسۇن ئۈچۈن تاكسى توسۇپ  ئايرودرومغا

ياتــاق ئېلىشــقا مهجبــۇر  ھاۋاســىداســوغۇق  ده، كېچىنىــڭ-جايغــا كهلــدىم
. بولــدى 3ســائهت  .ئۇرۇشــۇم توختــاپ قالمىغــان ئىــدى فــونېلېت. بولــدۇم

ھىجـرهت ئاجايىــپ ئهۋزهل ئىبــادهت بولغـانلىقى ئۈچــۈنمىكى، قهلبىمــدىكى 
پ تۇرغانـدهك غىرىسـۇبىـلهن  رهاسـىتىلۋئىمانىمنى ئالالھ تائاال ھهر خىـل 

چۈشـۈمده . سائهت ئۈچ بولغانـدا كـۆزۈم يۇمۇلـۇپ قـاپتۇ. ئىشالر يۈز بېرهتتى
مهن پـاالنىغۇ، مېنـى ! ئۇكـام«: ئاچام قېشـىمدىكى كـارىۋاتتىن ئويغىنىـپ

ھىجرهتنىڭ پهزىلىتـى بولسـا  ئالالھقا شۈكرىكى. دهۋاتاتتى» !؟ۇمڭمىدىۇتون
ــرهك، ــيىن ئويغىنىــپ  كې ــدىن كې ــائهتچه ئۇخلىغان ــرىم س ــنهن يې تهخمى

چىچه ئۇخلىمــاي ېباشــقا چــاغالر بولىــدىغان بولســا، كــئهگهر . كېتىپــتىمهن
ســائهت ئــۈچ بولغانــدا ئــۇخالپ قالســام، بامــداتنى كــۈن چىققانــدا ئوقۇشــۇم 

قـايتىالش  ڭفوننىـېلېتكـۆزۈمنى ئېچىـپال قولۇمـدىكى . ئېنىق گهپ ئىدى
 سـىنىۇيقۇئكـۆزلىرىم . ئېلىنىـپ قالـدى فـونېلېت. تىمكۇنۇپكىسىنى باس

  . قاچۇرۇپ، يوغان ئېچىلىشقا باشلىدى
  ياخشىمۇسىز؟! ئهسساالمۇئهلهيكۇم ‐

ئۆزۈمنىڭ ئۇ كىشىگه  فونداېلېت. يۈرىكىم دۈپۈلدهپ كهتكهندهك قىالتتى
ــا ــر ئ ــده  ز ئايدىڭالشــتۇرغاندىن كېــيىن، ئهتىســىكىملىكىمنــى بى ئهتىگهن

چ ئـۇالرنى هسـلىگهھېلىقـى چۈشـۈمنى ئ. كۆرۈشـىدىغان بولـدۇق مداوردورئاي
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. نى خىيال قىلىپ ئۇخالپ قـاپتىمهنتونۇش چىقىپ قاالمدىغاندۇ؟ دېگهنلهر
-ساالمهت قوپتـۇم-ئهتىسى ئهتىگهنده رهببىمنىڭ تىرىلدۈرۈشى بىلهن ساق

ئۇالر ھهقىقهتهن تونۇشلىرىم چىقىـپ . رومغا يۈرۈپ كهتتىمدورده، دهرھال ئاي
ــاالقىنى . رهببىمــدىن تېخىمــۇ ســۆيۈندۈم. دىقالــ ــۇالردىن ئىقتىســاد ۋه ئ ئ

ــۈرۈپ كهتتــىئالغانــدىن كېــيىن،  ــۇالر ي رهھمىتــى  ڭنىــھئالالمهن ھهم . ئ
كىم بىلسۇن مېھرىبانىم ئالالھ . ئۇزاق ئۆتمهي ئۇالرغا يېتىشىۋالدىمبىلهن 

تــۇرغىنى ئــالىي مهكــتهپ قوشــۇپ، ئالدىمــدا كۈتــۈپ  شــادلىق شــادلىقىمغا
 مـاددىيده تۇنجى كېچىسى بىـز ئۆيىـ گه بېرىپئۈرۈمچى قۇۋاتقان ۋاقتىمدائو
ــان ۋه ــى ئوزۇقالنغ ــن ياخش ــۋى جهھهتلهردى ــا تۋۇدا مهنى ــكهن ئاك ــز . ئى بى

ئهمىــر  ئــاكىنى تۋۇدا ئــارىمىزدىن. كېيىنكــى يــولالردا قوشــۇلۇپ كهتتــۇق
ر ياشالئۇكام، ئالالھ يولىدىكى جىھادقا ساڭا ئوخشاش «ئۇ ماڭا . سايالشتۇق

ئىشـقىلىپ يـول . دولالرنـى قويـدى 1000كۆز ئالـدىمغا  دېگىنىچه» كېرهك
مــۇنچه ســاياھهت -ئىجىــل، تېخــى ئــانچه-ئىــنىالردهك، ئىنــاق-بــويى ئاكــا
  . كۆڭۈل ئاچقاچ كهلگهن بولدۇق ،ئارىالش

ــگهن  ــتانغا كهل ــىپ ئافغانىس ــهپىرىمىز داۋاملىش ــرهت س ــىھىج  بىرىنچ
كۈنىال ئالالھ تائـاال شـۇنىڭغا ئوخشـاش ئىشـالر ئـارقىلىق قىيـامهتكه قهدهر 

ــدىغان بىــر ھادىســه  ــاي تۇتۇ ‐ئىنســانالرنى ئاگاھالنــدۇرۇپ تۇرى ــۈز ئ لــۇش ي
ــېچه. بهردى ــر ك ــۇق بى ــز تول ــدۈز-بى ــهپهر  كۈن ــارتۇق س ــدىن ئ ــاكى ئۇنىڭ ي

ۋاقتـى از شـام مهنزىلىمىـزگه نامـ. قىلغانلىقىمىز ئۈچۈن چارچىغان ئىدۇق
ئالـدىن ئورۇنالشـتۇرۇلغان جامـائهت تهرىپىـدىن . ۋالـدۇقبىلهن ئـارانال يېتى

ــق ــايىتى ئىللى ــۈن ناھ ــالالھ ئۈچ ــى ئ ــارىالر بىزن ــدىكۈتۈ ئهنس ــده . ۋال ئۆي
ــىنغاچ  ــرهك،ئىسس ــام كې ــان بولس ــپ ئولتۇرغ ــمه  غىزالىنى ــىز ھهم تۇيۇقس

 ئاڭالشــقا كۆپىنچىســى. يــاقتىن چۇرقىرىشــىپ تهكبىــرلهر يــاڭراپ كهتتــى
مۇنچه -كۇفرىنىڭ زۇلمهتلىك ھويلىسىدا ئانچه. كىچىك بالىالردهك قىالتتى

ئهزانــدىن باشــقا تهكبىــرلهرگه كــۆنمىگهن قهلــبىم چۆچــۈپ كهتــكهن بولســا 
باشقا ئهنسـارىالر . كېرهك، نېمه بولغانلىقىنى ئاڭقىرالماي تهمتىرهپ قالدىم

ئــۇالردىن . بولســا ھــېچ ئىــش بولمىغانــدهك ناھــايىتى تهبىئىــي ئولتــۇراتتى
شـۇنىڭ بىـلهن سـىرتقا چىقىـپ قـاراپ . سوراي دېسهم تىلىمىزدا پهرق بـار

تــاال ســۇس ئــاي شولىســىنى ھېســابقا ئالمىغانــدا بهك . باقمــاقچى بولــدۇم
بـۇ  بولمىسا زادىال ماڭالمايدىغاندهك، چىراغخۇددى قول . قاراڭغۇ كۆرۈنهتتى
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لدانغان كۆزۈمنىڭ ئا چىراغالرغاھهم كۇفرىنىڭ زۇلمهتلىك ھويلىسىدا نامى 
قانـداقال بولمىسـۇن ئهھـۋالنى بىلىـپ بـېقىش . يهنه بىر خۇالسىسى ئىـدى
. تهكبىــر بىردهممــۇ توختــاپ قالمىغــان ئىــدى. ئۈچــۈن ھويلىغــا چىقــتىم

يىغىـپ  منىۇھوشـ. ئاسمانغا شۇنداق بىر قارىسـام ئـاي بىنورمـال تـۇراتتى
دېـدىم  »!ئهكـبهر ئـالالھۇ«. ياخشىراق قاراپ ئاينىڭ تۇتۇلغانلىقنى بىلدىم

كىچىك بـالىالر بولسـا تهكبىـر بىـلهن تـاڭ ئاتقۇزىۋېتىدىغانـدهك . ئىچىمده
ــى ــىرلهندىم. قىالتت ــۆپ تهس ــۇلمان . مهن ك ــاننىڭ مۇس ــۇالر خۇراس ــا ب مان

نى تىرىلدۈرۈشـكه سـهۋهب ئىبادىتى بۈگۈنكى كۈنده جىھاد. ئهۋالدلىرى ئىدى
! ئـى كـاپىرالر. ئىـدى خۇراسان باغرىنىڭ كهلگۈسىدىكى ئـوغالنلىرىغان بول

ىسـىغا كارغـا كېلىـدۇ دهرۋهقه سىلهرنىڭ ئهقلىڭالر ئالالھنى تونۇشتىن باشق
سىلهر شۇنچىلىك بىئهقىل سـىلهركى، مانـا شـۇنداق ئـاي . دهپ ئوياليتتىم

ئۈســتىگه  ڭمنىــۋقوتۇتۇلســا رهببىنــى ئۇلۇغاليــدىغان پهرزهنتلىــرى بــار بىــر 
ئـۇالر بىـلهن ئۇرۇشـۇپ غهلىـبه قىلىشـقا پهمىڭـالر ! دىڭالرمۇ؟هلـباستۇرۇپ ك
؟ ســىلهر مۇســۇلمانالرنى ئهخــمهق دهپ مهســخىره قىلىســىلهر، !يهتتىمــۇ

ــڭ  ــىده ئهخمهقلهرنى ــا سهھنىس ــۈنكى دۇني ــىلهر بۈگ ــالبۇكى س ــىۋشېپھ  اس
ــدۇڭالر ــاخىرهتته . بول ــدىغىنىۆكئ ــى الرڭرى ــار تېخ ــىلهرنى ! ب ــتىنهغس  يىب

ئـالالھ بىـلهن ! سهكلىرىڭالر ئالداپ قويدىرته-تۆمۈر بولغان نېسىۋىسى يوق
ــ ــى ئۇلۇغالي ــۇنداق رهببىن ــۇ زات ئهنه ش ــهمكى، ئ ــى دىقهس غان پهرزهنتلىرىن

ئاپىرىده قىلىش ئارقىلىق ئۆز نۇرىنى گهرچه سىلهر شـۇنچه يامـان كـۆرگهن، 
ــدۇ ــز ئۆچۈرمهي ــدىردىمۇ ھهرگى ــهتكهن تهق ــچانلىقالرنى كۆرس ــى ! تىرىش بهلك

  !ئۈستۈن قىلىدۇ
ــويى  ــول ب ــده ي ــابهزى ــر  قىيىنچىلىقالرغ ــزدا بى ــان ۋاقىتلىرىمى يولۇقق

نىجىـس كـاپىرالردىن  اتقانۇۋرۇغدۇت قىيىنچىلىقالرنىتهرهپتىن بىزگه مۇشۇ 
نهپرهتلهنسهك، يهنه بىر تهرهپتىن رهببىمىز ئالالھقا يېلىنىپ يوللىرىمىزنى 

ــا قىالتتــۇق ــا مهدھىــيىلهر . ئاسانالشــتۇرۇپ بېرىشــىنى ســوراپ دۇئ ئالالھق
ئىجـابهت قىلىنغـان ئهنه شۇنىڭغا ئوخشاش بولسۇنكى، بۇ ھىجرهت سهپىرىم 

ــۇرادهرلهر ئــارا ئىمانلىشــىش بىــلهن شــۇنچه -دۇئــا ئىلتىجــالىرىم بىــلهن، ب
ات ھايـ ،دهرۋهقه بۇ. كۆڭۈللۈك، شۇنچه ئارامدىل رهۋىشته ئۆز راۋاجىنى تاپتى

ى بۆســۈپ پاچــاقلىۋهتكهن ى توســۇقىنيولۇمــدىكى شــهيتاننىڭ ئىككىنچــ
  . خۇشاللىقىمنىڭ گۇۋاھچىسى ئىدى
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ــدىلهر بولســۇنكى،  ــا چهكســىز ھهم ــھئالالئالالھق ــلهن  ڭنى ــاردىمى بى ي
ــدانى، ئىســالمىمىزنى ئاشــكارىلىيااليدىغان  ھىجــرهت مهنزىلــى، جىھــاد مهي
مهيدان، ئهگهر ھىممىتىمىز بولسـا دىنىمىزغـا تولـۇق ئهمهل قىالاليـدىغان 

ۋېلىشـنى ئـارزۇ قىلغـان ۇمهيدان، ھهتتاكى بىز پـايپىقىنى بىـر قېـتىم يۇي
مېنىـڭ بـۇ . ئىـدۇقمۇجاھىدالرنىڭ ئىززهت قورغىنىغـا ئۇلىشـىپ قالغـان 
قىلىپ تـۇرۇپ  شاھىتسۆزلهرنى قىستۇرۇپ قويۇشۇم، ھهقىقهتهن رهببىمنى 
ئـى ئـالالھ مېنـى شـۇ «: ئېيتىمهنكى، ھهممىمىز ھهم ھىجرهت ھارپىسـىدا

... ساالمهت يهتكۈزسهڭ، مهن ساڭا شـۈكۈر قىلىـپ شـۇنداق-زېمىنغا ساق
. رنى بهرگهنمىـزدېـگهن ئهھـدىله »ئهمهللهرنى قىلغان بوالتتىم...  شۇنداق

ــۇن  ــۇق نۇرغ ــۇنداق تۇرۇقل ــىلش ــازاۋهر  ڭرنىهكىش ــېمهتكه س ــۇ ن ــا مۇش مان
ــداق ئهھــده  ــاكى ئــۇالر ئۇن بولغانــدىن كېــيىن رهبــبىگه تۇزكــور بولــدىمۇ؟ ي

ــارلىرى  ــۇفرى دىي ــقا ك ــقىلىپ باش ــۇ؟ ئىش ــاكى بهرمىگهنم ــازاالرنى ي ۋهھاك
ئـالالھ تائـاال  ،ۋهھـالهنكى .ئىختىيار قىلىپ قالغانلىقىنى كـۆرگهن بولـدۇم

ئىبـرهت ئۈچـۈن  مالرغاۋقومانا خۇددى بىزگه ئوخشاش رهببىگه ئهھده بهرگهن 
  :ئهسلىتىپ مۇنداق دهيدۇ

ــا ۇســىلهرنى ق هللا« ــتىده(رۇقلۇقت ــۇالغالر ئۈس ــى ئ ــزدا ) يهن ــى (دېڭى يهن
لهرنى ىكىشـ(لتۇرغـان كـېمه وسـىلهر ئ ،سهپهر قىلدۇرىـدۇ) كېمىلهر ئۈستىده

شـامالدىن خۇشـاللىنىۋاتقان ) بـۇ(مېڭىۋاتقـان ۋه مهيىـن شـامالدا ) ئېلىپ
تهرهپــتىن  -ئــۇالر تهرهپ .)كــېمه ئۆرۈلىــدۇ(چاغــدا بىــردىنال بــوران چىقىــپ 

 رهمىـــدىكىلېك .لقـــۇنلىرى ئىچىـــده قالىـــدۇودېڭىـــز دكۆتۈرۈلۈۋاتقـــان 
ــىۋېلىنغانلىقىغا  ــدىغانلىقىغا(قورش ــاالك بولى ــى ھ ــى قىلىــدۇ) يهن  .جهزم

ئهگهر سـهن بىزنـى ! ئـالالھئـى «) بـۇتلىرىنى تاشـالپ قويـۇپچوقۇنۇۋاتقان (
قۇتۇلدۇرساڭ بىـز چوقـۇم شـۈكرى قىلغـۇچىالردىن ) يهنى باالدىن(بۇنىڭدىن 
) ئۇ بـاالدىن(ئۇالرنى  هللا. * دهپ چىن كۆڭلى بىلهن دۇئا قىلىدۇ »بولىمىز

ــۇالر يهر ــيىن ئ ــدىن كې ــده يول قۇتقۇزغان ــق يۈزى ــلهن بۇزۇقچىلى ســىزلىق بى
  )ئايهتلىرى-23، -22سۈره يۇنۇسنىڭ (  ».قىلىدۇ
يهنى ئهھدىگه (ئهھده ئۈستىده ) قىيامهت كۈنى( .ئهھدىگه ۋاپا قىلىڭالر««««

ـــان ـــا قىلغ ـــتىده -ۋاپ ـــانلىق ئۈس ـــوئال) قىلمىغ ـــۋهتته س ـــوراق  -ئهل س
        )ئايهت-34سۈره بهنى ئىسرائىل ( »»»».قىلىنىسىلهر
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ــاڭا ــى س ــالالھ، بىزلهرن ــى ئ ــدىلىرى ئ ــا مىزبهرگهن ئهھ ــي ۋاپ گه ھهقىقى
  . ئامىين! قىلغۇچى سادىقالردىن قىلغىن

. ئهلــۋهتته ،يىنغــا توختايــدۇمــدىكى ھايــاتىمنى ســۆزلهش تولىمــۇ قىئه
باشقا ئىشـىنىغۇ قويـۇڭ، ھهتتـا غهپلىتـى ۇجاھىدنىڭ بىر م! ئويالپ بېقىڭ

 !ھهم ئىبادهت تۇرسا، قانداقمۇ سۆزلهپ تـۈگهتكىلى بولسـۇن سىۇيقۇئبولغان 
. بىـر ھهمشـىرىمىزنىڭ ھىجـرهت تهسـىراتىنى ئوقۇغـان ئىـدىم مهن ئاۋۋال

ــۇ  ــلهن ئ ــۈپىتىم بى ــۇش س ــد بول ــر ئهركهك مۇجاھى ــۆزۈم بى ــدىلىكته ئ ئهم
ئـالالھ نگه تهقـدىم قىلىشـقا ئـاجىز كهلـگهن، ھهمشىرىمىز ھهر بىر ئوقـۇرمه

 مۇجاھىــدلىق ھايــاتىمنى،لگهن ىكى جىھــاد ۋه رىبــاتالر بىــلهن بېــزهيولىــد
رنـى، ئىجـابهت قىلغان ياكى ئاڭلىغان جىھادى ئهمهلىيهتلهئۆزۈم ئىشتىراك 

مهنـدىن  ،ھىجـرهت قىلىـپ كهلـگهنبولغان دۇئالىرىمنى، مهنـدىن كېـيىن 
لهرگه بولغـان ســۆيگۈ دھىه، ئهنه شـۇ شــبـۇرادهرلىرىم بولغــان دھىهبـۇرۇن شـ

  .سۇنماقچىمهن الرغاۇڭرۇزۇھئىزنالىرىمنى 
شـۇنداقال . ئالالھقا ھهمدىلهر بولسۇنكى، ئۇ زات مېنى ھىدايهت قىلـدى

مېنى يهنه بىر قېتىم قۇتقۇزۇپ، كۇفرىنىڭ قـاراڭغۇ زۇلمىتىـدىن ھىجـرهت 
ئېقىۋاتقـان بـۇ قانالرنىـڭ دهرۋهقه تىنىمسـىز . ئارقىلىق كـۆزۈمنى يـورۇتتى

ىبـادىتىگه يهنه نۇرغۇن ئىنسانالر ئالالھ يولىـدىكى جىھـاد ئ بهرىكىتى بىلهن
ــا ــتىراك قىلماقت ــۇ . ئىش ــتكهن ب ــپ بېكى ــڭ پهرز قىلى ــى ئالالھنى كىمك

ئىبادىتىدىن تانىدىكهن، ئالالھ ئۇالرنىڭ ئورنىغـا ئـۆزى ياخشـى كۆرىـدىغان، 
ــۈم  ــده  رنىهكىشــىلئۇالرمــۇ رهببىــدىن مهمنــۇن بولىــدىغان بىــر تۈرك ئاپىرى

ئالالھنىڭ مېنى مۇشۇ زاماندا بۇ ئىبـادهتكه نائىـل ! قىلىدىغانلىقى بهرھهق
ــۇن ــۈكرانىلهر بولس ــا ش ــي. قىلغانلىقىغ ــدىن كې ــدا دهرۋهقه كهلگهن ىن ئاغزى
ئۇالر . بىلهن راستچىل بۇرادهرلهرنى كۆردۈم ئېيتقانلىرىغا ئهمهلىي ھهرىكىتى

 ،كىدمىـۈئ. مـۇ مهمنـۇنمهنمانـا شـۇنىڭغا تولى. بىلهن سۆھبهتداش بولدۇم
شهھىد بولۇپ كهتكهن يـاكى ئـارىمىزدا ھايـات تۇرغـان ئهنه شـۇنداق سـالىھ 

پهيلــى ماڭــا مهنــپهئهت قىلىــپ قالســا -سۆھبهتداشــلىرىمنىڭ بىــرهر خــۇي
بىــر كىشــى پۈتــۈن ھايــاتى بــويى ئهنه شــۇنداق ســالىھ . ئهمهس بهجهئ

. يالغـان ئهمهس بـۇ. سۆھبهتداشالرنى ئۇچرىتالماي ئۆتۈپ كېتىشى مۇمكىن
قىلغــان  ركهتئهگهر مۇھــاجىر بولســىڭىز، ئــالالھ ئۈچــۈن ۋهتىنىڭىزنــى 

ھايـاتى  !شهھهرلهرگه قاراپ بېقىڭ كۇفرى بىلهن تولغانشۇ بولسىڭىز، ئهنه 
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بويى ئۆزى بىلهن خـالىس دوستلىشـىدىغان بىـرهر كىشـىنىمۇ ئۇچرىتالمـاي 
ھهمــمه  ،ســىڭىزشــۇنداق بىــر ســهپ ســالىدىغان بول. ئۆتــۈپ كهتكهنــلهر بــار

مۇناسىۋهت تويماس نهپسى ئۈچۈن ياخشـى كـۆرگهن دۇنيـالىق مهنپهئهتنىـڭ 
ئوخشـايدۇ دهپ،  »ھايات دېـگهن شـۇ«بۇ نادان بايقۇشالر . ئۈستىگه قۇرۇلىدۇ

ئهگهر خــالىس دوسـتنى، ســادىق . تـوغرا يولــدىن تېـنهپ، ئېزىــپ يـۈرمهكته
 بـاهجهئ! سۆھبهتداشنى تاپالىغان بولسىڭىز، جهزمهنكى ئۇ جىھاد مهيدانىدۇر

جىھـاد مهيـدانى شـۇنداق ! جىھاد مهيدانى شۇنچىۋاال خىسلهتلىك جايمىـدۇ؟
نسـاننىڭ تارازىسـىدا ئهڭ بىر مهيدانكى، ئـالالھ ئىنسـانغا ئاتـا قىلغـان، ئى

قىزىقىدىغان، ئهمما  بولغان، ئىنسان ئۇنىڭغا تولىمۇ ھېرىس ۋه قىممهتلىك
ئالالھنىڭ تارازىسىدا بولسا ناھايىتى ئهرزىمهس بولۇپ، ئالالھ ئۆزى خېرىـدار 

مېنىــڭ ســالىھ . بولغــان جــان ۋه مــالنى تهســهررۇپ قىلىــدىغان مهيدانــدۇر
، دۇنيانىڭ باشقا جايلىرىدىن تـاپقىلى سۆھبهتداشلىرىم، سادىق دوستلىرىم

تىجارهتچىلهر  ختلىكهبقىلغان كىشىلىرىم ئهنه شۇ  زمهجبولمايدىغانلىقىغا 
مهن بولسام ئىككى كـۆزۈم ۋه بـارلىق ئهزالىـرىم بىـلهن بـۇ سـودىغا . بولدى

  .ئۆزۈم ھهققىده ئالالھتىن ھىدايهت تىلهيمهن. گۇۋاھچى بولدۇم
يىغـالپ ئېرىشــهلمهيۋاتقان بـۇ ھىجــرهت  زار رهلــبلهقمهن سانسـىزلىغان 

ئالالھنىـڭ شـىر  مهييېتىـپ كهلگهنـدىن كېـيىن، ئـۇزاق ئـۆتىلىمگه مهنز
تهربىيه مهيـدانىغا -ئهزىمهتلىرى تهربىيىلىنىپ چىقىدىغان ئهسكىرى تهلىم

ئۇ يهرده بىزنىڭ يولـدا كېلىۋاتقـانلىقىمىزدىن خۇرسـهن . ئېلىپ كېلىندىم
ئـۇالر بىـلهن . غار كوالپ قويغان ئىـكهنئالدىن بولغان بۇرادهرلهر بىز ئۈچۈن 

خۇرسـهن قىلغىنـى شـۇ  ئاجايىپ مېنى. ىرهر قۇر كۆرۈشۈپ، ئهھۋالالشتۇقب
ئىدىكى، بۇ كـۈن، بـۇ مهيدانـدا كـۆزۈم كـۆرگىنى دهل ۋهتهنـده ماڭـا ئۇسـتاز 

ــۇھهممهد  ــان، م ــۇتۇقبولغ ــهنچىلهر« ڭبىنى ــلىك چۈش ــكه تېگىش » تۈزىتىش
ــۈپ بهرگهن  ــپ ئۆت ــابىنى دهرس قىلى ــاملىق كىت ــىخن ــاتۇر قۇلۇش ــا،  ب ئاك

ئۇالرنىڭ ھهممىسى  راستتىنال .الر ئىدىئابدۇلۋاھھاب ئاكا ۋه ئابدۇلالھ ئاكى
هت بـۇ مهنزىرىلهرنـى كـۆرۈپ پهق. ئىشـهنگۈم كهلمهيتتـى كـۆزۈمگه. بار ئىدى
 ئۇالرمــۇ مېنــى كــۆرۈپ. يتقــۇم كېلهتتــىېئئالالھقــا ھهمــده  هگــانېي-يهكــكه

 چرىشىشھىجرهت دىيارىدىكى بۇنداق ئۇ. ئىنتايىن خۇرسهن بولۇشقان ئىدى
مهقسهتكه كهلسهك، . ئهلۋهتته ،توختايدۇ غايىنىنى تهسۋىرلهش قىخۇشاللىق

سـائهت ھهربىـي  24ھهممىسى  ئهسكىرى مهشىق مهيدانىدىكى بۇرادهرلهرنىڭ
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ــدى ــالهتته ئى ــوراللىرىنى. ھ ــده بولســۇن، ق ــاق يېگهن ــى تام ــارهت  مهيل تاھ
ســـۇندۇرغاندا بولســـۇن، ئۇخلىغانـــدا بولســـۇن، ھهر ۋاقىـــت يېنىـــدىن 

 ئىككىنچـى«بۇ مېنىڭ  ئاپتوماتنى قىلىپ ھهتتا قىزىقارلىق. ئايرىمايتتى
شــۇنداق قىلىــپ بىــز كېــيىن كهلــگهن يهتــته . شــاتتىۇقويدهپ  »خوتۇنــۇم

پهقهت . كىشى ئۇستازىمىزنىڭ يېتهكچىلىكىده دهرسىمىزنى باشالپ كهتتۇق
ئىچـمهك، كېچىلىـك قـاراۋۇللۇق، -ئهسكىرى دهرسـىمىزدىن باشـقا يـېمهك

باشقا بۇرادهرلهر بىلهن بىـرلىكته ئهتىگهنلىك چېنىقىش ھهممه ئىشلىرىمىز 
  .ئىدى

ــۇ تهل ــا ب ــمماڭ ــ-ى ــدىن قى ــدا ھهممى ــيه جهريانى ــۇلغىنى تهربى يىن تۇي
ـــدى ـــاراۋۇللۇق ئى ـــك ق ـــده. كېچىلى ـــڭ ۋهتهن ـــۈنكى بىزنى ـــۇ  ،چ بولۇپم

شهھهرلهشـــكهن جـــايالردا قاپقـــاراڭغۇ كـــېچه ھهتتـــا پۇلغـــا ســـېتىۋالغىلى 
ىس كاپىرالر ئـاخىرهتكه، بۇ نىج. بولمىغۇدهك دهرىجىده بولۇپ كهتكهن ئىدى

، ئۆزىـدىن قاراڭغۇلۇقنىـڭ قهبره ھاياتىغا ئىمان كهلتۈرمهيدىغانلىقى ئۈچـۈن
ـــداق نچىنىۇقورقـــ  چىـــراغھهمـــمه يهرگه  ،دهپئـــى قىلىـــش ئۈچۈنمـــۇ قان

بـۇ كـاپىرالر ھامـان ئهڭ . ئالالھ راست سۆزلىگۈچىدۇر. ئورنىتىۋهتكهن ئىدى
ـــۇم ـــا مهھك ـــۇق جايالرغ ـــاراڭغۇ، ئهڭ قورقۇنچل ـــۇچىالردۇر ق ـــا . بولغ ھهتت

شهھهرلىشىشنىڭ، ھاللىق سهۋىيىنىڭ، شهھهر مهدهنىيىتىنىـڭ ئالـدىنقى 
زامانىمىز ئهركهكلىرىنى شۇ قهدهر شىر  چىراغالرشهرتى بولغان بۇ كېچىلىك 

بۇزۇلــۇپ  چىراغلىــرىيــۈرهك قىلىــۋهتتىكى، كېچىلىــرى بىنــا زاللىرىنىــڭ 
كېچىلىـرى . ه توختـايتتىتهسـكى قهۋهتـكه چىقمـاق قالغان بولسا ئالتىنچ

بـار ئىشتىن چۈشكهنده بىراۋ بىراۋنى ئـۆيىگه ئاپىرىـپ قويـۇش مۈشـكۈالتى 
. تۈش توغرا كهلسه ئىش تېخىمۇ چاتـاقئهگهر قهبرىستانلىقالردىن ئۆ. ئىدى

 دىيىســىهھبىـزلهرگه بېغىشــلىغان يهنه بىــر  ڭچىراغالرنىــشــۇ مانـا بــۇالر ئا
  .  ئىدى

ۇ قورقۇنچ بىلهن باشـالنغان قـاراۋۇللۇققىمشۇنداق قىلىپ باشتا بىر ئاز 
، ھهيـۋهت بىـلهن مۇنچه شهپه ئاڭالپ قالسـام–ئانچه. بارا كۆنۈپ قالدىم-بارا

ــاتتىم ــۇرۇپ قوي ــاتنى ق ــاۋاز -ئاپتوم ــان ئ ــان قۇرۇلغ ــاتتىن چىقق ده، ئاپتوم
ـــۈرىكىمگه شـــىجائهت قوشـــاتتى منىۇروھـــ ـــۈرۈپ، ي شـــۇ ۋاقىـــتالردا . كۆت

 قورقمـا«: تۇرۇپتـۇ سۆزى ھېلىھهم ئېسـىمده نئاكىنىڭ قىلغا ئابدۇلۋاھھاب
! بـۇ هردهلبلهق ياشاپ قورقۇپ ئادهتلهنگهن، نېمىگه قورقىسهن، ۋهتهنده ئۇكام
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! ئالالھنىڭ قازاسى، زېمىندىن كهلسه قولۇڭدا قورالىڭ بار ئاسماندىن كهلسه
ئۇ بۇرادهرنىڭ گېپىنى ھهر . دېگهنىدى »!يا ئۆلتۈرىسهن، يا شهھىد بولىسهن

تهكبىــرلهر ئهتىگهنلىــك  .ئهسلىســهم ھىممهتلىــك بولــۇپ قــاالر ئىــدىمبىــر 
ـــاران  ـــدا ئ ـــا، كهچ بولغان ـــى تۇرس ـــاڭراپ كهتكىل ـــلىرىمىزدىال ي چېنىقىش

يېشــى  بــاتۇر ئاكــا، ئابــدۇلۋاھھاب ئاكــا، ئابــدۇلالھ ئاكىالرنىــڭ. بېســىقاتتى
مهنـــدىن خـــېلىال چـــوڭ تۇرۇقلـــۇق ئـــۆزىگه قـــاتتىق تهلهپ قويۇشـــلىرى 

بــاتۇر ئاكــا ۋهتهنــده ســېمىز، بهســتلىك . ىمــمهت قوشــاتتىھىممىــتىمگه ھ
 ئـورۇق خـېلىال ئاكا باتۇر كۆرگهن ۆزۈملېكىن بۈگۈن ك. كهلگهن كىشى ئىدى

 .كېتهتتــى چىقىــپ ئالــدىمغا مېنىــڭ ھهتتــا مهشــىقىده يۈگــۈرۈش بولــۇپ،
ــده ئۇالرنىــڭ  قىلغــۇچى ئهمهل ھهقىقىــي كىتابلىرىغــا ئــۆگهتكهن ماڭــا ۋهتهن

نامـازالر يـاڭراق  .بـوالتتىم خۇرسهن ئىنتايىن كۆرۈپ كىنىئىكهنلى كىشىلهر
ئابدۇلۋاھھاب ئاكـا بـۇ تهلىمگاھقـا مهسـئۇل بولـۇپ، . ئهزانسىز ئوقۇلمايتتى

نــى لهر، بىزده-قىالتتــى )يىغىلىــش(ئىجمـا  تهڭ كېچىــدهئــارىالپ -ئـارىالپ
ئهگهر كىمـلهر قـوراللىرىنى . كۆندۈرۈش ئۈچۈن كېچىلىك سهپهر قىلـدۇراتتى

يوقىتىپ قويسا ياكى ئۇنتۇپ قالسا تازا كېلىشـكهن كۆسـهيلهرگه ئېرىشـىپ 
بىر ھايات مېنى ھهر ۋاقىـت ئىشقىلىپ تهسهۋۋۇرۇمدىن ھالقىغان . قاالتتى

  .ھهيرانلىق ئىلكىده خۇشال قىالتتى
مهن قاتـــارلىق يېڭـــى مۇجاھىـــدالرنىڭ ھايـــاتى شـــۇ تهرىقىـــده داۋام 

كــۈنلهرده يهنىــال شــۇ نىجىــس كاپىرالرنىــڭ زىيانكهشــلىكى  ئېتىۋاتقــان
قىســقا ۋاقىــت ئىچىــدىال بىزنىــڭ بــۇرادهرلهر ئىككــى . ئــارامىمىزنى بــۇزدى

بــۇ . بولغانىــدى شــهھىدنهچــچه بــۇرادهر  20قېــتىم بومباردىمــان قىلىنىــپ 
 مايـدىغانۇرۇقخهۋهر كهلگهنده ھهتتا نامازالردا ئۇستازىمىزنىڭ كۆزىدىن يـاش 

بىـزلهر يېڭـى كهلگهنلىكىمىـز  نىبولغـان بـۇرادهرلهر شـهھىد. الدىبولۇپ ق
 بولـۇپ، رگهن، كهينىمىـز كـۆرمىگهنئۈچۈن ئالدىمىز بىر نهچچه قېـتىم كـۆ

ېلىـپ تـۇرۇپ ئۇالرنىـڭ گهپلىرىنـى قىلىـپ پات كۆزىگه يـاش ئ-ئۇستاز پات
قومانـدان سـهيفۇلالھ دامـولالم، ئهسـكىرى ئارىدىن ئۇزۇن ئـۆتمهي . بېرهتتى
 بىزلهرنـى ئۈچـۈنبېـرىش  للىهسـهتئابدۇشۈكۈر دامـولالمالر  ئهمىرى ئهتجاما

ــدى ــان بول ــىھهت قىلغ ــپ نهس ــوقالپ چىقى ــدا . ي ــۇ چاغ ــى ب ــاتتىق مېن ق
-قورالتهسىرلهندۈرگىنى ئابدۇشۈكۈر دامولالم ئىسسىقنى ئىسسىق دېمهي، 

ك يـولنى سائهتلى 3~2مهھكهم تېڭىپ، تهرلهپ پىشىپ تهقرىبهن  قنىۇجابد



擰 ֙◌

 ئىسالم ئاۋازى تهشۋىقات مهركىزى                                                          

 67  

 

بـۇ تـاغ يـولى بولـۇپ، ئهلـۋهتته تېـزال كـۆز . مېڭىپ چىققان ئىـكهنپىياده 
بىر . (ياكى تۈز يولالردىن پهرقى بار ئهلۋهتته ئاسفالتئالدىمىزغا كېلىدىغان 

ــاس ــا خ ــاش ئالالھق ــايمىز، ماخت ــدا ماختىم ــڭ ئالدى ــىنى ئالالھنى  ).كىش
ــار ئادهملهرنىــڭ  ــرهر مهنســهپلىرى ب ــده شــۇنىڭغا ئوخشــاش بى بۈگــۈنكى كۈن

سائهتلىك پىياده يـول يـۈرگهنلىكىنى  3-2توپا باسقان ھالدا  نىىملىرىكىي
  . دۇنيانىڭ ھهممىال يېرىدىن تاپقىلى بولمايدۇ ئهلۋهتته

جاسـۇس . بولـدى جىـددىيشۇنداق قىلىپ بۇ كۈنلهرده كهيپىيات سـهل 
بىـز بـۇ . قـاتتىق ئۇچۇشـقا باشـلىدى كۈندۈزنى ئۇالپوپىالنىمۇ كېچىگه ئاير

مهن بىر بـۇرادهر . تارقىلىپ ياتاتتۇق رىۋاقىتالردا مۇداپىئه ئۈچۈن كېچىلى
بىلهن بىرلىكته ئۇدۇلدىكى تاغ باغرىغـا جايالشـقان ئىككـى كىشـىلىك داال 

يېرىم كېچه بولغانـدا نېمىـدۇر بىـر ئـاۋاز بىـلهن . كىرىپ كهتتۇق چېدىرىغا
-لــېكىن قــورال. سـام يېنىمــدا ھهمــراھىم يـوققارى. ئويغىنىـپ كهتــتىم
ــۇراتتى ــاراقلىرى ت ــڭ. ي ــۇس ئايروپىالنىنى ــا جاس ــماندا بولس ــۇالقنى  ئاس ق

بۇ مهن ئۈچۈن بىنورمال ئهھۋال، چۈنكى ھهرقانداق . ئاۋازى ئىدى يارغۇدهك
مهن بىــر ئــاز . يــاراق يېنىمىــزدىن ئايرىلمــايتتى-ۋاقىتتــا ھهم قــورال
ئىككى قېتىم -بېشىمنى چىقىرىپ، بىر ردىندىېچده، -قورققاندهك بولدۇم

ئۇ بۇرادهرنى چاقىردىم، ھېچ سادا يوق، كېيىن ئاستا تـاۋۇش چىقارماسـتىن 
ئېھتىيات  ئېلىۋالغاچ مۇۇرادهرنىڭ ئاپتوماتىنىده، ئۇ ب-ئاپتوماتىمنى ئالدىم

-نهچــچه قهدهم ماڭــا. چىقىــپ يۇقىرىغــا قــاراپ ماڭــدىم دىردىنېــچبىـلهن 
 ان ئاۋاز بىلهن تهڭ بىـر نهچـچه كىلـومېتىر يىراقلىقتـاماڭمايال، گۇم قىلغ

تىـك ھـالهتته بېسـىم بىـلهن  ئـوت بىـر ئوخشـاش ئاقار يۇلتۇزغائاسماندىن 
مهن نېمه بولغانلىقىنى . بۇ ئارىدا ئۇ بۇرادهر مېنى چاقىردى. يهرگه ئۇرۇلدى

ادهرلهرنىڭ تهلىمگاھىنى بومباردىمـان سورىسام، تۆۋهن تهرهپتىكى تاجىك بۇر
بىـــر ئـــاز دهرهخ ئارىلىرىـــدا شـــۇنداق قىلىـــپ . نى ئېيتتـــىىلغـــانلىقىق

كىرىـپ  دىرغاېـچيوشۇرۇنغاندىن كېيىن، يهنىال ئالالھقا تهۋهككۈل قىلىـپ 
 ،ئهتىسى تاڭ ئاتقاندىن كېيىن بېرىـپ قارىسـاق. داۋام ئهتتۇق مىزنىۇيقۇئ

  . شهھىد بولغان ئىكهن ىك بۇرادهرلهردىن ئىككى ياكى ئۈچ بۇرادهرتاج
ئالالھنىـڭ يـاردىمى سهۋهبلهر تۈپهيلى قومانـدان سـهيفۇلالھ دامـولالم  بۇ
بولـۇپ  شهھىدتىنىمسىز  بهدىر تېغىغابىزدىن كۆپ يىراق بولمىغان بىلهن 

كېتىۋاتقــان شــۇ بۇرادهرلىرىمىزنىــڭ ئىنتىقــامى ئۈچــۈن زۇكىــيهك قويغــان 
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بـۇرادهرلهر ئالالھنىـڭ ئىزنـى بىـلهن بىـر جاسـۇس «ئۇزۇن ئـۆتمهي . ئىكهن
، بۇرادهرلهر ئالالھنىـڭ ئىزنـى بىـلهن يهنه بىـر ۇتىپتۈۋېرۈشۈچئايروپىالنىنى 

. دېـگهن خهۋهرلهر كهلگىلـى تـۇردى» ۇتىپتۈۋېرۈشـۈچجاسۇس ئايروپىالنىنى 
ۆكـۈمهت ھ چۈشۈپ كهتكهن جاسۇس ئايروپىالنلىرىنىڭ سۈرىتى چۈشـۈرۈلگهن

ئىشـالر ئهنه شـۇنداق ئۇتۇقلـۇق كېتىـپ . مۇ كېلىشكه باشلىدىگېزىتلىرى
يېقىمسـىز ئـاۋازى  ۇكتىنمهشـېئلـېكىن جاسـۇس ئايروپىالنىنىـڭ . باراتتى

  . ، پۈتۈن مهخلۇقاتالرنى بىئارام قىلىۋاتاتتىمىنېز-ئاسمانبىزدىن تارتىپ، 
بىـز مـۇداپىئه ئۈچـۈن تارقـاق . بىر كۈنى ناماز خـۇپتهنگه ئهزان چىقتـى

نامـاز بىـر قـانچىمىز . كېچىلىـك قـاراۋۇللۇقمۇ باشـالندى. ھالهتته ئىـدۇق
ــدۇق ــۆيگه يىغىل ــا . ئۈچــۈن ئ ــائهت نامىزىغ ــوت يېقىۋېتىــپ، جام مهشــكه ئ

ـــۇردۇق ـــان. ت ـــلهن يىغىلمىغ ـــېكىن ھهممهي ـــدۇق ل ـــا ســـاالم . ئى نامازغ
مهن، . اتــاتتىۋقىلىگــۇم قىلغــان ئــاۋاز بىزنــى پاتىپــاراق  رىشــىمىزغىالېب

ر تهرهپــكه ىــبىــر نهچچىمىــز بقاتــارلىق ئاكــا  ئابــدۇلالھ، ئابــدۇلۋاھھاب ئاكــا
. جاسۇس ئايروپىالنى يهنه بومباردىمـان قىلىشـقا باشـلىدى. قاچقان ئىدۇق

ئـۈچنى ئـۇردى، تـۆتنى ئـۇردى، «. جايغا كىرىپ يـاتتۇق مانئويئاز بىز بىر 
 ســـۇسجا ئـــادهتته. ىھـــېچ توختايدىغانـــدهك قىلمـــايتت» نى ئـــۇردىبهشـــ

ــايروپىالنى  ــان ئ ــارقىلىق قويۇلغ ــالر ئ ــى جاسۇس ــىگناليهردىك ــان س  تارقاتق
تـۆتتىن ئـارتۇق  ئهڭ كۆپ دېگهنـدهغانلىقى ئۈچۈن ىدىئۇر بويىچه ناتېكوئورد

ئاۋازى كۆپهيگهنسېرى  ڭبومبىنىباشقا جايدا پارتالۋاتقان بىزدىن . ئۇرمايتتى
لـېكىن قهلبىمىـز . بىزنى ئۇرمىغانلىقىغا جهزمىيىتىمىز شـۇنچه ئاشـاتتى

يهنه قايســى بۇرادىرىمىزنىــڭ شــهھىدلىك خهۋىرىنــى ئاڭاليــدىغانمىز دهپ 
توققــۇزنى ئــۇرۇپ بولغانــدىن كېــيىن -تهقــرىبهن ســهككىز. ئىــدى پهرىشــان

ــا ــدۇلۋاھھاب ئاك ــئۇلى ئاب ــاھ مهس ــالر ج« تهلىمگ ــپ ھهممىڭ ــا بېرى ايىڭالرغ
ــۇيرۇق بېرىشــكه باشــلىدى »!يېــتىڭالر ــۈچنى -ئىككــى. دهپ ۋارقىــراپ ب ئ

ۋارقىرىۋهتكهندىن كېيىن بىزمـۇ يېـتىش ئۈچـۈن ئۇۋىمىزغـا كهتتـۇق، خاتـا 
پارتلىغـان ئـاۋازىنى  ڭبومبىنىدانه باشقۇرۇلىدىغان  13ئهسلىمىگهن بولسام 

نىـڭ زۇكىيهكتىكــى ئهتىسـى دهرۋهقه بىز. سـاناپ بولـۇپ ئـۇخالپ قــاپتىمهن
 17 كــېچىچه تهقــرىبهن. ۋهتكهنلىــك خهۋىــرى كهلــدىۇبــۇرادهرلىرىمىزنى ئۇر

بــۇرادهرلىرىمىزنى ئېتىلغــان بولــۇپ،  بومبــاتــال باشــقۇرۇلىدىغان  19يــاكى 
نهسرۇلالھ ھاجى ئاكا بۇرادهرلىرىمىزدىن . ېرىپ ئۇرغان ئىكهنبىرلهپ ت-بىر
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ياشـلىق تېخـى تـوي قىلمىغــان  35نهق مهيدانـدا،  بىـلهن ئىبـراھىم ئاكـا
ئىككى كۈندىن كېيىن شهھىد بولغـان -بىرئابدۇلقهييۇم ئاكا بولسا يىگىت 
بولغـان  خىـمهزئېغىرراق ئابدۇلالھ ئىسمائىل قارى ئاكا يېنىكرهك، . ئىدى
ــارلىقى شــۇكى. ئىــدى نومۇسســىز نىجىــس كــاپىرالر رادىئــودا خهۋهر  ،قىزىق
ئۆزىنىڭ رهببىنىڭ ئالدىدا نهقهدهر ئـاجىز مهخلـۇق ئىكهنلىكىنـى  ،بهرگهنده

دهپ خهۋهر بېرىشـكهن  »ئۆلتـۈردۇق ررورچىنىېتچه  30« ،يهنىال تهن ئالماي
ــاتتىن چۈشســىمۇ ئۈزهڭگىــدىن چۈشــمهيدىغان«. ئىــدى ــۇ »ئ ! كــاپىرالرده ب

كــۇفرىنى زىيــاده قىلىــش، ئىســالم ۋه  داكۇفرىنىــڭ ھهر قانــداق تهشــۋىقاتى
مانالرنىڭ روھىنى سۇندۇرۇش ئۈچۈن ئاغزىغا كهلگهننـى بىلجىرلىشـى مۇسۇل

  .ئهلۋهتته ،، كارۋان يولىنى داۋام ئېتىدۇۇشىيدۋھائىتالر . دهرھهقىقهت
ـــانلىقلىرى  ـــدا بهرگهن قۇرب ـــالالھ يولى ـــڭ ئ ـــده بۇرادهرلىرىمىزنى تۆۋهن
قاتارىدىن بۇ قېتىملىق بومباردىماننىـڭ تهپسـىالتىدىن ھهر بىـر ئوقـۇرمهن 

  :ېرىندىشىمنى ۋاقىپالندۇرماقچىمهنق
بهدىردىكى بۇرادهرلهر ئۇ كېچىسى جاسۇس قاتتىق ئايالنغانلىقتىن ئـۆزى 

ناماز ۋاقتى كىرگهندىن كېـيىن بـۇ بهش . كولىغان غارغا كىرىۋالغان ئىكهن
ى بـۇرادهرلهر بىرىنچـ. امازغـا تۇرىـدۇبۇرادىرىمىز ئابدۇلالھنى ئىمام قىلىپ ن

پىشـىلداپ  ڭبومبىنىـباشقۇرۇلىدىغان نامازنى داۋامالشتۇرۇۋاتقىنىدا  تهكهر
 بومبـابـۇرادهرلهر . كهلگهن ئاۋازى بىلهن تهڭ ھېچنېمىنـى بىلـمهي قالىـدۇ

پارتلىغاندىكى كۈچلۈك ھاۋا بېسـىمىدا ئايلىنىـپ كهتـكهن بولـۇپ، قىسـقا 
غارنىـڭ ئاغزىغـا كـۆپ يـېقىن چۈشـكهن  بومبـا. يوقىتىـدۇ ھوشىنىۋاقىت 

كهلگهنـدىن  ھوشـىغابـۇرادهرلهر . ولۇپ، غار ئېغىزى يېرىم ئېتىلگهن ئىدىب
، ھهممىسى غاردىن ىپدېيىش قىسقىغىناكېيىن قانداق قىلىش توغرىلىق 

ـــا چېچىلىـــپ قېچىشـــقا بىـــرلىككه كېلىـــدۇ ـــۇ . چىقىـــپ ئهتراپق مهن ب
ئابدۇلالھـدىن ئاڭلىغـانلىقىم  ىدشـاھىقىسسىلهرنى شۇ مهيداننىڭ تىرىك 

ئابـدۇلالھ غـاردىن چىقىـپ ئـۇزۇن : ئۈچۈن ئاۋۋال گهپنى شۇنىڭدىن باشالي
ــۈرمهيال ــپ يېتى ،يۈگ ــا بېرى ــر جايغ ــان بى ــازراق ئويم ــدۇئ ــڭ . ۋالى ئالالھنى

غان ئابدۇلالھ نهچچه ئون مهرھهمىتى بىلهن بۇ يهردىن قهلبى تهسكىن تاپمى
ىككـى مېتىـر نېرىـدىكى ئ-ىـپ بىـريۆتكىل جايىـدىن ،كۇنتتىن كېيىنسې

ئۇنىـڭ  باشقۇرۇلىدىغان بومبا دهل شۇ ۋاقىتتـا. جايدا يېتىۋالىدۇباشقا بىر 
ــ ــان جايىغ ــاۋۋال ياتق ــدۇئ ــدۇلالھنىڭ . ا چۈشــۈپ پارتالي ــاۋا بېســىمى ئاب ھ



擰 ֙◌

 ئىسالم ئاۋازى تهشۋىقات مهركىزى                                                          

 70  

 

 خىمهزبولۇپ، ئۇنىڭ بىر پۇتى  نهتكۈۋهرۈتۆكپۇتلىرىنى ئىختىيارسىز ئېگىز 
. دهسـتىدىن شـۇ يـاتقىنىچه قوپالمـاي قالىـدۇ ڭخىمنىهزئۇ . بولغان ئىدى

ىغا چىقـاي دهپ ىسـچوقق تـاغ بىـر ئىسمائىل قارى ئاكا بولسا يۈگـۈرگىنىچه
ــۇپ بهرگهن  بومبــا نىــڭ ھــاۋادائايروپىالنى ئــۇ جاســۇس قالغــان بولــۇپ، قوي

ــم يېتىۋا ــاڭالپال جى ــاۋازىنى ئ ــدۇئ ــۇچى . لى ــش قىلغ ــلهن ئى ــېكمهت بى ھ
 شانىســىېپئۇنىــڭ ئالــدىغىراق چۈشــۈپ،  بومبــائالالھنىــڭ ئىزنــى بىــلهن 

شـۇ كـۈنلهرده . بولىـدۇ خىـمهزچاچراپ چىققـان تـاش پارچىلىرىـدا يېنىـك 
ـــىده چـــوڭ  ـــڭ كهلگۈس ـــر ئىســـمائىل قارىنى ـــۇپ بى ئىشـــقا ســـهۋهب بول

ئىبراھىم . ئهلۋهتته ،قالىدىغانلىقىنى ئالالھدىن باشقا ھېچكىم بىلمهيتتى
ئايرىم ئـۈچ -ئاكا، نهسرۇلالھ ھاجى ئاكا ۋه ئابدۇلقهييۇم ھاجى ئاكىالر ئايرىم

تهرهپكه قاچقان بولـۇپ، ئىبـراھىم ئاكـا بىـلهن نهسـرۇلالھ ھـاجى ئاكـا نهق 
ئابــدۇلقهييۇم ھــاجى ئــاكىنى بــۇرادهرلهر ئىــزدهپ . بولىــدۇ شــهھىدمهيدانــدا 

-دالىسـىدا قېلىـپ قالىـدۇتاپالمىغانلىقتىن شۇ كېچىده تاغنىڭ سوغۇق 
بــۇرادهرلهر ئهتىســى تــاڭ يورۇشــى بىــلهن . ده، قــان كــۆپ چىقىــپ كېتىــدۇ

ئۇنىـڭ . ئابدۇلقهييۇم ھـاجى ئـاكىنى تېپىـپ دوختۇرخانىغـا ئېلىـپ بارىـدۇ
دوختۇرالرمـــۇ ئۇنىـــڭ ئۇششـــاق . بهدىنىـــده چـــوڭ جـــاراھهت يـــوق ئىـــدى

، ھـېچكىم جاراھهتلىرىنى تېڭىپ، مهركهزگه ئېلىپ كېلىنگهنـدىن كېـيىن
ئالالھنىڭ ئىزنـى بىـلهن  ،ىر پهيتتهشهھىد بولۇپ كېتهر دهپ ئويلىمىغان ب

ھـۆر ئهيىنلهرنىـڭ قۇچىقىغـا نى ئۇچلىغان گۈزهل بىـر ھـالهتته رىىلتۇمشۇق
  .ئىنشائالالھ ،يىقىلىدۇ

ئـۇالر ھهم . مهن ئالالھ يولىدىكى بـۇ مۇجاھىـدالرنى پهرىشـته دېمهيـمهن
ىغان، كۈلىــدىغان، يىغاليــدىغان، گۇنــاھ كېســهل بولىــدىغان، ئاچچىقلىنىــد

ئۈممهتنىڭ . قىلىپ سالىدىغان ۋه تهۋبه قىلىدىغان بىر تۈركۈم كىشىلهردۇر
قايغۇسىغا شېرىك بولۇپ، ئىسالم ئۈممىتىنى خارلىقتىن قۇتقۇزۇش ئۈچـۈن 

ئېلىپ قويۇپ جاھـان كېزىـپ يـۈرگهن بـۇ بىـر تۈركـۈم  ئالىقىنىغاجېنىنى 
لهرنىڭ شـهھىدئـۇ . نلىرىنى ئېلىپ كېتىـدىكهنكىشىلهردىن ئالالھ خالىغا
ـــرى  ـــر پهزىلهتلى ـــلىرىنىهسبهزىبى ـــاالرنى  ڭپداش ـــۇر ئىزن ـــده چوڭق قهلبى

  . شۇ جۈملىدىن بۇ پهزىلهتلهرنى ئهسلهپ ئۆتمهكچىمهن. قالدۇرىدىكهن
  .نهسرۇلالھ ھاجىدىن---  ».ماڭماق دېمهكتۇر ---ېمهك جىھاد د«
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نهسرۇلالھ ھاجى ئاكىنى تۇنجى قېتىم يېڭـى كهلـگهن چېغىمـدا ئـامىر 
پاكــار ياشــالر چامىســىدىكى  40تهقــرىبهن ئــۇ . مهركىزىــده كــۆرگهن ئىــدىم

قولىـدىن ھهر تۈرلـۈك ئىشـالر . بويلۇق، ناھايىتى خىزمهتكار كىشـى ئىـدى
مهن ئــۇ كىشــى بىــلهن بىــر مهركهزده بولغــان ۋاقىتلىرىمــدا ھهر . كېلهتتــى

ئۇ كىشى يېڭى كهلـگهن ۋاقتىـدا . ئۇنى كېچىلىرى قىيامدا كۆرهتتىم دائىم
بولۇپ، شۇ سـهۋهبتىن تهقـرىبهن ئىككـى  الغانۇۋرۇندۇستهلىمگاھتا پۇتىنى 

. ىغـان ئىـكهنيىلچه ھېچقانداق جهڭلهرگه قاتنىشـىش ئىمكـانىيىتى بولم
قىزغىنلىـق ھهر بىـر  ن چاغدىكى جهڭگه بولغان ئىشتىياق ۋهيېڭى كهلگه

شۇنداق قىلىپ ئىككى يىلـچه ئـۆزىگه . مۇجاھىدقا قاراڭغۇ ئهمهس ئهلۋهتته
رهھمىتىــدىن ھــېچ ئۈمىدســىزلهنمىگهن  نىــڭرنى الزىــم تۇتــۇپ، ئالالھۋســه

مهكىن جېڭـى باشـالنغان چاغـدا جهنۇبىي ۋهزىرىستان نهسرۇلالھ ھاجى ئاكا 
ــدى ــۈرگهن ئى ــقا ئۈلگ ــتىراك قىلىش ــى مه. ئىش ــۇ كىش ــڭ ئ ــن جېڭىنى كى

شاكاغا تهقسىم قىلىنغان لهر باستۇرۇپ كهلگهن پهيتلهرده دىباشلىرىدا مۇرتهد
ئېگىز تاغالرنى بويسـۇندۇرۇپ، سـهڭگهر تۇتـۇپ -بولۇپ، قهد كۆتۈرگهن ئېگىز

مۇرتهدلهر شۇنچه تانكىلىرى، كۈرهشـچى . دىرىباتالردا تۇرۇۋاتقان ۋاقىتالر ئى
 الرمۇجاھىـد. تتىنى كۈچهيتىپ قويـاپات ھۇجۇم-ئايروپىالنلىرى بىلهن پات

ــۈپ  ــهت كۈت ــپ، پۇرس ــۇداپىئهگه ئېلى ــۆزىنى م ــتالردا ئ ــداق ۋاقى ــا بۇن بولس
ــۈك  ــقا تۈرل ــاكى باش ــدا ي ــان چاغ ــكهرلىرى چىقق ــاده ئهس ــڭ پىي مۇرتهدلهرنى

رۇلالھ ھاجى ئاكىنىـڭ نهس. هللىك زهربىلهرنى بېرىپ تۇراتتىھالهتلهرده ئهج
ان ئالالھ سۇبھانهھۇ ۋهتهئاال تهرىپىـدىن گه مېھرىبۋرىسه ئىككى يىل قىلغان

 دهبېـرىلگهن مۇكاپـات بولسـا كېـرهك، شــۇ رىباتتـا تۇرغـان كۈنلهرنىـڭ بىرىــ
چه ئهسـكهر ھـېچ  40~30غاپىل قالغانمۇ ئهيتـاۋۇر  دىنمۇرتهدلهر مۇجاھىدالر
كېلىۋاتقـۇدهك، بـۇنى كـۆرگهن نهسـرۇلالھ  پهئىلگىـرىلمۇداپىئهسىز ئالدىغا 

ھاجى ئاكا چاققانلىق بىلهن ئۆزىنى ئوڭشاپ، راسا ياخشى قارغـا ئالغانـدىن 
-جىھـاد مهيدانلىرىـدا كـاپىر. ىدۇكېيىن، مۇرتهدلهرگه قارىتىپ ئوق ياغدۇر

ياخشــىراق  الرمۇجاھىــدمــۇرتهدلهرنى ئۆلتۈرۈشــنىڭ پېيىــدا يــۈرۈپ باققــان 
ه بۇنــداق پۇرســهت ھهممىــال ئــادهمگه نېســىپ بىلســه كېــرهك، ئهلــۋهتت

شـاكانى پۇخـادىن چىققـۇدهك راسـا بىـر نهسرۇلالھ ھاجى ئاكـا دى. ولمايتتىب
بولۇپ، بهزىلىرى يهر چىشلهپ  نهتىرىپىررىغاندىن كېيىن قارىسا، ئۇالر يىس

ـــن  ـــرى زېمى ـــان، بهزىلى ـــۈيياتق ـــى  پۈت ـــداق قارىس ـــدهك ھېچقان كهتكهن
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شۇنداق قىلىپ بۇ نېئمهتـتىن سـۆيۈنگهن نهسـرۇلالھ ھـاجى . كۆرۈنمهيتتى
ئهسلهشـكه . ئۆستۈرۈپ رىباتىنى داۋامالشتۇرغان ئىـكهن ھوشيارلىقىنىئاكا 

تېگىشلىك يهنه بىر نېئمهت شۇكى، ئـۇ كىشـى ئالالھنىـڭ رىزىـق قىلىـپ 
ــى بىــلهن  ــېئامبېرىش ــدىن بىــر نهچچىنــى  ڭرىكىنى جاســۇس ئايروپىالنى

ئاخىرىدا ئالالھتىن نهسـرۇلالھ ھـاجى . كه مۇۋهپپهق بولغان ئىدىچۈشۈرۈش
ئــاكىنى خــۇددى دۇنيــادا مۇكاپاتلىغانــدهك ئــاخىرهتتىمۇ زىيادىلىــك بىــلهن 

  . مۇكاپاتلىشىنى، فىردهۋس جهننهتلىرىده قارارالشتۇرۇشىنى تىلهيمهن
گهرچه ئـۇ كىشـىنى . ىمىز بولسا ئىبـراھىم ئاكـا ئىـدىشهھىديهنه بىر 

بــۇرادهرلهردىن كــۆپ تهرىپىنــى  ئهنســارىن بولســاممۇ، مۇھــاجىر ۋه كــۆرمىگه
نىـڭ بىـر ئىبـراھىم ئاكى ئهڭ ئـاۋۋال سـۆزلهيدىغىنىمىز. دۇمئاڭلىغان بول

. شـۇنداق تۇرۇقلـۇق ناھـايىتى بـاتۇر، چهبـدهس ئىـكهن. قولى يـوق ئىـدى
نىــڭ ئايروپىالن ئۇچــارۋاقىــتالردا ئهگهر جاســۇس يــاكى تىــك رىباتتــا تۇرغــان 

ئــاۋازىنى ئــاڭلىغۇدهكال بولســا، ھــېچ ئىككىلهنمهســتىن ئېتىلغىــنىچه تــاغ 
ۋهھالهنكى مهن . ئۈستىدىكى زۇكىيهككه قاراپ يۈگۈرۈپ چىقىپ كېتىدىكهن

زۇكىيهك دېگهن ئوغۇل بالىنىڭ ئوغـۇل «: قوماندان سهيفۇلالھ دامولالمنىڭ
اققـانالر كـۆرۈپ ب. دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم ».بالىسى ئاتىدىغان قورال

بىلىدۇكى، زۇكىيهك باشـقا پىلىمـوت يـاكى ئاپتوماتالرغـا ئوخشـاش ئـۆزىنى 
دالدىغا ئېلىپ تۇرۇپ ئاتقىلى بولىدىغان قورال ئهمهس، بهلكى مهيـدىڭىزنى 

مهن . كۆتۈرۈپ تۇرۇپ، دۈشمهنگه تامامهن يۈزلهنگهن ھالدا ئاتىـدىغان قـورال
ـــهپلهرده  ـــدىنقى س ـــڭ  ئهنســـارىيهنه ئال ـــڭ بۇرادهرلهرنى ـــراھىم ئاكىنى ئىب

بــاتۇرلۇقىنى تهرىــپلهپ، قــورال ئېتىشــلىرىنى خــۇددى بىــر قــولى يــوقتهك 
مهن سـۆزۈمنىڭ شـۇ . قىلىپ تۇرۇپ دوراپ كهتكهنلىكلىرىنى كۆرگهن ئىدىم

يېرىده توختاپ ئهڭ ئاۋۋال ئۆزۈمگه، جۈملىدىن ئـۆز كـۆزى يـاكى قـۇالقلىرى 
ولغـان ھهر بىـر ئىمـانلىق ب شاھىتبىلهن بۇ قۇرالرغا تىزىلغان مهزمۇنالرغا 

ئهنه شۇ بىر قـولى يـوق شهكسىزكى ، لب ئىگىسىگه نىدا قىلغۇم كېلىدۇقه
ئاكىمىز قىيامهت كۈنى ئۆزىدىن بىر قولى ئارتۇق بولغان ھهر بىر مۇسۇلمان 
ئهركهككه، ھىجرهت ۋه جىھادنى قهلبىگه پۈكۈپمۇ قويمىغانلىقى ئۈچۈن ياكى 

يىن، جىھادىنى داۋامالشتۇرماستىن دۇنيـا بۇ نېئمهتكه سازاۋهر بولغاندىن كې
ماتالىرىغـــا بېرىلگهنلىكـــى ئۈچـــۈن، ئهزالىـــرى بېجىـــرىم تـــۇرۇپ ئۇنىـــڭ 

  . شۈكرانىسىنى ئادا قىلمىغانلىقى ئۈچۈن چوقۇم ھۆججهت بولىدۇ
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ئهگهر ئــالالھ قوبــۇل قىلغــان بولســا، ! ئــى ئىمــانلىق قهلــب ئىگىســى
ســـېنىڭ يولۇڭـــدا يهنه ئـــى ئـــالالھ، يهنه تىرىلســـهم، «: بۈگـــۈنكى كۈنـــده

لىرىمىز، جۈملىـدىن شـهھىددېگهنلهرنـى تهكرارالۋاتقـان شـۇ » .ئۆلتۈرۈلسهم
ئـاخىرهتتىكى مۇكاپاتنىـڭ كاتتىلىقىـدىن، دۇنيـادا  ئىبراھىم ئاكـائهنه شۇ 

قىلىۋېلىشـقا ھېـرىس  رپهسـمهھرۇم قىلىنمىغان بولسا رهببىنىـڭ يولىـدا 
بىــز بۇنىــڭ . بولۇۋاتقــان يهنه بىــر قــولى ســىز ۋه بىــزده بېجىــرىم تۇرۇپتــۇ

ــادا  ــىنى ئ ــدشۈكرانىس ــهپلهرده ! ؟ۇقمۇقىاللى ــدىنقى س ــوللىرىمىز ئال ــۇ ق ب
تۆمۈرنىـڭ دهسـتىدىن جانالنغـان سـوغۇقنىڭ  ،كېچىلىرى قـاراۋۇل تۇرغانـدا
رۇقىغا بىنـائهن ىنىڭ بۇي، رهببقالغان تهقدىردىمۇ قهھرىدىن سهزمهس بولۇپ

يـاكى دۇنيانىـڭ ئهرزىـمهس ماتـالىرى بىـلهن  ۇاتامدۇۋتۇتقوراللىرىنى چىڭ 
يــوق شــارائىتالردا -بــۇ قــوللىرىمىز جىھــاد مهيدانلىرىــدا بــار! ئالدىراشــمۇ؟

يېرىلىـــپ، سهتلىشـــىپ كېتىـــپ بارامـــدۇ يـــاكى قايســـىبىر چېـــنىقىش 
قىسقىسى ! بارامدۇ؟ سارايلىرىدا چېنىقىپ، مايلىنىپ گۈزهللىشىپ كېتىپ

ــاكى  ــازارالر چېكىۋاتامــدۇ ي ــالالھ ئۈچــۈن ئ ــۇ قــوللىرىمىز ئ  ڭپســىمىزنىهنب
ئى قهدىردان بۇرادىرىم، رهببىمىزدىن بىـز ! تۈگىمهس باالسىغا قۇل بولدىمۇ؟

 .گهننى سـورايلىس، رهببىمىز بىز ئۈچۈن ياخشى كـۆرياخشى كۆرگهننى ئهمه
چارچىغان، ھهتتا شـهھىد -ېرىپيولىدا ھئاخىرىدا ئالالھ تائاالدىن ئۆزىنىڭ 

ــان ــدقا  قىلىنغ ــر مۇجاھى ــرهمھهر بى ــردهۋس تهغپى ــاۋاب ۋه فى ــا س ، كاتت
ــدالرنى ــۇ مۇجاھى ــز ئ ــى، بى ــى تىلهيمىزك ــزدىن  ،جهننىتىن ــدىن بى جۈملى

ــۇ  ــتۇرۇپ، ش ــتىن داۋامالش ــالپ قويماس ــادىنى تاش ــۆتكهن، جىھ ــرى ئ ئىلگى
ىــزلهرگه ئاســىنىنى يولنىــڭ ئېغىــر مۇشــهققهتلىرىنى ئــۆزى تارتىــپ، ب

ئــى ئــالالھ، . قالــدۇرغان بــۇ پىــداكارالرنى ئــالالھ ئۈچــۈن ياخشــى كــۆرىمىز
. قىيامهت كۈنى بىزنى ياخشى كۆرگهن كىشىلىرىمىز بىلهن بىرگه قىلغىـن

  !ئامىين
مهن يېڭى كهلگهن چېغىمدا خۇددى گۈزهل بىر باغقا كىرىپ قالغانـدهك 

لۇپ پىشقان مېۋىلىك دهرهخـلهر، بۇ باغدا ھهر تۈرلۈك مهي بو. بولغان ئىدىم
ئـۇ گـۈللهر ئىچىـدىن بىـر . يېڭى چېچهكلىگهن رهڭگارهڭ گۈللهر بـار ئىـدى

گــۈل ئۆزىنىــڭ گــۈزهللىكتىكى مــۇكهممهللىكى، رهڭگىنىــڭ ســۈزۈكلۈكى ۋه 
 رقلىنىـپهپخۇش ھىدىنىڭ كۈچلۈكلۈكى بىلهن باشقا گۈللهردىن ئاالھىـده 

بىــر  ســاددا-ئــاددىين ئۆزىنىــڭ قارىغۇچىنىــڭ يهنه بىــر نهزىرىــدى. تــۇراتتى
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ــۆزىگه  ــلهن باشــقىالرنى ئ ــپهجشــهكلى بى ــى ل ــڭ . قىالتت ــۈل ئۆزىنى ــۇ گ ب
تهڭتۇشلىرىدىن ئاجراپ تۇرغان زىلۋا بويى بىـلهن يىراقالرغـا نهزهر سـېلىپ، 

بىـلهن  رچانلىقهۋسمهن ھهم . قىالتتى كهاتقاندۈۋتۈكخۇددى بىر نهرسىنى 
شـۇنداق كۈنلهرنىـڭ بىرىـده . بۇ گـۈلگه ئـۆز نهزىرىمنـى داۋام قىلىۋاتـاتتىم

ئاجايىپ ئىللىق، سوغۇقمۇ ئهمهس، ئىسسىقمۇ ئهمهس مهيىن كهلگهن بىـر 
ئىككـى قېـتىم يهڭگىـل ئىرغىتقانـدىن -شامال چىقىـپ، بـۇ گـۈلنى بىـر

 ئاستاغىنه كـۆككه كۆتـۈرگىنىچه لهرزان ئۇچـۇرۇپ ئېلىـپ چىقىـپ ،كېيىن
مهن بولسام گۈلنى ئۆز قوينىغا ئالغان كهڭـرى سـاماغا بـاققىنىمچه . كهتتى

ئاللىقىمـدىكى ېمهن ھازىر بۇ گۈلنىـڭ ھايـاتىي ر. ئويلىنىپ تۇرۇپ قالدىم
سىماســـى دهپ ھـــېس قىلغـــان ئابـــدۇلقهييۇم ھـــاجى توغرىســـىدا ئـــازراق 

  : توختالماقچىمهن
ــۇ تولىمــۇ ســاددا ۋه ــۇپ، ئالالھنىــڭ ئا ئ ــاق كۆڭــۈل بول رغامچىســىغا ئ

ســـىلغانلىقتىن قـــوللىرى زهربه يـــېگهن، مۇســـاپىرچىلىقنىڭ مهھـــكهم ئې
ئۇنىـڭ . گه سادىق بـۇرادهر ئىـدىسىن، ئهھدىر قىلغاۋسه ئېغىرچىلىقلىرىغا

ـــــ ـــــۇرادهرلهرنى كۈل ـــــۆزى جىـــــم تۇرۇۋېلىـــــپ، مهركهزدىكـــــى ب ۈپ دۈرئ
ئۇنىــڭ يهنه . ۋېتىــدىغان ســۆزلىرى ئاجايىــپ يۇمۇرىســتىك ئىــدىتېلىقتۇرۇ

دورىگهرلىكــكه قىزىقىشــى ۋه مــۇھهببىتى بولــۇپ، ۋاقتىنىــڭ كــۆپى قۇرئــان 
تامـاق يـاكى  دىئـو ئـاڭالش ۋهتىالۋهت قىلىش، بۇرادهرلهرگه دورا ياسـاش، را

ئــۇ يهنه . ئېـتىش دېگهنــدهك ئىشــالر بىــلهن ئــۆتكهنلىكىنى كــۆرگهن ئىــدىم
يهرگه بولـۇپ، قه رقلىـقهپئهمىرگه ئىتائهت قىلىشتا باشـقىالردىن ئاالھىـده 

ر لىــدا يهتــكهن ئېغىرچىلىقالرغــا ســهۋئــالالھ يو. قويســا شــۇ يهرده تــۇراتتى
ياشــلىق يىگىــت ئابــدۇلقهييۇم ھــاجى ئاكىنىــڭ  35ئــالالھتىن . قىالتتــى

قىلىـپ بېرىشـىنى ۋه شـۇ  هبـاغچقهبرىسـىنى جهنـنهت باغچىلىرىـدىن بىـر 
ــىگه ئهڭ اليىــ ــان بهندىس ــۆز دهرگاھىــدىن تهييارالنغ ــۇنى ئ ــاغچىالردا ئ ق ب

  !ئامىين. تارتۇقلىشىنى تىلهيمهنبىلهن قىزالر  رمۇكاپاتالر بىلهن، ھۆ
بۇ بىر قاتار ئىشالر يۈز بهرگهندىن كېيىن، جامائهت بىخهتهرلىكنى كۆزده 
تۇتـۇپ، بىزنىـڭ ئهسـكىرى تهلىمگـاھىمىزنى باشـقا بىـر جايغـا يۆتكهشـنى 

ــكهن ــتۇرغان ئى ــه. ئورۇنالش ــال نهرس ــى بىلهن ــاڭ ئېتىش ــى ت ــز ئهتىس -بى
ئهسـكىرى . كېرهكلهرنى ئېلىپ پىياده تاغ ئاتالپ باشقا بىر جايغـا كهتتـۇق

ياراقالرغــا مۇناســىۋهتلىك بولغاچقــا بىــر جايغــا -هلىــم ئىشــلىرىمىز قــورالت
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. يۆتكىلىپ ئىشالرنى دهرھال يۈرۈشتۈرۈپ كېتىش ھهم ئاسان توختىمـايتتى
، ئهتـراپ ئورمانـدىن باشـقا نه اتقـانۇۋرۇتئېقىنىدا كىچىككىنه سـۇ ئېقىـپ 

ــدا ئۇســتاز بىــلهن قوشــۇپ ــۇ تــاغ جىلغىلىرى  ئــۆي، نه ئوچــاق بولمىغــان ب
بىـز بـۇ يهرگه . ئىـدى هسـىلهماق غېمى ھهم بىر سهككىز ئهركهكنىڭ قورس

بىردهمده كهچ كىرىپ  هچۇبولغنهرسىلهرنى تهييار قىلىپ  كېرهكلىككېلىپ 
مېتىرچه يىراقلىقتىكـى بىـر يـازلىق  300كهچ كىرگهنده تهقرىبهن . كهتتى
ئۈچ -ئىككىشۇنداق قىلىپ شۇ تهرىقىده . ته يېتىشنى ئويالشتۇقمهسچىت

ئالالھنىـڭ يـاردىمى . ھـاۋا قـاتتىق يـامغۇرلۇق ئىـدى. كۈن ئۆتۈپ كهتتـى
بىلهن تاقىتىمىز تاق بولغان كۈننىڭ بىرىده بۇرادىرىمىز ئۆمهر ئابىد بىزنى 

. ئۇ بىزنى يهنه كۆچـۈرۈپ كېـتىش ئۈچـۈن كهلـگهن ئىـكهن. ئالغىلى كهپتۇ
له ئىچىـگه سـهل شۇنداق قىلىپ يهنه بىر قېتىم تـۆۋهن تهرهپتىكـى مهھهلـ

ئۇسـتازىمىز . يېقىنراق جايغا سېلىنغان چوڭ بىر قورۇغا كۆچـۈپ كىـردۇق
شـۇ  رسـنىهدلىگهندىن كېـيىن ىگه ئاساسهن ئىشنى بىرهر قۇر پهمتهجرىبىس

كۈنـــدىلىك مهشـــىقلىرىمىز يهنه ئهســـلىگه . قايتىـــدىن باشـــلىۋهتتىيهرده 
ىر ئاكـا بىـز ۋه قانچه كۈندىن كېيىن كېچه ۋاقتىدا جـاببىر  .هلگهن ئىدىك

ھېلىقى كۈنى كېچىسى . ئۇستاز بىلهن ئهھۋالالشقاچ يوقالپ كهلگهن ئىكهن
بولغـان ئـۈچ بۇرادىرىمىزنىـڭ بىـرى جـابىر ئاكىنىـڭ ھىجرهتتىكـى  شهھىد

ــاچ  ــاش ئالغ ــۆزىگه ي ــاز ك ــر ئ ــلهپ بى ــىنى ئهس ــۇ كىش ــۇپ، ئ ــى بول ھهمراھ
تىق بىـر جـابىر ئاكـا جىھـاد ئىمتىھانىنىـڭ قـات. ئىمانلىشىپ ئولتـۇردۇق

مـال بىـلهن -قـۇۋۋهت، نه پـۇل-ئىمتىھان ئىكهنلىكىنى، بۇ يولـدا نه كـۈچ
ئهمهس پهقهت ئــالالھ ســۇبھانهھۇ ۋهتهئاالنىــڭ يــاردىمى بىلهنــال مۇســتهھكهم 

ــپ ــان قىلى ــدىغانلىقىنى باي ــۇرغىلى بولى ــاتتىق  ،ت ــى ق ــۆزىمىزگه تهلهپن ئ
. تلهنـدۈرهتتىا رىغبهىمىزغقويۇشىمىزغا، ھهر ۋاقىت ئالالھدىن تهقۋا قىلىش

ــاغلىرىنى ســۈپهتلهپ ــاغلىرىئافغانىســتا«: ئافغانىســتان ت ــدا  ننىڭ ت ئالدى
ـــائىل ـــىلهر، قاب ـــوقمىكىن دهپ قالىس ـــاغ ي ـــدا ت ـــ نىقابائىل ـــۇددى بى  رخ

ـــۈزلهڭلىك ـــپ قالىســـىلهرت ، شـــۇنىڭ ئۈچـــۈن ياخشـــى تهك ھـــېس قىلى
بـۇ كىشـى . ئىـدى دهك نهسىھهتلهرنى قىلغاندېگهن» چېنىقىشىڭالر كېرهك

قىممهتلىك نهسىھهتلهر قهلبىمنىڭ چوڭقـۇر قاتلىمىـدا گـۆھهردهك  قىلغان
ــۇ ــاقلىنىپ تۇرۇپت ــۇپ س ــورۇن تۇت ــۇن. ئ ــۇ كىشــىدىن رازى بولس ــالالھ ئ ! ئ

  !شاھادىتىنى قوبۇل قىلسۇن
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شۇنداق قىلىپ ئهسكىرى تهلىمنى بۇ قورۇدا يهنه بىر نهچچه كـۈن داۋام 
ــدىن كېــيىن، جامائهتنىــڭ ئورۇنالشتۇرۇشــى بىــلهن يهنه كۆچۈشــكه  قىلغان

يــوق  رهلقــلهخشــام نامــازنى ئوقــۇپ بولغانــدىن كېــيىن، . مهجبــۇر بولــدۇق
 ئهنسـارىتامـاقنى بىـر . پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ قورۇدىن چىقىـپ كهتتـۇق

بــۇ . ىدالرنىڭكىــده يېگهنــدىن كېــيىن، ســهپهرگه ئاتلىنىــپ كهتتــۇقمۇجاھ
ــپ  ــراقتهك قىلى ــهل يى ــدا س ــدىن قارىغان ــز ئهھۋال ــق مهنزىلىمى قېتىملى

ــۇراتتى ــهم. ت ــا ئهسلىمىس ــلهنئهگهر خات ــىنا بى ــائهتچه 4~3 ، ماش ــول س  ي
ئۇســتازنىڭ . يهنه بىــر چــوڭ قورۇغــا كۆچــۈپ كهلــدۇق ،يۈرگهنــدىن كېــيىن
پاكىستان چېگرىسىغا تېخىمۇ يـېقىن -ۇ ئافغانىستانب ،ئېيتىپ بېرىشىچه

شـۇنداق . بولـۇپ، يـېقىن ئهتراپتـا مـۇرتهد ئهسـكهرلهر بـار ئىـكهن جـايبىر 
زىكىـرلهر بىـلهن قهدهم -قىلىپ كېچىـده كهلـگهن بـۇ سـۈرلۈك قورۇغـا دۇئـا

قاراۋۇللۇقنى يېزىۋېتىپ، مېھرىبان ئـالالھ بىـز ئۈچـۈن  ،قويغاندىن كېيىن
ئالالھنىـڭ ئىزنـى . بولدۇق رقهغراھهت قىلىپ ياراتقان كېچىلىك ئۇيقۇغا 

 ،بۇ يېڭى قـورۇنى بىـرهر قـۇر تۈزهشـتۈرگهندىن كېـيىن .بىلهن تاڭمۇ ئاتتى
بۇ تهلىمگاھىمىزنىڭ باشـقا تهلىمگـاھالردىن . دهرسىمىزنى داۋامالشتۇردۇق

ــر ئه ــىمۇ كبى ــۇ بولس ــاركى، ئ ــى ب ــان ۋزهللىك ــا تۇرغ ــرى قاراۋۇللۇقت ېچىلى
 ىربازىلىرىغا قىلغان ھۇجـۇملىھهربىي  رىكاېئام نىڭالرمۇجاھىد ۋاقىتالردا،

نىــڭ ئــاۋازى خــۇددى كېچىنىــڭ ھهر خىــل پىلىموتالر. ئاڭلىنىــپ تــۇراتتى
ــــاغۇت  ــــه، ت ــــش ئهتس ــــزگه راھهت بهخ ــــڭ قهلبىمى ــــدهك بىزنى بۇلبۇلى

لبىگه قورقـۇنچىنى زىيـاده قىلىـپ ئىشـتانلىرىنى ھـۆل ئهسكهرلىرىنىڭ قه
كاپىرلىرى كېچىنىـڭ سـۈرىگه سـۈر  رىكاېئام نىجىس. ئهلۋهتته ،قىلىۋېتىدۇ

ــدالردىن  ــان مۇجاھى ــپ كېلىۋاتق ــلهن شــىردهك ئېتىلى ــر بى قوشــۇپ تهكبى
قورقۇپ كۈندۈز بهرپا قىلىشقا شۇنچه ئۇرۇنـۇپ يورۇتقـۇچى ھـاۋۇن ئـوقلىرىنى 

لېكىن خۇدالىق دهۋاسى قىلىۋاتقان بـۇ دهلتۈشـلهرنىڭ . توختىماي ئاتاتتى
  . ى شهكسىزدۇربۇنداق قىلىشقا تولىمۇ ئاجىز كېلىش

سۆزىمىزگه قايتساق، بۇ قورۇدىكى ھاياتىمىزدا ئهسلىھه دهرسىمىز تامام 
ــارتلىتىش  ــۇپ، پ ــدۇق هرســلىكىگهدبول ــان ئى ــۇزۇن . قهدهم قويغ ــدىن ئ ئارى

ر بىـزگه ئۆتمهي قوماندان سـهيفۇلالھ دامـولالم قاتـارلىق بىـر نهچـچه بـۇراده
رگهچ يـوقالپ كهلـگهن كېرهكلهرنـى يهتكـۈزۈپ به-يېمهكلىك ۋهھاكـازا نهرسـه

ــده ئافغانىســتاندا . ئىــدى  اتقــانۈۋلۈرۆكقومانــدان ســهيفۇلالھ دامــولالم بهزى
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ئالالھنىڭ يـاردهملىرى بىـلهن بىزنـى خـۇش قىلسـا، يهنه بهزىـده قۇرئـاننى 
ئـۇ بىـر . راتتىئالالھنىڭ كاالمى بىلهن سۇغى رنىهلبلهقئېلىپال چاڭقىغان 

ـــپ ـــىدا توختىلى ـــات توغرىس ـــتىم ئېھتىي ـــز «: قې ـــات دېگىنىمى ئېھتىي
ئىشــلىرىمىزنىڭ ۋاقتــى، شــهكلى، مىقــدارى يــاكى ئۇســلۇبى قاتــارلىقالرنى 

ئهگهر ئۇنــداق قىلمـــاي ئىشــلىرىمىزنى شـــۇ . ئۆزگهرتىشــنى كۆرســـىتىدۇ
بــۇ ئېھتىيــات ئهمهس،  ئــۇ ھالــدا جايىــدىال توختىتىــپ قويىــدىكهنمىز،

 گرىســىنىېچ-كهچبىــز بــۇ ئىككىســىنىڭ . قورقۇنچــاقلىق بولــۇپ قالىــدۇ
  . دهپ نهسىھهت قىلغانىدى» ئېنىق ئايرىۋېلىشىمىز كېرهك
 ،نهچـــچه كـــۈن دهرس قىلغانـــدىن كېـــيىن 20بـــۇ قـــورۇدا تهقـــرىبهن 

 لىـپېكهئمهسئۇلالرنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى بويىچه بۇ قورۇغـا ئـائىلىلىكلهرنى 
ــۇق ــۈپ كهتت ــا كۆچ ــر جايغ ــۇپ، يهنه بى ــۇرادىرىم. قوي ــۇرمهن ب ــى ئوق ــۇ ! ئ ب

نــېمىگه شــۇنچه كــۆپ كۆچىدىغانــدۇ؟ دهپ ئــويالپ قېلىشــىڭىز  الرمۇجاھىــد
بـۇ جهريـانالردا جاسـۇس ئـايروپىالنىنى  ،ئـالالھ ياخشـى بىلگـۈچى. مۇمكىن
. بولۇشـۇم مـۇمكىن نهتمىگۇۋهرۇئاشكۈندۈز توختىماي ئۇچتى دېسهم -كېچه

ئۈچـۈن ئهڭ چـوڭ ئىمتىھـان شـۇ  الرمۇجاھىـدھىجرهت دىيارىدا بىر پۈتـۈن 
  .ىالنىدىن كېلىۋاتاتتىسۇس ئايروپاج

 �4��3 =W�1��  I��: » �A��$� \��  -�� ��V��2�����3 L��< �I2������ N��
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بىر كىشى رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمدىن سوراپ مۇنـداق 
ئى رهسـۇلۇلالھ، نـېمه ئۈچـۈن قهبرىـده شـهھىدتىن باشـقا پۈتكـۈل «: دېدى

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنـداق  -ئازابلىنىدۇ؟ مۆئمىنلهر
ئازابقا ئاۋازلىرى  لىغانڭتاراچۈنكى شهھىدنىڭ بېشىدا قېلىچنىڭ  -دېدى،

  )نهسائى رىۋايىتى(» .يېتهرلىكتۇر
بىز ھهم رهببىمىزدىن بۇ جاسۇس ئايروپىالنىنىڭ يېقىمسىز ئاۋازلىرىنى 

ئاۋازالرنىــڭ جۈملىســىدىن قىلىــپ بېرىشــىنى  لىغــانڭتارا قىلىــچشــۇ 
   .تىلهيمىز

تاغنىـڭ . بىز ماشىنىغا چىقىپ كېچىلىك سـهپهرنى يهنه باشـلىۋهتتۇق
ــىنىنىڭ  ــۇپ ماش ــا قوش ــوغۇقى، ئۇنىڭغ ــڭ س ــۇپ، يامغۇرنى ــوغۇقىغا قوش س

يوپۇرۇلــۇپ كهلــگهن كۈچلــۈك شــامال تىزىمنــى گويــا ئىشــلىمهس  كوزۇپىغــا
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ئىشقىلىپ ئالالھنىڭ ياردىمى بىلهن . بولۇپ قالغاندهك قىلىپ قويغانىدى
نـېمه كۆرسـهم «ھهتتـا . ر قىاللىـدىمۋئاران سـه-مهنزىلگىچه ئارانئاخىرقى 
بـۇ  .تـاس قالغـان ئىـدىم-تـاس لىشقاۋېكرىهسدهپ ماشىنىدىن » كۆرهرمهن

 ، بهزى سـهۋهبلهر تۈپهيلىـدىنئۈچ كۈن تۇرغانـدىن كېـيىن-قورۇدىمۇ ئىككى
يهنه . مهقسـهت بـۇ قـورۇدا دهرس ئۆتۈلمىـدى. يهنه باشقا بىر جايغا كۆچتۇق

لىــك ســهپهر قىلىــپ بىــر ئاقســاقال، ئــاقكۆڭۈل بوۋاينىــڭ قورۇســىغا كېچى
رهببىمىـز ھهق . ئـامىله قىالتتـىئۇ ناھـايىتى ياخشـى مۇ. كۆچۈپ كهلدۇق

ئانىلىرىمىزنىـــڭ مېھرىنـــى ئېلىـــپال شـــۇ -ھانهھۇ ۋهتهئـــاال ئاتـــاســـۇب
ــېمهكئهنســارى ــدهك، بىزنىــڭ ي ــز، -الرنىڭكىگه ســېلىپ قويغان ئىچمىكىمى
  . ئاجايىپ كۆڭۈل بۆلهتتىقوپۇشىمىزغا -يېتىپ

ھهمـمه ئىشـالر . شۇنداق قىلىپ بۇ يهرده دهرسىمىزنى باشالپ كهتتـۇق
مهســئۇلالر ھهم ئــارىلىقنى يىــراق . ئــۆز راۋاجــى بــويىچه داۋام قىلىۋاتــاتتى

بىـر كـۈنى كهچـته نامـاز شـامنى . ئارىالپ يـوقالپ تـۇراتتى-كۆرمهي ئارىالپ
ــاۋازى  ئوقــۇپ بولغــان پهيتىمىــزده تۇيۇقســىز بىــر كىشــىنىڭ چاقىرغــان ئ

ئـۇ . چىقىپ قارىسام ئابدۇلمهلىك ئاكا تامنىـڭ سـىرتىدا ئىـكهن. اڭالندىئ
قومانداننىڭ كهلگهنلىكىنى، ئۇنىـڭ ھهممىمىزنـى كېرهكلىـك نهرسـىلهرنى 

ــكه  ــپ كېتىش ــدىن چىقى ــپ ئۆي ــانلىقىنىۇيرۇبئېلى ــى غ ــۇس . ئېيتت جاس
ۋاتقان بولۇپ، سـانى ۇئايروپىالنى بولسا ناھايىتى ۋهھىمىلىك بىر تۈسته ئۇچ

ــدى ــۆت ئى ــاكى ت ــۈچ ي ــاز بولســىمۇ ئ ــايرىم. ئهڭ ئ ــدىن ئ ــز ئۆي ــايرىم -بى ئ
مهن يولــدا . لىنىــيىلهر بــويىچه تارقــاپ پهســتىكى جىلغىغــا چۈشــتۇق

ئـۇ ئېغىـر بېسـىق كىشـى . كېتىپ باراتتىمبىلله ئابدۇلمهلىك ئاكا بىلهن 
. بولـدۇم بىـر خىـل بىئـاراملىقنى سـهزگهندهك باشـقىچه دىنبولۇپ، ئۇنىڭـ

ئۇزاق ئۆتمهي ئۇ ماڭـا تېخـى بىـر نهچـچه كـۈن بـۇرۇنال يهنه بىـر ئهسـكىرى 
تهلىمگاھنىڭ بومباردىمـان قىلىنغـانلىقىنى، ئۇسـتاز ئابدۇلمۇھسـىن ئاكـا 

ئۆلـــۈمنى . بولغـــانلىقىنى يهتكـــۈزدى شـــهھىدنىـــڭ ھبىـــلهن لۇتپۇلال
ڭـى بىـر كۆرۈپ كۆنگهن بـۇ قهلـبىم، يې هلىرىدهقۋهدوختۇرخانىالردا، قاتناش 

مۇھىتتىكى بۇنچىۋاال كۆپ جان پىدالىقالرغا بهرداشـلىق بېرىشـتىن ئـاجىز 
ــدىمۇ ــدى ،كهل ــدهك بول ــه چېقىلغان ــر نهرس ــىمدا بى ــا . بېش پهقهت ئىلتىج

ئىككىمىـز . قىلىدىغان ئالالھدىن باشـقا ھېچنهرسـىنى بىلهلـمهي قالـدىم
ارىلىق مېتىـرچه ئـ 100بـۇرادهرلهر كهم دېگهنـده . كۆپ ماڭمـايال ئايرىلـدۇق
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قومانـدان، ئۇسـتاز قاتـارلىقالر نېرىـدا . تاشالپ چېچىلىپ تۇرۇشقان ئىدۇق
مهن بولسام ئالالھنىڭ ھهممىـگه . قانداق قىلىشنى مهسلىھهتلىشىۋاتاتتى

قــادىر زات ئىكهنلىكىــدىن قهلــبىم ئېــرىگهن، ئــاجىزلىقلىرىمىزنى تېخىمــۇ 
نامـاز  تهكهرككـى ھېس قىلغان، تامامهن ئالالھقا يۈزلهنگهن بىر ھالهتته ئى

مهندىن بىز  ،ئۇستاز يۈگۈرۈپ كېلىپ ،ئازدىن كېيىن بىر .ئوقۇۋالغان ئىدىم
ئاۋۋال ئوتۇن يىغقىلى بارغان جىلغىنىڭ يولىنى ئهسـلىيهلهيدىغانلىقىمنى 

ــيىن ــدىن كې ــوراپ بىلگهن ــدى ،س ــپ ماڭ ــله ئېلى ــدان . بىل ــام قومان بارس
ــتاز ــا، ئۇس ــدۇلمهلىك ئاك ــولالم، ئاب ــهيفۇلالھ دام ــۇنداقال س ــۈن  ش ــچه ك نهچ

. ئاكىالر بار ئىـكهن ئابدۇلقاھھار ىدشاھىبومباردىماننىڭ تىرىك  ئىلگىرىكى
ــۇر ــر پىش ــلىھهتنى يهنه بى ــۇ يهرده مهس ــز ئ ــا  .ۇۋالدۇقبى ــدۇلمهلىك ئاك ئاب

 نهچـــچه كـــۈن ئىلگىـــرىكېرهكلهرنـــى -ئىككىمىـــز ماشـــىنىدىكى نهرســـه
پ بىكارلىغانـدىن رۈۈقويغان ھېلىقى قورۇغا چۈشـ لىپېكهئئائىلىلىكلهرنى 

مهن . بۇرادهرلهرنى ئېلىپ تاغ ئىچىگه كىرىپ كېتىـدىغان بولـدۇق ،كېيىن
ــپ  ــىغا كىرى ــاغ جىلغىس ــدىكى ت ــول بويى ــدىغان ي ــا بارى ــۇ قورۇغ پهقهت ش
. كېتىــدىغان ئهگىلمىنــى كۆرســىتىپ قويــۇش ئۈچــۈن چاقىرىلغــان ئىــدىم

ئـۇزاق ئـۆتمهيال قومانـدان  ،ئابدۇلمهلىك ئاكا ئىككىمىز ماشـىنىغا چىقىـپ
قىلــدىمۇ يــاكى چــاقىردىمۇ  )ئاالقىلىشــىش ئاپپــاراتىسىمســىز ( مۇخــابىرات

ئـۇالرنى  ،پماشـىنىنى توختىتىـئېنىق ئهسلىيهلمهيمهن، ئىشقىلىپ بىـز 
ماشـىنىغا ئاكـا  ابـدۇلقاھھارقوماندان بىلهن ئ ،ساقلىغاندىن كېيىن ئازبىر 

قــۇرۇق كهتكــۈچه بــۇرادهرلهرنى ئــۇالر كهلگهنــدىن كېــيىن ماشــىنا . چىقتــى
ئېلىــپ يــول بويىــدىكى جىلغــا ئېغىزىغــا چۈشــۈرۈپ قويىــدىغان بولــدۇقمۇ 

بـۇرادهرلهرگه مۇخـابىرات . ئهيتاۋۇر يهنه بىر بۇرادهرنى ئېلىۋالىدىغان بولـدۇق
 200تهقـرىبهن . مۇنچه ۋارقىرىـدۇق، ھـېچ پهيـدا بولمىـدى-قىلدۇق، ئانچه

مهن . پ پهيـدا بولـدىۇتۇيور چىرىغىنىقول بۇرادهرلهر  ماڭمايال-مېتىر ماڭا
ماشـىنىغا پهقهت بىـر ئـادهم ! بىـرىڭالر كـېلىڭالر«: تېزال دېرىزىنى ئېچىـپ

ئاكا ئهسكىرى يوتقانلىرى بىلهن يۈگـۈرۈپ كېلىـپ  مهخمۇت. دېدىم» پاتىدۇ
 نىـڭھېكمهتلىـك ئالالھ. تېزلىك بىلهن ماشىنىغا چىقتـى، بىـز كهتتـۇق

ئورۇنالشتۇرۇشى بىلهن شوپۇر ئابدۇلمهلىك ئاكـا دهريـا ئىچـى بىـلهن ئـېقىن 
 -دېسـهم،-ئاكا خاتـا بوپقالـدى،«: مهن خاتىرهمگه ئاساسهن. بويالپ ماڭدى
. دېـدى »ۇ بارغىلى بولىدۇ، تېخـى يېقىنـراقمۇشۇ يول بىلهنم ئىنشائالالھ
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. اراپ ماڭـدىميولغا سىنچىالپ ق. ئاسماندا ئون نهچچه كۈنلۈك ئاي بار ئىدى
ئاخىرىــدا بىــر . تــاغ يــوللىرىنى پهرق ئهتــمهك ئــانچه ئاســان ئهمهس ئىــدى

قىاللمىغـانلىقىم  زمهجده، لـېكىن -جىلغىنى بهكـرهك ئوخشـاتقان بولـدۇم
. قورۇغىمـۇ يېتىـپ كهلـدۇق ھېلىقىئۇزۇن ئۆتمهي . ئۈچۈن ئۆتۈپ كهتتۇق

ــه ــىنىدىكى نهرس ــز ماش ــ-بى ــيىن، ماش ــۈرگهندىن كې ــى چۈش ىنا كېرهكلهرن
كهينىمىزده قالغان  ،رهتلهپال بىرهر قۇرى كهينىگه بېسىلغان باشقا نهرسىلهرن

جاســۇس ئــايروپىالنى ئاۋۋالقىــدهكال . قــاراپ ماڭــدۇق شــۇ جىلغــا ئېغىزىغــا
ناھايىتى نورمال . مىنۇت ئۆتتى 15~10رىبهن قته. ۋاتاتتىچۇبهسته ئۇ-بهس

ئىككـى تهرىپـى ماشـىنىنىڭ . بىر ھالهتته پاراڭلىشـىپ كېتىـپ بـاراتتۇق
قىلغان ئاۋاز بىلهن بىرلىكته ھهممه  »گۇم«ده، -چاقماق چاققاندهك بولدى

ســول پۇتــۇم . قــاتتىق بىــر زهربه بولغــانلىقىنى ھــېس قىلــدىم. توختىــدى
ھالـدا  قالغـانڭچىئىنتـايىن ناھايىتى قاتتىقمۇ ياكى ناھايىتى سـوغۇقمۇ، 

ــلىمهيۋاتاتتى ــال ئىش ــقىلىپ . نورم ــمهزئىش ــانلىقى خى ــهزدىممبولغ . نى س
ماشىنىنىڭ دېرىزىلىرى پارتالشتىن ھاسىل بولغان ھاۋا بېسىمىدىن يـوق 

تــېخىچه نــېمه بولغــانلىقىنى  ىياچىلىقتــاېڭيمهن . بولــۇپ كهتــكهن ئىــدى
، يېقىن لىقىنىچېگرىغا يېقىن نىڭجايىمىز اتقانۇۋرۇت. ئاڭقىرالمايۋاتاتتىم

 ىمـدىن بولسـا كېـرهك،لىقىنى بىلگهنلىكبـار نىڭئهتراپتا مۇرتهد ئهسـكهرلهر
كىچىـك (گرانـاتوميوت  بهلكىم بىز پىسـتىرمىغا يولۇقتـۇق، ھـازىر بىزنـى«

 دهكدېگهنـ »ئهمدى ئوقالر يېغىشى مۇمكىن. بىلهن ئۇردى )تاېراكتىپتىكى 
مهن پهس . كـۆزۈم ھېچنهرسـىنى كـۆرمهيتتى ،غالرغـا باقسـامئويالر بىلهن تا

شۇ . دېدى »جاسۇس ئۇردى -ئاكا، ابدۇلقاھھاردېسهم ئ-نېمه بولدى؟«ئاۋازدا 
ئاكـا ئىشـىكنى ئـېچىش ئۈچـۈن  مهخمۇتئهسنادا ئوڭ تهرىپىمده ئولتۇرغان 

سـىدىن ئېگىلىـپ كهتـكهن زهربىپـارتالش ئىشـىك  ،ئىتتىرىۋاتقان بولسىمۇ
دامـولالم، مهن «: ئابدۇلمهلىك ئاكا قوماندانغا. ئېچىلمايۋاتاتتى بولۇپ ھېچ

كۆپ ھهرىكهت «: قوماندان ھهممىمىزگه. دېدى» بولغاندهك قىلىمهن خىمهز
ــپ تــۇرۇپ  ــهك، ھهممىمىزنــى تېرى ــاڭالر، ئهگهر ماشــىنىدىن چۈشس قىلم

 »، كۆپ ھهرىكهت قىلماڭالرئۇرۇۋېتىشى مۇمكىن، ھهممهيلهن زىكىر قىاليلى
ئۇنىـڭ ئـاۋازى ئىنتـايىن نورمـال بىـر تۈسـته . دېگهندهك گهپلهرنى قىلـدى

ئۆلـۈم  كېچه بۈگۈن! ھهي پاالنى« :ئۆزۈمگه-ئۆز هن بولسام ئىچىمدهم. ئىدى
. دېگهنلهرنـى ئـويالپ زىكىـر قىلىـپ تـۇراتتىم» بىلهن ئۇچرىشىدىكهنسـهنده
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بىرال ئابدۇلمهلىك ئاكا ئـاۋازىنى سـىرتىغا چىقىرىـپ، قالغـانلىرىمىز بولسـا 
قىلىپ ئالالھ بىزگه تهمكىنلىكنى رىزىق . ئىچىمىزده زىكىر قىلىۋاتاتتۇق

چـۇرۇڭ يـوق -چىيـا، ھـېچ ۋاراڭ-بهرگهن بولسا كېرهك، ماشىنىدا نه قىيا
ئهجهللىك يهنه بىر پـاي باشـقۇرۇلىدىغان  اتقىنىمىزۈۋتۈكۋهھالهنكى . ئىدى
ئهمهس، بهلكـى ئـۆزۈم  يۇمىلىدىغانـدهكشۇ تاپتا ئۆلۈپ كـۆزۈم . ئىدى بومبا

ــان،  ــان ئېيتق ــهنگهن، ئىم ــبئىش ــ غهي ــر دۇنياغ ــى بى ــان يېڭ ــۆز بولغ ا ك
ئاچىدىغاندهك، دۇنيانىڭ شۇ قارا پهردىسىنىڭ كۆتۈرۈلۈپ كېتىشىنى كۈتـۈپ 

 بـومبىنىجاسۇس ئايروپىالنىنىڭ ھاۋا بوشلۇقىدا باشقۇرۇلىدىغان . تۇراتتىم
قىلغان ئاۋازىنى ئاڭالشقا ئۈلگـۈرمهيال، ناھـايىتى  »گۇم«قويۇپ بهرگهندىكى 

  ... ...تېز كۈچىيىپ، پىشىلداپ
ــۇ  ــىمهنزىرىلهرب ــاجىزلىق قىل ن ــم ئ ــدۇتهسۋىرلهشــكه تىلى ئوقنىــڭ . ى

ئاڭلىمـايال ھوشـۇمنى يوقاتقـان -ئاڭالماشىنىغا تېگىپ پارتلىغان ئاۋازىنى 
كىرىپ قالغاندهك  مغاۇئۇاكۋ، ھاۋا يوق قالغانڭچىۋۇجۇدۇم قاتتىق . ئىدىم
كۆز . كۆز ئالدىم قاراڭغۇ، بىر پهرىشتىنىڭ كېلىشىنى كۈتۈۋاتاتتىم. بولدۇم

ــۆھىرىم ــاراڭغۇلۇقنىال ســېزهتتى گ ــۇ ھــالهتته . ھهر تهرهپــتىن پهقهت ق ش
نهتىجىـده بىرسـىنىڭ مېنـى . بىلهيـمهن ھوشسىزالنغانلىقىمنىقانچىلىك 

ــانلىقىنى ســهزدىم ــاڭالش ســهزگۈم بىــلهن بىلــله كــۆزۈم ھهم . چاقىرىۋاتق ئ
دېــــيىش » ھه«ئىســــمىمنى چاقىرىۋاتقــــانلىقىنى ئــــاڭالپ . ئېچىلــــدى

. دېيهلىــدىم »ھه«ى قېتىمــدا ئــاران تــۆتىنچ-ئــۈچ، ۇلــدىيهكئىنكاســىمغا 
كــۆزۈم . ماشــىنىنىڭ ئۈســتى پــارتالش زهربىســىدىن غايىــب بولغــان ئىــدى

-بېشـــىمنىڭ ئـــوڭ تهرىپىـــدىن يـــۈز. ئاســـماندىكى يۇلتـــۇزالرنى كـــۆردى
سـول پۇتۇمنىـڭ ئـاۋۋالقى . بويۇنلىرىمنى بويالپ ئىسسىق بىر نهرسه ئاقتى

بولغـانلىقىنى  خىـمهزۇمنىـڭ ھهم سهزگۈسى تېخىمـۇ كۈچىيىـپ، ئـوڭ پۇت
ئاكىنىـڭ بېشـىدىن  مهخمـۇتئـوڭ تهرىپىمـدىكى مهنزىـره بولسـا، . بىلدىم
يۇلتـۇز كۇنۇپكىسـىدهك ھهر  ڭفوننىـېلېتقىزىل گۈل ياكى خـۇددى قاننىڭ 

 ابـدۇلقاھھارسـول تهرىپىمـده ئ. تهرهپكه سىرغىپ چۈشۈۋاتقانلىقىنى كـۆردۈم
دۇر قانات قاققـان بولـۇپ، ئـۇزۇن ئاكىنىڭ بېشىدىكى باش كىيىمى نهلهرگى

. ئىـدى ھاۋاغـا سـانجىلغان چـاچلىرى خـۇددى چاقمـاق سـوققان ئادهمـدهك
ــدان بىــلهن ئا ــا ئالدىمــدا قومان ــدۇلمهلىك ئاك ــۇپ، ئاب ــا بول ــدۇلمهلىك ئاك ب

بهلكى قومانداننىڭ ئورنىـدىن ئىككـى  ،ئۆزىنىڭ شوپۇرلۇق ئورنىدىن ئهمهس
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ئۇنىـڭ . مهجرۇھ بولغان جهسىتىنى يۆلهۋاتاتتى خىمدىنهزقولىغا تايىنىپ 
ــاقاللىرى  ــاچ س ــۇپ، چ ــۆيگهن بول ــى ك ــوڭ تهرىپ ــمىنىڭ ئ ــۈز قىس ــاۋا ي ھ

ئاكـا  بۇ چاغدا ئابدۇلقاھھار. ھالهتته ئىدى گايغانڭدىبېسىمىنىڭ تهسىرىده 
مىــدىرلىماڭ، مىــدىرلىماڭ، ! ئابــدۇلمهلىك ئاكــا«: جىــددىيراق تهلهپپــۇزدا
ئــالالھ ئابــدۇلمهلىك . دېــدى »قىلىۋېتىــدۇ ھىدشــهبولمىســا ھهممىمىزنــى 
ئـۇ ! ئۇنداقتا قومانـدانچۇ؟. ئۇ ھهرىكهتتىن توختىدى. ئاكىدىن رازى بولسۇن

ئابـــدۇلمهلىك ئاكـــا تهرهپـــكه تهگـــكهن بولـــۇپ،  بومبـــائهســـلىده  !قهيهرده؟
پارتلىغانـدىكى ھـاۋا بېسـىمى ئـۇنى ئـۇرۇپ قومانـداننىڭ ئۈسـتىگه يـۈكلهپ 

كى كـۈنلهرده قومانـداننىڭ ماشـىنىدىكى ئهھـۋالىنى كېيىن. قويغان ئىكهن
: ئاكىـدىن سورىسـام، ئـۇ ئابـدۇلقاھھار ياخشى ئهسلىيهلمىگهنلىكىم ئۈچـۈن

ر ئىكهنلىكىنـى، قومانداننىڭ ئابـدۇلمهلىك ئاكىنىـڭ ئاسـتى تهرىپىـده بـا«
يىن بىـر ىـنهپهس ئېلىشـى قئىككى ئورۇنـدۇقنىڭ ئارىسـىدا بولـۇپ،  بېشى

ــالهتته ــى ھ ــانلىقىنى ئېيتت ــى. قالغ ــالالھ ياخش ــۈچى، ئ ــىنىدا  بىلگ ماش
 شـاھادهت ئهلۋهتته بـۇ. بولغان ئادهم قوماندان ئىدى شهھىدى بولۇپ بىرىنچ

. ۋاقىت ۋه ئورۇننىڭ ئېتىبارى بىلهن ئىنتايىن ئهۋزهل بىر شاھادهت ئىـدى
  !ئالالھ ھهممىمىزگه ئۆزى ياخشى كۆرگهن ئۆلۈمنى رىزىق قىلىپ بهرسۇن

ــۇند ــدا ش ــۆز ئالدىم ــرىلهر ك ــاناق مهنزى ــز  ناماي ــيىن بى ــدىن كې بولغان
ئاكـا بىـر ئـاز  ئابـدۇلقاھھارئىچىمىـزده پهقهت . مىدىرلىماستىن ئولتـۇردۇق

. دهپ تـوۋاليتتى» !ئهنسـار! ئهنسـار« :ئـارىالپ-بولـۇپ، ئـۇ ئـارىالپ جىرىمېب
ــهرهپلىگهن  ــدا ش ــۆز كىتابى ــاال ئ ــالالھ تهئ ــۇنكى، ئ ــدىلهر بولس ــا ھهم ئالالھق

دېــگهن بـۇ ئىســىم ھېچبىــر تهرجىماننىـڭ ۋاستىسىســىز ئۇالرغــا  »ئهنسـار«
پوشــتۇالر بــۇ ســۆزنى قــۇالق . بىزنىــڭ ھايــاتلىقىمىزنى ۋاقىپالنــدۇرىۋاتاتتى
  .بىلهن ئهمهس بهلكى قهلبى بىلهن تونۇيتتى

. ئـــۇزاق ئـــۆتمهيال ھهر تهرهپـــتىن تهكبىـــرلهر ئاڭلىنىشـــقا باشـــلىدى
خـۇددى زۇلمهتنىـڭ . كۈچىيىـپ بـاراتتىبىـرىگه ئۇلىشـىپ -بىرتهكبىرلهر 

قاراڭغۇسى كېتىپ، ھهقىقهتنىڭ نۇرى پارالۋاتقاندهك، دۈشمهنلهر ئارقىسىنى 
قوشـۇنلىرىغا كهلگهنـدهك ئاجايىـپ بىـر  ڭنىـھئالالقىلىپ قېچىپ، نۆۋهت 

ــش  ــۇۋۋهت بهخ ــنىمگه راھهت، ق ــرۇھ تې ــگهن مهج ــاتتىق ئهلهملهن ــهزگۈ ق س
لهر يېقىنلىغانسـېرى ئهنسىرهشـلهر غايىـب  »!ئالالھۇ ئهكبهر«. ئېتىۋاتاتتى
ئىككىسـى -بىـر لئاۋۋا. ئۇالرنىڭ قارىسى كۆرۈنۈشكه باشلىدى. بولۇۋاتاتتى
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زهربىــدىن ئــېگىلگهن . يۈگــۈرۈپ كېلىــپ ئىشــىكنى ئېچىشــقا ئۇرۇنــدى
ئىشــىك ئېچىلمىغــان بىــلهن . ئىشــىكلهر ئهلــۋهتته ئېچىلمــاس ئىــدى

ئاكىنىـڭ  ئابـدۇلقاھھار. ىماشىنىنىڭ باشقا ھهممه جـايلىرى ئوچـۇق ئىـد
ئـۇ چهبدهسـلىك بىـلهن . بولغـان بولـۇپ، سـۆڭهك سـاق ئىـدى خىمهزپۇتى 

الر ئهنسـارىده، -ماشىنىنىڭ ئېچىلىپ كهتكهن ئۈستىدىن سهكرهپال چۈشـتى
. شۈشــكه تهمشــهلدىممهن ھهم چۈ. توختاتماســتىنال ئېلىــپ كهتتــى نىئــۇ

گه قورسىقىمنى ئېسىپ تۇرۇپ يهرگه كىماشىنىنىڭ ئىشى ئۆمىلىگهن ھالدا
مېنـى . ئاسـتا ئـۆمىلهپ چۈشـۈۋالدىم-قول ئۇزىتىۋالغاندىن كېيىن، ئاسـتا
ئورنۇمــدىن نىڭ يۆلىشــى بىــلهن ئهنســارىئېلىــپ كېتىشــكه تهييــار بولغــان 

ــۇردۇم ــر-ت ــېكىن بى ــى قهدهم -ده، ل ــاالئىكك ــدىم-ئ ــايال يىقىل ــۇ . ئالم ئ
، مېنى يۆلهپ تۇرغۇزۇپ ھاپـاش ماڭالمايدىغانلىقىمنى پهملىگهندىن كېيىن

قىلىپ كۆتۈرگىنىچه نهلهرگىدۇر بىر ھازا يۈگۈرۈپ ئېلىپ چىقىـپ كهتـكهن 
  . ئىدى

سىلهر بىزنىـڭ ! دهۋا قىلىۋاتقان جاھىلالر جامائهسى مۇسۇلمانلىقنىئى 
دىنىمىز، ئۆزىمىز ئۈچۈن ئاچچىق ھهقىقهت بىلىپ تاللىۋالغان بۇ يـولىمىز 

لىقىڭالرنى ئىزھـار قىلغـان ۋاقـتىڭالردا بىزنـى جـۇدا-تۈپهيلى بىـزدىن ئـادا
سىلهرگه ئـالالھ  ؟ مانا بۈگۈن!اقچى ئهمهسمىدىڭالرقويمتاشالپ مچىسىز هيارد

ىالرنى ئىزھـار ئهنسـارغـان بىز ئۈچۈن تاللىغـان دىننىـڭ يـاردهمچىلىرى بول
شاھىت بولۇپ تۇرۇپسىلهركى، ئۇالر بىزنى ئـۆز جانلىرىـدىن ئهزىـز . قىلىمىز

ــد ــۇرت. ۇبىلىۋاتى ــۆزى ي ــۈپهيلى ئ ــى ت ــدهپ -پهقهت دىن ــدىن ھهي ماكانلىرى
ئايـال مۇسـۇلمانالرنى ئـۆز قوينىغـا ئېلىۋاتىـدۇ ۋه مانـا -چىقىرىلىۋاتقان ئهر

مۇشۇنداق ئهڭ ئېغىر كۈنلهرده بىزلهر بىـلهن ئـالالھ يولىـدا دوستلىشـىپ، 
! سهپلهر تۈزۈشۈپ، ئالالھنىڭ دۈشمهنلىرىگه قارشى بىرلىكته جهڭ قىلماقتا

كۈنىده ئـۆزى  سابېھ. ، رهھمهت تىلهيمهنتهغپىرهمالرغا ئهنسارىئالالھدىن 
  .شهرهپلىگهن نام بىلهن تىرىلدۈرۈشىنى سورايمهن

مېنى شۇ كۆتۈرگىنىچه خېلىال ئۇزۇن يۈگـۈرۈپ، ئېگىـز بىـر  ئهنسارىئۇ 
كارىۋاتقـا  ۋه هلـدىجايالرغا چىقىپ، ئاخىرى بىر ئۆينىڭ قېشـىغا ئېلىـپ ك

ئۇزۇن توختاتماستىنال يـېقىن ئهتراپتىكـى بىـر دوختۇرخانىغـا ده، -دىياتقۇز
بـۇ . تاملىرى ئاپئاق سىرالنغان چـوڭ بىـر قورۇغـا كهلـدۇق. ئېلىپ كهتتى
قورۇنىڭ ئىچىـگه كىرىـپ كىچىـك بىـر ئۆينىـڭ ئالـدىغا . دىدوختۇرخانا ئى



擰 ֙◌

 ئىسالم ئاۋازى تهشۋىقات مهركىزى                                                          

 84  

 

ده، ئۆي ئىچىدىكى كارىۋاتنى يان تهرهپكه يـۆتكهپ مېنـى ئېلىـپ -ۇلدۇمقوي
ئىككىمىزنىڭ يۈزىنىـڭ . قوماندان ئىكهن اتتىكىۋكارىارىسام، ئۇ ق. كىردى

ــنهن  ــارىلىقى تهخمى ــانتىمېتىرچه بو 40~30ئ ــاراپ س ــكه ق ــۇپ، مهن تهرهپ ل
ئىككـى قېـتىم چاقىرسـام جـاۋاب -دهپ بىـر »، دامولالمدامولالم« .ياتاتتى

مهنمــۇ . چىرايــى ســاق، خــۇددى ئــۇخالپ قالغانــدهك ياتــاتتى. قايتۇرمىــدى
قومانــداننى ئــاغرىق  بولغــانلىقىم ئۈچــۈن،ئۆزۈمنىــڭ ھــالىم بىــلهن ئــاۋاره 

گۇمـان  هپد بولۇشى مـۇمكىنھالهتته  ھوشسىزپهسهيتىش ئوكۇلىنى ئۇرۇپ 
ىن ئىككى بىلىكىمگه بىردىن ئوكـۇلنى پوپايكىنىڭ ئۈستىد. ئىدىمقىلغان 

شــۇ كارىۋاتتـا ياتقۇزۇلغــان ھالىتىمـده دوختۇرخانىــدىن  ،يېگهنـدىن كېـيىن
بىر ئاق پىكاپنىـڭ قېشـىغا  ،بىر ھازا ماڭغاندىن كېيىن .چىقىپ كهتتۇق

يېقىن . ى ۋه يهنه بىر كارىۋات تۇراتتىئهنسارئۈچ -ه ئىككىئۇ يهرد. كهلدۇق
ــڭ  ــيىن ئۇنى ــدىن كې ــۇتمبارغان ــدىم هخم ــى بىل ــا ئىكهنلىكىن ــۇنى . ئاك ئ

ــدى ــاۋاب قايتۇرمى ــام ج ــدۇقلىرى . چاقىرس ــا ئورۇن ــىنىنىڭ ئارق ــز ماش بى
ماشـىنا  .كۆرپىلهر سـېلىنغاندىن كېـيىن ياتقۇزۇلـدۇق-، يوتقانقاتلىنىپ
ئــۇ . مهن ئــۇنى يهنه چــاقىردىم. ئاكــا قېشــىمدا ياتــاتتى مهخمــۇت. ماڭــدى

بولــدى؟ پۇتــۇڭ  خىــمهزئۇنىڭــدىن قهيىرىــڭ . جــاۋاب قــايتۇردى ســتىراقهت
ئـۇ پۇتىنىـڭ بـارلىقىنى، . سـورىدىم سوئالالرنىئۈزۈلدىمۇ؟ بارمۇ؟ دېگهندهك 

دوختۇرالرنىــڭ پــۇتىنى داكــا بىــلهن بىــر نــېمىلهر قىلغــانلىقىنى ناھــايىتى 
ئۇكـام مهن دوختۇرخانىغـا بـارغىچه « :ئـۇ يهنه. زهئىپ بىر ھـالهتته ئېيتتـى

دېگهنــدهك گهپلهرنـــى قىلىـــپ  »رداشــلىق بېرهلمهيـــدىغان ئوخشـــايمهنبه
بىزنىڭ بۇ ماشىنا بىلهن ماڭىـدىغان مۇسـاپىمىز تامـام . جىمىقىپ قالدى

بىـر يهرگه كهلگهنـدىن كېـيىن توختـاپ، باشـقا بىـر . بولغان بولسا كېـرهك
 بـۇ ماشـىنىدا بىـر قـازاق. يـان ياتقۇزۇلـدۇق-غا ئالمىشـىپ يـانمۇماشىنى
ئىككـى پوشـتۇ بـۇرادهرلهر بـار بولـۇپ، -بىـر بـۇرادهر ۋه كېـزبۆئ، بىـر بۇرادهر

قــازاق  ،تىلىمىزنــى چۈشــىنىدىغان بولغــانلىقى ئۈچــۈن بولســا كېــرهك
ئــۇ ماشــىنىنىڭ . قويــۇپ بهرمىــدىم لىــپۇۋېتۇتبۇرادهرنىــڭ قــولىنى چىــڭ 

ــۇردى ــده ئولت ــاش تهرىپىم ــڭ ب ــدا مېنى ــارقىلىق تهڭ . كوزۇپى ــۆزى ئ ــۇ ئ ئ
بىـر . سوغۇق شاماللىرىنى مهنـدىن توسـۇپ ئولتـۇراتتى كېچىدىكى تاغنىڭ

ئاكـا تۇيۇقسـىز مېنـى چىـڭ قۇچاقلىۋالـدى، قويـۇپ  مهخمۇتچاغ بولغاندا 
ــۇپ بهردى ــدى، يهنه قوي ــارام بولــۇپ . بهردى، يهنه قۇچاقلى ــا مهن بىئ ھهتت
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ئۇنىـڭ شـۇ تهرىقىـده قـانچه قېـتىم قۇچاقلىغـانلىقىنى . قالغاندهك بولدۇم
الپپىده ئۆتۈپ كهتـكهن ئـاي نۇرىمـۇ . ئۇ جىمىقىپ قالدى .ئهسلىيهلمهيمهن
، كۆزلىرىنىـڭ نهرگهكۆكـ نىـڭئاكىنىـڭ كالپۇكى مهخمـۇت ،ياكى باشـقىمۇ

ــدۇم ــدهك بول ــانلىقىنى كۆرگهن ــهيتىش . ئااليغ ــاغرىق پهس ــۇنى ئ ــېكىن ئ ل
ــ ــويالپتىمهن ڭئوكۇلىنى ــدى دهپ ئ ــۇخالپ قال ــىرىده ئ ــا . تهس دوختۇرخانىغ

اۋۋال ئۇ مهندىن ئېغىرراق، ئ« : قازاق بۇرادهرگه كهلگهندىن كېيىن ھېلىقى
ئاكىنى كۆرسهتسهم، ئاللىقاچان يولـدا  دهپ مهخمۇت» ئۇنى ئېلىپ كىرىڭالر

وبــۇل مهن بــۇ ھهقىقهتنــى دهرھــالال ق. بولغــانلىقىنى ئېيتتــى شــهھىد
 مهخمۇتئۇ بۇرادهرلهر . مهجبۇر بولدۇم قىاللمىساممۇ، ماشىنىدىن چۈشۈشكه

ئاكىنى باشقا جايغا ئاپىرىۋهتكهندىن كېيىن، قايتىپ كېلىپ ماڭـا ھهمـراھ 
بولغـانلىقىنى  شـهھىدئۇالرنىڭ خهۋهر قىلىشى بىلهن قومانداننىڭ . بولدى
ئۇزاق ئۆتمهي ئابدۇلمهلىك ئاكـا . لېكىن بۇنىڭغا ئىشىنهلمهيتتىم. بىلدىم

ئــۇ . بولغــان ئىــدى خىــمهزئۇنىــڭ بهدهنلىــرى ئېغىــر . ئېلىــپ كېلىنــدى
الر ئهنسـارى. لـېكىن ئۇنىڭغـا سـۇ بېرىلمهيتتـى. دهيتتـى» سـۇ«توختىماي 

بهسته ئېيتىلىـپ، تـاڭ سۈزۈلۈشـكه -ئهزانالر بهس. ئۇنىڭغا كۆپ قان بهردى
 ،قىلىنغانـدىن كېـيىن هراتسىيېئوپئابدۇلمهلىك ئاكا ئىككىمىز . باشلىدى

مهستلىكىمدىن مهن ناھايىتى تهسته . خانىغا ئېلىپ چىقىلىپتۇقتلنىساب
. نامازنى ئولتۇرغـان ھالىتىمـده ئوقۇمـاقچى بولـدۇم ،يېشىلگهندىن كېيىن

ـــا كېـــرهك، نامـــازنى  ـــۇق يېشـــىلمىگهن بولس ـــېكىن مهســـتلىك تول ل
ــاال ــۇپ ق ــۆزۈم يۇمۇل ــۇرادهر . تتىداۋامالشــتۇرالمايال ك ــى قېشــىمدىكى ب مېن

قېتىم  15~10شۇ تهرىقىده . تتىم، يهنه شۇنداق بوالپ، يهنه ئوقۇئويغىتاتتى
. ماشـىنا كهلگهنـدىن كېـيىن ئېلىـپ كېتىلـدىم. ئوقۇغان بولسام كېـرهك

لىك خهۋىـرى شـهھىدئۈچ كۈندىن كېـيىن ئابـدۇلمهلىك ئاكىنىـڭ -ئىككى
. ئىككى كۈن ياشىغان ئىدى-كېيىن كۆپ بولسا بىر خىمدىنهزئۇ . كهلدى

بۈگۈن  ئىنشائالالھ«: بولۇش ئالدىدا ئۆزىگه قاراۋاتقان بۇرادهرلهرگه شهھىدئۇ 
دېــگهن بولــۇپ، دهرۋهقه شــۇ  »كــېچه ئــالالھ تهئــاال مېنــى ئېلىــپ كېتىــدۇ

  . بولغان ئىدى شهھىدكېچىسى 
سهيفۇلالھ دامولالم جامائهتنىڭ ئهسكىرى قوماندانى بولۇپ، ئۇ ئۆزىنىـڭ 
ئىسالم بىلهن كۇفرى ئوتتۇرىسىدىكى دادىل مهيدانى، گۈزهل ئهخالقى، جهڭ 

ئۇنىـڭ . تلىقلىرى بىلهن ھهممىنىڭ قهلبىده ئۈلگه ئىدىمهيدانىدىكى سابا
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مهزلۇم مۇسۇلمان خهلقىنىڭ دهردىدىن يانغان قهلبـى كۈنـدۈزلىرى ئىللىـق 
. بىـدار قىالتتـى سىدىنۇيقۇئئائىلىسىدىن جۇدا قىلسا، كېچىلىرى شېرىن 
ياشــقا كىــرگهن ئابــدۇراھمان  16ئۇنىــڭ رهبــبىگه ھهدىــيه قىلغــان ئهمــدىال 

ئوغلى بولغان بولـۇپ، ئۇنىـڭ مىسـالى ھاۋاسـى سـاپ، زېمىنـى ئىسىملىك 
مهرھهمهتلىـك ئـالالھ . مۇنبهت، مېۋىلىرى راسـا ئوخشـىغان بىـر بـاغ ئىـدى

  .بۇ باغنى ۋاقتىنچه ئالغان ئىدى سۇبھانهھۇ ۋهتهئاال قوماندان ئۈچۈن
بهستى راسا يېتىشـكهن، دادىسـىغا بىـر قانـات بولـۇپ -ئابدۇراھمان بوي
ھـاۋا ھۇجۇمىغـا قارشـى  ڭرىكىنىـېئاماتقان شۇ پهيتلهرده يېتىشىپ چىقىۋ

 رىبات مهيدانىدا بولۇپ، بۇ يهرده ئابدۇراھمان قاتـارلىق ئـۈچ تۈركىسـتانلىق
بولغــان  شــهھىد الرمۇجاھىــد ئهنســارىچه  21~19بىــلهن تهقــرىبهن  بــۇرادهر
ــدى ــڭ . ئى ــا قورالنى ــى ۋاقىتت ــدۇراھمان ئهين ــتىدهئاب ــانلىقتىن  ئۈس بولغ

لېكىن ئۇنىڭ مهردانه . جهسىتىدىن بىر پارچه گۆش ھهم تېپىلمىغان ئىدى
ــۇپدادىســى ئالالھنىــڭ ئىرادىســىگه  ــا رازى بول ، ھــېچ بوشاشماســتىن ئالغ

  . الدىۋتىېيئايدىن كېيىن ئوغلىغا  14 پهئىلگىرىل
ــۇرادىرىم ــردان ب ــاغرىڭىزدا ! قهدى ســىزدىن ســوراپ باقــايكى، ســىز ھهم ب

ۋىلىقالپ ئويناۋاتقان بوۋىقىڭىزنى پهپىلهپ چوڭ قىلىپ، راسا كۆزىڭىزنىـڭ 
؟ ھىمـمهت !بولغان پهيتىده رهببىڭىزنىڭ يولىغا ئاتىياالمسـىز كهقىدۇقارىچ

ۇالر ئـالالھ مانا ب .رهببىمدىن ساداقهت سورايمهن! بېلىڭىزنى مهھكهم باغالڭ
ــان بهرگهن  ــۇللىرىنى قۇرب ــان ئوغ ــارىلىرى بولغ ــگهر پ ــڭ جى ــدا ئۆزىنى يولى

ـــــاۋازدا ـــــۆۋهن ئ ـــــىلهركى، ت ـــــېنىڭ «: كىش ـــــز س ـــــالالھ، بى ـــــى ئ ئ
» قـايتقۇچىالرمىزئىگىدارچىلىقىڭدىمىز، ھهقىـقهتهن سـېنىڭ دهرگاھىڭغـا 

  . دهپ رازى بولۇشتى
  

  سهيفۇلالھ دامولالمغا مهرسىيه
  

  بېرىلدى بىزگه بۇ ھايات،نېئمهت قىلىپ 
  .ھهممه ئىنسان ياشاركهن مهقسهتلىرىده

  يۇ فاساد، هپىتنمهپتۇن بولسا ئادهملهر 
  .رهببى سۆيگهن بىر قىران ئهلنىڭ غېمىده
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  ،مىگىنېدبهرگى بولسا، رهڭگى بولسا گۈل 
  .باقساڭ كۆزنى خۇرسهن قىلسا ھهممه زامان
  سهن ئاتىغان گۈللهردىن بال چىقتىمىكىن،

  .بهرمىسه بولۇر ھامان ئهسكى خازانبال 
  

  ھهيران يۇلتۇز گويا دېدى ئاسمان مېنىڭ،
  .كۆزلهر ساناپ تۈگىتهلمهس كىدىنۈپلۆك

  بوپتۇ مهيلى پۈتۈن ئهتراپ تولۇپ كېتىڭ،
  .سهلمهرۈچۆئئهمما بۇ ھهم ئاي نۇرىنى 

  
  سهن بولمىدىڭ بالسىز بىر گۈل،! ئهي قىران ئهر

  .ئهمهسسهن ھهم نۇرسىز يۇلتۇز شاھىتكۆزلهر 
  تاپتىڭ ئارام ئۈممهت قالدى چانىقى ھۆل،
  .قىالر دۇئا سېنىڭ كهبى بولسۇن ئوتتۇز

  
  بۇزۇپ كاپىر ئارامىنى تالالپ جىھاد،

  .زالىم خىتاي تامان قىلىچئىدىڭ سۇنماس 
  مات، بوپئويلىمىسۇن كاپىر بۈگۈن سۇندى 

  .يۇرتى ئۇنىڭ بولدى ئامان! مانا بىز بار
  

  سهيفۇلالھ، بوپكهتتى كارۋان ھهممه بۈگۈن 
  .چىڭ يېپىشتۇق بولۇپ بۇ يولالرغا ۋارىس

  سېنى ئالالھ، نۇرسۇشادالند! خاتىرجهم يات
  .ئوغلۇڭ ئىله ھۆر يۇرتىدا ياشا پاكىز

  
ئابــدۇلمهلىك ئاكــا توغرىســىدا توختالســام، مهن ئــۇ كىشــىنىڭ گــۈزهل 

بىز پۈتۈن بىر كـۈن بىـرگه  بىر قېتىم. ئهخالقىنى تولىمۇ ياخشى كۆرهتتىم
-مهن بولسام ئهتىگهن چاي ئىكهن ئىدىم، لېكىن ئۇنىڭ ئىچكهن. بولدۇق

ئــۇ بىــر كۈنلــۈك بهلگىلهنــگهن ئىشــالرنى . تــتىمئىچمىگهنلىكىنــى بىلمهي
ئۇنىـڭ . بېجىرگهندىن كېيىن، كهچته مېنى ئاپىرىپ قويۇش ئۈچۈن كهلدى
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ختىتىـپ قويـۇپ ئـۆيگه مهن ئابـدۇلمهلىك ئـاكىنى تو. قورسىقى ئاچ ئىـدى
ئېلىـپ  نىده، ئۆيده بار بولغـان ئـازراق قورۇمـا بىـلهن ئـازراق نـان-كىردىم
-مهن ئۇنى شۇ بىر كۈنلۈك چارچاش، ئاچلىقنىڭ دهستىدىن پاك. تىمچىق

لېكىن ئۇ شۇ نهرسىلهرنىڭ . پاكىزه يهپ تۈگىتىۋېتىدۇ دهپ ئويلىغان ئىدىم
مهن قـاتتىق زورلىسـاممۇ . ىيوقمـۇ ماڭـا قـايتۇرۇپ بهرد-يېرىمىنى يېدىمۇ

ئـۇ شـۇ . بـۇ ماڭـا قـاتتىق تهسـىر قىلغـان ئىـدى. الدىۇۋرۇتيېمهي چىڭ 
چاغالردا ئىداره خىزمىتىگه يېڭى تهقسىم قىلىنغان بولۇپ، ماشـىنا بىـلهن 

ى ماشىنا جاسۇس ئـايروپىالنى ئۈچـۈن ياخشـى ئـوۋ بولـۇپ، كھالبۇ. يۈرهتتى
ــدى ــىله ئى ــر مهس ــوڭ بى ــاقالش ھهم چ ــۇنى س ــرى م. ئ ــۇنى كېچىلى هن ئ

ماشــىنىنى توختىتىــپ قويــۇپ، خــاتىرجهم ئۇخاليــدىغان مهركهزلهر بــار دهپ 
ئـۇدۇل  مهسـچىتدهل ئهكسـىچه قايسـى  ،گۇمان قىالتتىم، كېيىن بىلسهم

 قــائالالھ. بــار ئىــكهن قىيىــنچىلىقالركهلســه شــۇ يهرده ياتىــدىغان نۇرغــۇن 
ـــۈن ـــان ئ ـــده قىلغ ـــاد تهڭ كېچى ـــۇنكى، جىھ ـــدىلهر بولس ـــىز -ھهم تىنس

لهرنـى يېتىشـتۈرۈپ ئهركهكئىلتىجالىرى بىـلهن مانـا مۇشـۇنداق سـهۋرلىك 
  !چىقىدىكهن ئهمهسمۇ

ـــۇت ـــا  مهخم ـــرهت ئاك ـــۇپ ھىج ـــاجىر بول ـــهھىرىدىن مۇھ ـــاي ش قارام
ئــۇ تولىمــۇ . بولغــان كىشــى ئىــدى ھىدهشــقىلغانالرنىــڭ ئىچىــده تــۇنجى 

نهرسىلىرىنى قۇربان قىلىشقا  رىدىغانۆكق، ئالالھ ئۈچۈن ياخشى خۇشچاقچا
جىھـاد مهيـدانىغا كېلىـپ ئـۈچ ئـايچه تهييار تۇرىدىغان بـۇرادىرىمىز بولـۇپ، 

نىڭ ھىجرهتتىكى ئىسمى ئۇ. بولدى شهھىد ئىنشائالالھ ،ۋاقىتتىن كېيىن
ئىسمى جىسمىغا اليىق پاكالنغـان ھـالهتته، يېڭـى ھىجـرهت  تاھىر بولۇپ،

. باالالرغـا گىرىپتـار بولمـايال ئـارام تاپقـان ئىـدى-بىر پىتـنه ھېچ قىلىپ،
ــاكالپ  مهخمــۇترهببىمــدىن  ــوۋاقتهك پ ــاكىنى خــۇددى يېڭــى تۇغۇلغــان ب ئ

شۇنداق قىلىپ بىزدىن . بېرىشىنى، ئۇنىڭدىن قوبۇل قىلىشىنى سورايمهن
ئىككىمىز . ساالمهت يېتىۋالدى-ساق ئىنشائالالھمهنزىلىگه  ئۈچ كىشى ئۆز

  .بولساق دۇنيانىڭ تۈگىمهس ماالمهتلىرىگه يهنىال گىرىپتار بولدۇق
ئابدۇلمۇھســىن ئاكــا  كــىشــۇ ئورۇنــدا تېخــى نهچــچه كــۈن ئىلگىرىمهن 
  :دىققىتىڭالرغا سۇنماقچىمهن ڭ تهپسىالتىنىبومباردىماننى بولغان شهھىد
دېگهن سۆز ئاڭالنغان چاغدا كۆپىنچه ئادهملهر قورالىنى ئېلىپ  »جىھاد«

. بولۇش دهپ ئـويالپ قالسـا كېـرهك شهھىددۈشمهن ئىچىگه بۆسۈپ كىرىپ 
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يېزىــپ قويغىنىــدىن ۋهھــالهنكى، بــۇ ئۆلــۈم ئــالالھ ســۈبھانهھۇ ۋهتهئاالنىــڭ 
م قىسـمهت بولـۇپ، ھايـات قېلىشـىڭىز ھه-قىلچه ئۆزگهرمهيـدىغان تهقـدىر

ـــۇمكىن  ـــكهنم ـــۆز. ئى ـــگهن س ـــاد دې ـــهرىئهتتىكى مهنىســـىجىھ : نىڭ ش
مۇسۇلمانالر كـاپىر، بـاغى، مـۇرتهد ۋه باشـقىالرغا قارشـى ئۇرۇشـتا بـارلىق «

دېگهنلىك بولۇپ، ئهنه شۇنداق ھايـات قالغـان  »قۇۋۋىتىنى چىقىرىش-كۈچ
ــادا  ــادهتنى ئ ــۇ ئىب ــدىغان ب ــامهتكه قهدهر داۋام قىلى ــا قىي ــالىتىڭىزده، ت ھ
ــمهي، مۇســتهھكهم  ــاپقىچه ســابىت، تهۋرهن ــۈمىڭىزنى ت ــدا ئۆل قىلىــش يولى

ز جىھادنى بىـر بىلگهن بولسىڭى نىمانا شۇالر. تۇرۇشىڭىزنى كۆرسىتىدىكهن
-چۈنكى دۈشمهن بىلهن يۈزمـۇ. بولۇشىڭىز مۇمكىن چۈشهنگهن قهدهر توغرا

ئۇ مهلۇم . يۈز قىلىدىغان جىھاد زامان ۋه ماكاننىڭ چهكلىمىسىگه ئۇچرايدۇ
-بىر ئورۇن ۋه مهلۇم بىر ۋاقىتتـا بولىـدىغان ئـۇرۇش بولـۇپ، ئۇنىـڭ پايـدا

لېكىن ئۆز نهپسـىڭىز بىـلهن . زىيىنى پۈتۈن مۇسۇلمانالر ئاممىسىغا بولىدۇ
جىھاد زامان ۋه ماكاننىڭ چهكلىمىسىگه ئۇچرىمايدىغان بولـۇپ،  قىلىدىغان

قىيـامىتىڭىز . داۋاملىشىپ مېڭىشى كېرهك هچۇبولغئۇ تا سىز قهبزى روھ 
چـۈنكى . ئهلۋهتته ،ئۈچۈن كېيىنكىسىنىڭ زىيىنى ئاۋۋالقىسىدىن چوڭراق

شـۇڭا ئـۇ ھهر . سىز شهيتاننى كۆرمهيسـىز، شـهيتان بولسـا سـىزنى كۆرىـدۇ
مهن بىـر  .ئالالھ ياخشى بىلگۈچى .سىزنى ئوۋالپ كېتىشى مۇمكىنۋاقىت 

ئاكـا شـۇنچه ئـۇزۇن يىـل بـۇ «: قېتىم ئهمىرىمىز ئابدۇشـۈكۈر دامولالمـدىن
دهپ سـورىغىنىمدا، ئـۇ كۈلـۈپ -ھه؟-قانداق چىدىغانسىز قىيىنچىلىقالرغا

ئۇكـام، بـۇ يولنىـڭ ئهۋۋىلىمـۇ سـهۋر، ئوتتۇرىمـۇ سـهۋر، ئـاخىرىمۇ  -تۇرۇپ،
دهرۋهقه ئالالھ سۇبھانهھۇ ۋهتهئاال ئۆزىنىڭ ئهزىـز كىتابىـدا . دېگهنىدى» رسهۋ

ئــى «: مــۆمىنلهرگه خىتــاب قىلىــپئايىتىــده -200ســۈره ئــال ئىمراننىــڭ 
تـــائهت ئىبادهتنىـــڭ مۇشـــهققهتلىرىگه ۋه ســـىلهرگه يهتـــكهن ! مـــۇئمىنلهر

 .دۈشمهنلهرگه زىيـاده چىـداملىق بولـۇڭالر .ئېغىرچىلىقالرغا سهۋر قىلىڭالر
مهقسـىتىڭالرغا يېـتىش  .جىھادقا تهييار تۇرۇڭالر) چىگرالىرىڭالرنى ساقالپ(

ـــن قورقـــۇڭالر هللائۈچـــۈن  ـــى ئۇنىـــڭ ئه(دى مـــرىگه مۇخالىپهتچىلىـــك يهن
ـــاڭالر ـــدۇ »)قىلم ـــۇ . دهي ـــا ش ـــمان ـــىتىلگهن ڭرنىهلۋرهس ـــاده كۆرس ، زىي

تۇيغۇالر يوشۇرۇنغان -بىر شېرىن ھېس ئاجايىپچىدامچانلىقالرنىڭ تېگىگه 
ــىگه  ــېچ كىش ــۇخالپ، ھ ــى ئ ــمه كىش ــى ھهم ــڭ تهمىن ــىز بۇنى ــۇپ، س بول
تۇيدۇرماستىن ئويغانغان كېچىلىرىڭىزده ياكى لهنىتى شهيتان قهلبىڭىـزگه 
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، سىز ئۇنىڭغا جـاۋابهن غاندادهپ ۋهسۋهسه قىل» ياردهمچى يوق بۈگۈن ساڭا«
تىكىلىـپ قـارىغىنىڭىزچه ھهقىقهتنىـڭ ئاسمانغا يارىتىلغان سهلتهنهتلىك 

مهن بـۇ قېـتىم ئهنه .  بولغىنىڭىزدا ھهقىقىي تېتىيااليسىز رقهغدېڭىزىغا 
تۇيغۇالرنىـڭ مۇشـۇ مهيدانـدىكى سـاھىبلىرى ۋه شـۇ -لهززهتلىـك ھـېسشۇ 

  .قېتىملىق بومباردىمان توغرىسىدا توختالماقچىمهن
جامـائهت  ،كېـيىن دىنالربومباردىمـان يـۈز بېرىۋاتقـانكهينىدىن -كهينى

ئومــۇمهن  نىئاالھىــده ئهھمىــيهت بهرگهن بولــۇپ، تهلىمگــاھ ىخهتهرلىكــكهب
ده زىكىــر قىلغىنىمــدهك بىــز مهن ئهۋۋىلىــ. شــكه باشــلىغان ئىــدىرۈكۆچۈ

ته ياتقــان مهســچىتى قېــتىم كۆچــۈپ بېرىــپ، كېچىســى يــازلىق ئىككىنچــ
ــا ــى جايغ ــى ،ھېلىق ــ دهرس ــر تهلىمگ ــان يهنه بى ــرى بولغ ــزدىن ئىلگى اھ بى
ھهقىـقهتهن ئهجهل مۇسـتهھكهم قهلـئهلهرده بولسـا ھهم . كۆچۈرۈلگهن ئىدى

كۆچۈپ شۇ ئۆز ئىگىسىنى تاپىدىغان بولۇپ، بۇ قېتىملىق بومباردىمان ئهنه 
ھـاجى يېڭـى تۇغۇلغـان  ئهففـانئـۇ كـۈنى . بارغان جايدا يـۈز بهرگهن ئىـدى

گهن هلك بوۋىقىنىڭ ئهقىقىسىنى قىلماقچى بولۇپ، ئىككى دانه قوي ئېلىپ
پهقهت ئاسماندىكى ئاشۇ نىجىسنى ھېسابقا ئالمىغاندا ھهممه ئىشالر . ئىدى

قوي سويۇلۇپ بولغـان بولـۇپ، قازانـدا پىژىلـداپ . نورمال داۋام قىلىۋاتاتتى
ــا ــۇرىقى تهلىمگاھتــا جاپ -پىشــىۋاتقان جىــگهر قورۇمىســىنىڭ مهززىلىــك پ

ھهمـمه . پ قىالتتـىۇرادهرلهرنى ئۆزى تهرهپكه جهلمۇشهققهتتىن چارچىغان ب
بۇرادهرلهر ئۆز ئىشلىرى بىلهن ئالدىراش بىر ئهسنادا ئاپتومـاتتىن تۇيۇقسـىز 

دېـگهن ئـاۋاز تولىمـۇ » !ئىجمـا«ئېتىلغان ئىككى پاي ئـوق ئـاۋازى بىـلهن 
ــدى ــلۇق ئى ــتاز . تونۇش ــيىن ئۇس ــدىن كې ــى يىغىلغان ــۇرادهرلهر ھهممىس ب

ئابـدۇلۋاھھاب نـدۇرۇپ، ئاسماندىكى كاساپهتتىن ئېھتىيـات قىلىشـقا ئاگاھال
ــيىن ــدىن كې ــقا قالدۇرغان ــاق تهييارالش ــاكىنى تام ــى  ئ ــقا ھهممهيلهنن باش

. ، بىــر ھــازادىن كېــيىن تامــاقالرمۇ پىشــتىدىۇيرۇبــتارقىلىــپ كېتىشــكه 
ئهكسـىچه . لېكىن ئاسماندىكى بۇ نىجىس ھـېچ يوقايدىغانـدهك قىلمـايتتى

ــاراتتى ــپ ب ــپ كېتى ــۇ كۈچىيى ــده . تېخىم ــۇرادهرلهر نهتىجى ــدىكى ب يېقىن
، يىراقتىكـى بـۇرادهرلهرنى چاقىرماسـتىن ئولتۇرىـدىغان داستىخانغا كېلىـپ

  . دىتاماقنى ئاپىرىپ بېرىدىغانغا ئورۇنالشتۇرۇل
: ئهبۇ ھۇرهيره رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، بىـر كىشـى

باشـالپ مېنـى جىھادقـا بـاراۋهر كېلىـدىغان بىـر ئهمهلـگه ! ئى رهسـۇلۇلالھ«
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. ئۇنـداق ئهمهلنـى تاپالمايسـهن -ۋ ،.ئه.رهسـۇلۇلالھ س. دېدى -قويغىن،
ــپ،  ــدا، ســهن مهســجىدكه كىرى ــكهن چاغ ــپ كهت ــا چىقى ــد جىھادق مۇجاھى

ئـۇ . دېدى -توختىماي ناماز ئوقۇپ، بىرهر كۈنمۇ تاشلىماي روزا تۇتاالمسهن؟
ۇ ئهنھـۇ ئهبۇ ھـۇرهيره رهزىيهلالھـ. دېدى -بۇنى كىممۇ قىاللىسۇن؟ -كىشى،

ــدۇ، ــداق دهي ــپ  -مۇن ــكهت قىلى ــىدا ھهرى ــى ئارغامچىس ــدنىڭ ئېت مۇجاھى
  )بۇخارى رىۋايىتى(» .تۇرسىال، ئۇنىڭ ئۈچۈن ئهجىر يېزىلىپ تۇرىدۇ

ــۇرادىرىم ــردان ب ــالالھ ۋه ئۇنىــڭ ئهلچىســى س! ئــى قهدى ۋ خهۋهر  .ئه .ئ
ــدبهرگهن ــان  ، مۇجاھى ــان ھام ــدىن ئاجرىغ ــپ ئۆيى ــيهت قىلى ــادنى نى جىھ

! نىــڭ ھېكمىتىنــى بىلگهنــدهك بولــدىڭىزمۇ؟جىــر مۇكاپاتئېرىشــىدىغان ئه
-، بهزمىـلهرده، نـازۇسـتورانداېرتوغرا بۇ ساۋاب شۇنىڭ ئۈچـۈنكى، باشـقىالر 

 بولسـا ۋاتقانـدا، مۇجاھىـدتىخانالر ئالدىـدا قـارنىنى تويغۇزۇنېئمهتلىك داسـ
! ا ھهتتا بىر ۋاق تاماقنى ھهم ئارامىدا يېيهلمىگهنلىكى ئۈچۈنتاقىر تاغالرد
بالىلىرى بىـلهن جهم بولۇشـۇپ بـايرام قىلغانـدا، -ئانا، ئايال-باشقىالر ئاتا
بـالىلىرى -ئانـا، ئايـال-ھهتتـا ئۇنىـڭ ئاتـا ،تاقىر تـاغالردا بولسا مۇجاھىد

پ باشـــقىالر دۇنياغـــا باشـــچىال! زۇلـــۇم ئىچىـــده ئىڭراۋاتقـــانلىقى ئۈچـــۈن
يوقاتقان بىر ھـالهتته مۇجاھىـد دۇنياغـا كـۆز قىرىنـى  ھوشىنىكىرگىنىچه 

ۇسـىز، ، سسـىزۇيقۇئئالغـان مهيدانـدا  قانغائالجاننى ! سالمىغانلىقى ئۈچۈن
نماي، ھاياتىي دۇنيانىڭ ئهرزىمهس ماتالىرىغـا ئالـدا ئاچ قالغان ھالهتلىرىده

ئالالھـدىن جىھـاد  !نگه قىزىققانلىقى ئۈچـۈئاخىرهتنىڭ ئهبهدىي نېئمهتلىرى
قىلىشنى نىيهت قىلىـپ، قهلـبىگه پـۈككهن ھهر بهندىسـى ئۈچـۈن ئهپـۇ ۋه 

  .خاتىرجهملىك تىلهيمهن
ــهك ــهتكه كهلس ــامهن : مهقس ــى ۋاقىتت ــۈز بهرگهن  ئهين ــدا ي نهق مهيدان

ــك  ــداننىڭ تىرى ــۇ مهي ــۈن ش ــش ئۈچ ــالرنى بىلى ــاھىئىش ــاھ  ىدش تهلىمگ
ى ئېيتىشـىچه، داسـتىخانغا بىرىنچـنىڭ ئۇ. ئۇستازىدىن سوراشقا تىرىشتىم

شــۇ . قىلغــان ئــاۋاز ئــاڭلىنىپتۇ» گــۇم«تهخســه قورۇمــا كېلىشــى بىلهنــال 
» !يـات«ئۇسـتاز  تهجرىبىلىـك مهيداندا تاالي يىلالرنى بېشىدىن كهچـۈرگهن
بــۇ ئىشــالر ئىنتــايىن قىســقا . دهپ ۋارقىــرىغىنىچه ئــۆزىنى يهرگه ئېتىپتــۇ

ــۋه ــدۇ ئهل ــۈز بېرىۋاتى ــده ي ــت ئىچى ــا. تتهۋاقى ــۆته بومب ــقه ئ ــۆتمهي -دهقى ئ
پىشىلداپ كېلىپ ئىنتايىن يېقىن چۈشكهن بولـۇپ، جاسـۇس ئـايروپىالنى 

. نى بومباردىمان قىلغان ئىكهنالر، ماشىنا قاتارلىق جايدىرېچشۇ تهرىقىده 
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بىر ھـازا . تتىئۆز جايىدىن قىمىرلىماي جىمجىت يېتىۋاتاھهممه بۇرادهرلهر 
ئابدۇلقاھھار ياتقان ھالىتىده قىمىرلىماستىن ئۇستازنىڭ  شۇ ئارىدا. ئۆتتى

ــ بىــلهن بۇرادهرلهرنىــڭ ئهھــۋالىنى بىلىــش ئۈچــۈن ئىســىملىرىنى  قىۇيرۇب
نى بىلـدۈرۈپ جـاۋاب ئاڭلىغان بـۇرادهرلهر ئۆزىنىـڭ ھايـاتلىقى. توۋالۋاتاتتى

ــاتتىۇۋرۇتيقا ــده ھــېچكىم ئۈندىمىــدى، يهنه . ات ــا كهلگهن ــۆۋهت لۇتپۇلالھق ن
ئۆزىنىــڭ پــۇت تهرىپىــده ســوزۇلۇپ ياتقــان . دى، يهنه ئۈندىمىــدىتوۋلىــ

لۇتپــۇلالھ . لۇتپــۇلالھنى كــۆرگهن ئۇســتاز ئــۇنى چاقىرماســلىقنى ئېيتتــى
ئۇ ئالالھنىـڭ . بېشى ئېچىلىپ مېڭىسى سىرتقا تۆكۈلگهن ھالهتته ياتاتتى

تالالنغان بهندىلىرىگه ئاتا قىلىـدىغان بۈيـۈك پهزىلىتـى شـاھادهت ماقامىغـا 
. ئۇنىڭ بىلهن دهسلهپته تهلىمگاھتا بىلله بولغان بولدۇم. رىشكهن ئىدىئې

يـاش يىگىـت بولـۇپ، ئـۇنى  كۆيىـدىغانئۇ ئالالھنىڭ دىنى ئۈچۈن يـۈرىكى 
ئاشــۇ تهر ئېقىۋاتقــان،  شــانىلىرىدىنېپقىزارغــان،  لىــرىىزهڭمئهسلىســهمال 

ىـڭ شـۇ ئۇن. لىـدۇتونۇر بېشىدىكى نان ياققان ھالىتى كۆز ئالـدىمغا كېلىۋا
قاتــارلىق ئىشــالرنى باشــقىالردىن تالىشــىپ تــۇرۇپ قىلىــدىغانلىقى مېنــى 

زمهتكـار بـۇرادهر ئـۇ ھهقىـقهتهن تولىمـۇ خى. قاتتىق تهسىرلهندۈرگهن ئىدى
ئۆزىنىـڭ ياخشـى كىشـىلىرىدىن ئايرىلىـپ بولۇپ، زامان شۇنىڭغا ئوخشاش 

  . كېتىپ باراتتى
ئۇ ھهم ئۇستازغا ئـانچه . ئاكىغا كهلدى ئابدۇلۋاھھابشۇ تهرىقىده توۋالپ 

يىراق ئهمهس بولۇپ، ھهر بىر چاقىرىلغىنىـدا ئـۈن چىقارماسـتىن قـولىنى 
قىلىنغانــدىن  زمهجلۇتپۇلالھــدىن باشــقىالرنىڭ ھايــاتلىقى . كۆتــۈرهتتى

ــۈن  ــۇش ئۈچ ــتىن قۇتۇل ــۇ نىجىس ــپ ب ــداق قىلى ــۇرادهرلهر قان ــيىن، ب كې
چه ئۆتكهنــدىن كېــيىن يىــراقتىن ئارىــدىن بىــر ســائهت. ئويلىنىــپ ياتــاتتى

-ئارىالپ بۇرادهرلهرنىڭ ھايـات-ئۇالر ئارىالپ. ىالرنىڭ قارىسى كۆرۈندىئهنسار
بـۇرادهرلهر بولسـا . ماماتلىقىنى بىلىش ئۈچۈن بهلگه ئـوق ئېتىـپ قويـاتتى

بىرلىكته  ،ىالر يېقىنلىشىپ كهلگهندىن كېيىنئهنسار ،مىدىرلىماي يېتىپ
ــىۋا ــپ قېچىشــقا دېيىش ــدىچېچىلى ــق ئارىلىشــىپ . لغان ئى ــۈنكى خهل چ

  . كهتكهندىن كېيىن جاسۇس ئايروپىالنى ئالدىراپ ئۇرالمايتتى
ــارى ــرىبهن ئهنس ــيىن  10~5الر تهق ــدىن كې ــنالپ كهلگهن ــرچه يېقى مېتى
ھهمــمه بــۇرادهرلهر بىــلهن دېــگهن بىــر بــۇيرۇقى » بىســمىلالھ«ئۇســتازنىڭ 

ــۇزاق  ئهففــان. هرهپــكه تارقــاپ قېچىشــقا باشــلىدىت-تهرهپ ھــاجى ئــانچه ئ
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پارتلىغانـدىكى تۆمـۈر پارچىسـىنىڭ  بومبائۇنىڭ پۇتى . يۈگۈرمهيال يىقىلدى
باشـــقا يۈگۈرۈشـــكه قـــادىر بواللىغـــانلىكى . زهربىســـىدىن ســـۇنغان ئىـــدى

بولغان  شهھىد. بۇرادهرلهرنىڭ ھهممىسى تارقىلىپ ئۆزلىرىنى دالدىغا ئالدى
تۆمــۈر . مىــدىرلىماي ياتــاتتىھهم ئاكــا  ئابــدۇلۋاھھابلۇتپۇلالھــدىن باشــقا 

سـانتىمېتىرچه سـۆڭهكنى  10~5ئاكىنىڭ بېشىدىن  ئابدۇلۋاھھابپارچىسى 
ئۇنىڭ مېڭىسىنىڭ بىر قىسـمى تېشـىغا چىقىـپ . ئۇچۇرۇپ كهتكهن ئىدى

ئاكىنىڭ بېشىغا تىقىپ قويۇپال  ئابدۇلۋاھھابىالر ئۇنى ئهنسارقالغان بولۇپ، 
ئهگهر ئالالھنىـــڭ جىھـــاد . دهرھـــال دوختۇرخانىغـــا ئېلىـــپ كهتكهنىـــدى

ـــاردهمهيدا ـــدالرغا بهرگهن ي ـــدىكى مۇجاھى ـــارقىلىق نى ـــاڭالش ئ ملىرىنى ئ
 ئابـدۇلۋاھھاب! قهلبىڭىزگه داۋا قىالي دېسـىڭىز، سـۆزۈمگه قـۇالق سـېلىڭ

ختۇرالر ئۇنىڭ توپىغا مىلهنگهن دو ،ئاكىنى دوختۇرخانىغا ئاپارغاندىن كېيىن
، جايىغا كىرگۈزۈپ تىكىـپ قويغانـدىن كېـيىن، يۇيۇپ-مېڭىسىنى چايقاپ

ــهھهرلهرگه  ــوڭ ش ــى، چ ــوق ئىكهنلىكىن ــال ي ــداق ئام ــۇرادهرلهرگه ھېچقان ب
ــــى بىلدۈرۈشــــكهنىدى ــــاپىرىش كېرهكلىكىن ــــۇ  ،ئهپسۇســــلىنارلىقى. ئ ب

 ھوشسىزلېكىن . ىدىبۇرادهرلهرنىڭ ئىمكانىيىتىنىڭ سىرتىدىكى ئىشالر ئ
بۇرادهرلهرنىـڭ . تتىئاكا ھهممىنىڭ يۈرىكىنى تىلىۋاتـا ئابدۇلۋاھھابياتقان 

يـوق، ئالالھقـا يېلىنىشـتىن چاغدا ھېچقانداق ئامـال  ئېيتىشىچه، ئهينى
مۇشـۇ  پداشـلىرىهسشـۇنچه  .باشقا ھېچنېمىنى ئاڭقىرالماي قالغان ئىكهن

ــ ــدىال ك ــاي ئىچى ــر نهچــچه ئ ــادىكى بى ــان، دۇني ئهڭ ۆپلهپ شــهھىد قىلىنغ
قـاتتىق ئهلهملهنـگهن بـۇ  لبلىـرىهققىممهتلىك نهرسـىلىرىدىن ئايرىلىـپ 

غېرىبالرنىڭ دۇئاسى كۆيۈمچان رهببى تهرىپىدىن ئىجـابهت قىلىنغـان بولسـا 
ــرهك،  ــدۇلۋاھھابكې ــيىن  ئاب ــدىن كې ــر ھهپتى ــرىبهن بى ــا تهق ــىغائاك  ھوش

لــېكىن ئــاغرىق . داۋام قىلىۋاتــاتتىكــۈن ئــۆز ھايــاتىنى -كېلىــپ، كۈنمــۇ
ئـۇ تهقـرىبهن ھهپـته ئـون كـۈنچه ئـاغرىق . ئازابى ئۇنى قاتتىق قىينـايتتى

پهســهيتىش ئوكــۇلى بىلهنــال تۇرغــان بولــۇپ، ئوكۇلنىــڭ تهســىرى تۈگىشــى 
گهرچه دهســلهپكى ۋاقىــتالردا . بىلهنـال ئــازابتىن قــاتتىق ئىڭـراپ كېتهتتــى

لهش ئىقتىـــدارى قاتـــارلىقالر قـــوللىرى، خاتىرىســـى، ســـۆز-ئۇنىـــڭ پـــۇت
ـــدى ـــدا ئى ـــاقلىرى جايى ـــېكىن تام ـــىمۇ، ل ـــۆتتى. ئىشلىمىس ـــايالر ئ . ئ

ــارا ــلهن ب ــى بى ــارا ســۆزلىيهلهيدىغان، -مهرھهمهتلىــك ئالالھنىــڭ رهھمىت ب
بۇرادهرلهرنى، ئۆتكهن ئىشالرنى ئهسـلىيهلهيدىغان بولـۇپ، ئـاخىرى ھـازىرقى 
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بېشى قاتمىغـان تۇغۇلۇپ خۇددى يېڭى  دائۇنىڭ بېشى. ھالهتكه كهلگهنىدى
بوۋاقنىڭكىدهك تهڭگىدىن يوغان بىر جاي يۇمشاق ھـالهتته سـۆڭىكى يـوق 

ئۇنىـڭ . بولۇپ، ھهممهيلهن ئۇنىڭ ھايات قالغانلىقىغا تولىمۇ ھهيران ئىدى
ھـالىتىنى كـۆرگهن ھهرقانـداق كىشـى ئـۇنى ھايـات قـاالر دهپ  خىمهزئاشۇ 

ئىــش قىلغــۇچى ئــالالھ ۋهھــالهنكى ھــېكمهت بىــلهن . گۇمــان قىلمــايتتى
ــدىكهن ــۇرۇپ بېرى ــاغالپ ت ــهۋهبكه ب ــى س ــان نېئمىتىن ــان  ۋه خالىغ خالىغ

  . كهنېئمهتلىرىگه سهۋهبسىز نائىل قىلىدىن
ئهمــدى ئابدۇلمۇھســىن ئاكىغــا كهلســهك، ئــۇ ئــۆزى يــالغۇز ماشــىنىنى 

 ئاجايىـپيىراق بىر جايغا توختاتقان بولۇپ، ئـالالھ قوبـۇل قىلغـان بولسـا 
 بومباكۆرگۈچىلهرنىڭ ئېيتىشىچه، . ئهۋزهل بىر شاھادهتكه ئېرىشكهن ئىدى

ماشىنىنىڭ ئالدى تهرىپىدىكى ماتور قىسـمىغىال تهگـكهن بولـۇپ، ماشـىنا 
بۇرادهرلهر بولسا ئابدۇلمۇھسـىن ئاكىنىـڭ . يېنىغا ئۆرۈلگهن ھالهتته ئىكهن

 ولــۇپ،بقىلىشــقان  زمهجشــۇ ۋاقىتتــا ماشــىنىنىڭ ئىچىــده ئىكهنلىكىــگه 
ــدىن كېــيىن ــۇرادهرلهر بىــلهن ئاالقىلىشــىپ  ،ئۇســتاز مهھهللىــگه قايتقان ب

ماشىنىسـى  ى قومانـدانالردىن بىـرىئهنسـارشۇ ئهسـنادا . هنكۆرۈشكهن ئىك
نى ىتونۇپ بېرىشـبۇرادهرلهرنىڭ بىلهن بىر جهسهتنى ئېلىپ كهلگهن بولۇپ، 

ئـۇالر ماشـىنىنىڭ كهينىنـى ئېچىشـى  ،ئۇستازنىڭ ئېيتىشـىچه. ئېيتىپتۇ
بولـۇپ، ئالدىـدا تـۇرغىنى ئۇزۇنلـۇقى بىـر  ئىنتايىن ھهيران قالغـانبىلهنال 

ئۇسـتاز قاتــارلىقالر . مېتىـرچه كېلىـدىغان رهخـتكه ئورالغــان گـۆش ئىـكهن
 لۋوســتقىلغــان بولــۇپ،  زمهجپهقهت ئابدۇلمۇھســىن ئاكىنىــڭ قورالىــدىن 

ئابدۇلمۇھسىن ئاكىـدىال  جامائهتته پهقهتلىق بۇ قورال  mm5.45ئۆلچىمى 
ئابدۇلمۇھسىن ئاكا ئۆزى بهستلىك بـۇرادهر بولـۇپ، ئافغانىسـتان . بار ئىدى

ئهڭ ئېغىـر سـىناقالردا  ھـاجىرالرۇمئىسالمىي ئىمـارىتى قولـدىن كېتىـپ، 
ــرتاســقىلىۋاتقان  ــتلهرده ھىجــرهت قىلىــپ كه بى ــدىپهي ــگهن ئى ــۇ . ل ــۇ ب ئ
تهۋهككۈل قىلىپ، لالھ سۇبھانهھۇ ۋهتهئاالغىال ئا يېڭىشته قىيىنچىلىقالرنى

بىر تاقابىل تۇرۇپ، مۇسۇلمانالر ئاممىسـىنىڭ قولىغـا قـول، پۇتىغـا -بىرمۇ
ئـۇ يهنه جامـائهتته بىخهتهرلىـك . پىشـىپ يېتىشـكهن ئىـدى كهدۇبولغپۇت 

ئىشلىرىغا مهسئۇل بولۇپ، مهن يېڭـى كهلـگهن ۋاقىتتـا بىـز ئىمانلىشـىپ 
ـــۇرۇپ ســـۆزلهپ بهر ـــدىن رهھـــمهت ئولت ـــس مېنىـــڭ كۆزۈم ـــر ھهدى گهن بى

  . سهۋهب بولغان ئىدى هشىگۈلۈكۆتقهترىلىرىنىڭ 
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ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئــۆمهر رهزىيهلالھــۇ ئهنھــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، 
ئۈممىتىمـدىن جهنـنهتكه ئـاۋۋال كىرىـدىغان «: ۋ ماڭـا .ئه .رهسۇلۇلالھ س

-ئالالھ ۋه ئۇنىڭ ئهلچىسى بىلگۈچىرهكتـۇر،-دېدى،-بىلهمسهن؟ ھنىۇرۇگ
. ئۈممىتىمنىـڭ مۇھاجىرلىرىـدۇر -ۋ، .ئه .ئانـدىن رهسـۇلۇلالھ س. دېدىم

ئــۇالر قىيــامهت كــۈنى جهنــنهت ئىشــىكىگه كېلىــدۇ ۋه ئېچىلىشــنى تهلهپ 
ئاندىن جهننهتنىڭ دهرۋازىۋىنى ئۇالرغا سىلهردىن ھېساب ئېلىنىپ . قىلىدۇ
قايســى ئىشــتىن ھېســاب ئېلىنىمىــز؟ ھــالبۇكى : ؟ دهيــدۇ، ئــۇالربولــدىمۇ

ــالالھ يولىــدا دولىلىرىمىــزدا بولۇنغــان  قىلىچلىرىمىــز دولىلىرىمىــزدىن (ئ
ئانـدىن ئــۇالر  -ۋ دېـدى، .ئه .رهســۇلۇلالھ س -تۇرسـا دهيـدۇ، )چۈشـمىگهن

ئۈچــۈن جهننهتنىــڭ ئىشــىكى ئېچىلىــدۇ ۋه كىشــىلهر ئۇنىڭغــا كىرىشــتىن 
ئهھمهد، تىبرانـى، ئهبـۇ ئهۋانه » .خاليدۇۇئ داۇيقۇئرۇن شېرىن قىرىق يىل بۇ

ھــاكىم ئېيتىــدۇكى، بــۇ . ئۆزىنىــڭ ســهھىھ كىتابلىرىــدا رىــۋايهت قىلغــان
  .ھهدىس ئىمام بۇخارى ۋه ئىمام مۇسلىمنىڭ شهرتىگه كۆره سهھىھ

! الئىـالھه ئىللهلالھـۇ ۋهلالھـۇ ئهكـبهر! ئـالالھۇ ئهكـبهر! ئالالھۇ ئهكـبهر
ئابدۇلمۇھسىن ئاكىنى ئۆز سـۆزىده سـادىق ! ۋهلىلالھىلھهمد! ئالالھۇ ئهكبهر

بويۇنلىرىـدىن  قىلىچلىرىنى. قالدۇرغان ئالالھقا چهكسىز ھهمدىلهر بولسۇن
  !چۈشۈرمىگهن ئابدۇلمۇھسىن ئاكىغا جهننهتلهر بولسۇن

ــۆ ــاق،ئ ــۆزىمىزگه قايتس ــپ  ز س ــپ كېلىنى ــدىن ئېلى مهن دوختۇرخانى
تهقـرىبهن بىــر يېــرىم ئــاي ۋاقىتـتىن كېــيىن ئالالھنىــڭ يــاردىمى بىــلهن 

بـۇ ۋاقىتتـا . بولدۇم پهررهشۇمساقىيىپ، ئالالھ يولىدىكى جىھادقا بېرىشقا 
ــۇپ، پهقهت مجاراھهتلىرى ــاقايغان بول ــهللىمازا س ــى س ــڭ ھهممىس ــول نى س
ســۆڭىكىگه يــېقىن يهردىكــى بىــرال يــارا ئېغىــزى تېخــى  قۇئوشــپۇتۇمنىــڭ 

ـــۈنلهي تۇتـــۇپ بواللمىغـــان ئىـــدى لـــېكىن جىھـــاد مهرىكىســـىنىڭ . پۈت
مهن . ھارپىســىدىكى بــۇ خۇشــاللىقتا ھېچنهرســه كــۆزۈمگه كــۆرۈنمهيتتى

ده، دهرھـال تهييارلىققـا -ئالدىنقى سهپكه بارىدىغانلىقىمـدىن خهۋهر تـاپتىم
-كىـــيىم. ئۈچـــۈن تالقـــان تهييارلىـــدىميـــېمهك . كىرىشـــىپ كهتـــتىم

 ،بولغانـدىن كېـيىن خىـمهز ئـايىغىم. كېچهكلىرىمدىن ئايـاق يـوق ئىـدى
تۆشــۈكلىرى بىــلهن مېنــى دوختۇرخانىــدىن ئېلىــپ كهلــگهن -يىرتىــق
شـۇنىڭ بىـلهن دهرھـال . كهننىڭ ماشىنىسىدا قېلىپ كهتـكهن ئىـىئهنسار

ئـۇ  .چاقىرىـپ ئۇنىڭـدىن ئايـاق سـورىدىم نىىئهنسـارئۆيۈمدىكى  اتقانۇۋرۇت
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 غقـانلىرىۇتراسـا كېلىشـتۈرۈپ  ،پۇتۇمغا بىر قۇر سـهپ سـالغاندىن كېـيىن
دۇبهيدىن ئېلىپ كهلگهن مـودا پاسـوندىكى ئـۇچى ئۇچلـۇق كهلـگهن خـۇرۇم 

ئـازراق  مدىنهچ هپئۇنىڭ سول پېيىنىڭ تاپان تهر. ئېلىپ چىقتى ئاياغنى
ـــدهك قىالتتـــى ـــا بولۇشـــنى  قـــاراپ نه. ئاجرىغان خۇشاللىنىشـــنى، نه خاپ

بىلهلمىــدىم، خاپــا بــوالي دېســهم، ھهرھالــدا يــوقتىن ياخشــى ئايــاق پهيــدا 
راسا جهڭـگه مـاس «خۇش بوالي دېسهم ئاياق يىرتىق، يهنه كېلىپ . بولدى

چۈششـهك -بـۇ بىـر قاتـار ئۇششـاق. نتىپىـدىن ئىـكه »كېلىدىغان ئايـاق
غا مخۇشـاللىقى ھارپىسـىدىكى ڭرىكىسـىنىهمر يهنىـال جىھـاد تۇيغۇال-سھې

قوبـۇل  ئايـاغنى ئالالھقـا شـۈكرى قىلىـپ. قىلچه نۇقسان يهتكـۈزهلمهيتتى
كهچ بولغاندا ماشىنا ئـاۋازى . ده، بۇرادهرلهرنىڭ كېلىشىنى كۈتتۈم-قىلدىم

ئۇالر ئاق . ئاڭالندى، دهرھال ئىشىك تۈۋىگه چىقىپ بۇرادهرلهرنى كۈتۈۋالدىم
كهيپىيــاتىم ناھـايىتى قىــزغىن . ئىـكهن پىكـاپ بىــلهن ئـالغىلى كهلــگهن

بـۇرادهرلهر بىـلهن هكلىرىمنى ئېلىـپ ماشـىنىغا چىقىـپ كېر-نهرسه. ئىدى
پـاراڭالرمۇ . ئۇالر بىلهن ئهھۋالالشقاچ ماشىنا قوزغىلىـپ كهتتـى. كۆرۈشتۈم
ــىقتى ــاتتى. بېس ــولىنى داۋام قىلىۋات ــىنا ي ــته ماش ــر تۈس ــت بى . جىمجى
. ىن كېيىن بىر يهرگه كېلىـپ توختىـدۇقمىنۇتالرچه ماڭغاند 40تهقرىبهن 
كېچه ئـاي . بىراۋنى چاقىردى ادهر ماشىنىدىن چۈشۈپ مۇخابىراتتاشوپۇر بۇر

تهرهپتىن ئېگىز بويلۇق تهمبهل  قىرىقىۇيئۇزاق ئۆتمهيال . قاراڭغۇسى ئىدى
 ،بۇ كىشى بۈگـۈنكى كۈنۈمـده. كىشىنىڭ مېڭىپ كېلىۋاتقانلىقىنى كۆردۈم

ه بىر قېتىم شۇ كهبـى ئـادهمنى كۆرهلمهيـدىغانلىقىمغا ھاياتىمدا يهنپۈتكۈل 
ئـۇ كېلىـپ . ئالدىنقى سهپ قوماندانى ئهبۇ مۇسا ئاكـا ئىـدى، قىلغان زمهج

ھهممىمىــز بىـــلهن ناھـــايىتى قىـــزغىن ساالمالشـــقاندىن كېـــيىن، بىـــز 
مهن تېخى بۇ ۋاقىتتا بىز ئالدىنقى سـهپكه كهلـگهن . ماشىنىدىن چۈشتۇق

بولسۇن  اليلىقۇقئهسلىده بىزنى تهرتىپكه . ئوخشايمىز دهپ ئويالپتىكهنمهن
. ۇسا ئاكىنىڭ ئۆيىگه يېقىن جايغـا ئېلىـپ كهلـگهن ئىـكهنئهبۇ م ،ئۈچۈن

بــۇ كــېچه ھهم . الرنىڭكىده ئۆتكــۈزدۇقئهنســارىبىــز كېچىنــى شــۇ يهردىكــى 
دانه باشقۇرۇلىدىغان  17ئارىمىزدا ھېلىقى كېچىده . ناھايىتى ياخشى ئۆتتى

بولـۇپ،  بـار ىدشـاھىئېتىلغان زۇكىيهكتىكـى بۇرادهرلهرنىـڭ تىرىـك  بومبا
ئوقۇغـان ئىلىـم ئـۇ . يېڭىال سـاقايغان ئىـدى خىمدىنهز تى ئېغىرئۇنىڭ پۇ



擰 ֙◌

 ئىسالم ئاۋازى تهشۋىقات مهركىزى                                                          

 97  

 

هچ قىممهتلىك بىزگه شۇ كېچىدىكى ئهھۋالالرنى سۆزلهپ بهرگ ،بۇرادهر بولۇپ
  .نهسىھهتلىرىنى قىلغان بولدى

ماشــىنا . ئهتىســى ئهتىــگهن يهنه ســهپىرىمىزنى داۋام قىلىــپ كهتتــۇق
. سـهپكه يېتىـپ كهلـدۇقبىلهن يېرىم كۈنچه يۈرگهندىن كېيىن ئالـدىنقى 

ماشـىنا . ئىـكهن رگه يهنه پىيـاده يـول يـۈرۈش كېـرهكبىز بارىدىغان سهڭگه
بۇ مۇسا ئاكا ئه ، مهن ۋهاپىرىپ چۈشۈرگهندىن كېيىنبارااليدىغان يېرىگىچه ئ

قاتـــارلىق تـــۆت بـــۇرادهر ھهيـــۋهت تـــاغنى بويســـۇندۇرماق ئۈچـــۈن پىيـــاده 
بىـز دهل . الغـان ئىـدۇقلـېكىن سـهل كهچ ق. سهپىرىمىزنى باشلىۋهتتۇق

چىقىـپ  ىلهن ئېشىپ ئۆتمهكچى بولغان تاغ چوققىسـىغاناماز شام ۋاقتى ب
 پهكىلېجـپـات -ئهبۇ مۇسا ئاكا سۈرئهتنى سهل تېزلىتىشـنى پـات. بولدۇق

ياشـالردىكى كىشـى بولـۇپ،  ئهللىـك نهچـچهئـۇ . قويۇپ ئالدىمىزدا ماڭاتتى
. تتىهتۇۋېرۇقىلــدهك يــاش مۇجاھىــدنى خىجىــل پىيــاده يۈرۈشــلىرى مهنــد

بـارا خـۇيىنى -بـارا ئايىغىمھېلىقى خۇرۇم  »راسا كېلىشكهن«مېنىڭ ھهم 
بىــز تېزلىــك بىــلهن تاغــدىن چۈشــۈپ، ئىككــى تــاغ . چىقــارغىلى تــۇردى

نهق شــۇ يهرگه كهلگهنــده، ياماشــقا . ئارىســىدىكى ئــېقىن ســۇغا ئۇالشــتۇق
. همى تهڭ يېرىمىدىن ئاجراپال كهتتىچ ڭئايىغىمنىئۈلگۈرمىگهن سول پاي 

ئۇنىڭ ئۈستىگه تېخى تولۇق ساقايمىغان ھېلىقى يارا ئېغىزى مېنى ئويغـا 
 ده،-ھهسـهل سـۈركهپ تېڭىـپ قويـاتتىم ئادهتته ئۇ يارا ئېغىزىغـا. ساالتتى

 ئـايىغىممانا ئهمدى ماڭار يولۇم سۇ ئېقىنى، . پهقهت سۇغا يولۇقتۇرمايتتىم
ئويلىنىشـقا . دهك ئىـش بولۇۋاتـاتتى» ئۈزۈككه ياقۇت كۆزئالتۇن «يىرتىق، 

ســام، بــۇ يهرلهرگه ىــدىغان بولېـيىن قالئــازراقال كئهگهر . ھهم پۇرسـهت يــوق
ــدانى، شــۇ يېڭــى كې لىشــىم، تــاغ قاراڭغۇســى، ئۇنىــڭ ئۈســتىگه جهڭ مهي

ــپ  ــى ئورىۋېلى ــى مېن ــڭ ھهممىس ــده بۇالرنى ــي ھالىتىم ــى روھى ۋاقىتتىك
ئالالھنىـڭ ھىـدايىتى بىـلهن كـۆپ ئــويلىنىش  ئۇلـۇغ. سـىقماقچى بولـدى

تېـز -ده، سـۇ كېچىـپ تېـز-قىلماي، رهبـبىم ئالالھقـا تهۋهككـۈل قىلـدىم
پۇتۇڭ تېخى تولـۇق سـاقايمىدى، ! ھهي«: پات-پات. يېتىشىپ مېڭىۋهردىم

» قېلىشـى مـۇمكىن الپڭيىـرىيارا ئېغىزىغـا سـوغۇق سـۇ زىيـان قىلىـپ، 
ئـانچه ئـاغرىق ھـېس قىلمـايال  دېگهن خىيـال كېچىـپ قويىـدۇيۇ، لـېكىن

شۇنداق قىلىـپ ئـېقىن بـويالپ تهقـرىبهن يېـرىم سـائهتلهرچه . كېتىۋهردىم
دىن ماڭغانــدىن كېــيىن قاپقــاراڭغۇ زۇلــمهت ئىچىــدىن بىــر يهرلهرده دېرىزىــ
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، ىمبۇنى كۆرۈپ تېخىمۇ جانلىنىپ قالد. يورۇقى كۆرۈنۈشكه باشلىدى چىراغ
اتا ئهسلىمىسهم يامغۇر ياغقان بولسا خ. تېز مېڭىپ ئۆيگه كىرىۋالدۇق-تېز

ــق ــۈن بهدهن چىلى ــرهك، پۈت ــدى-كې ــۆل ئى ــق ھ ــۆيگه . چىلى ئىسســىق ئ
ۋالـدىكى، ھهممىسـى ھهر ۈالر شۇنچه ئىللىق كۈتئهنسارىكىرىشىمىز بىلهنال 

ــۇت ــاقتىن پ ــلىدى-ي ــقا باش ــوللىرىمىزنى تۇتۇش ــېمه . ق ــلهپته ن مهن دهس
قـوللىرىمنى -م ئۇنىمـاي پـۇتئۇالر ئۇنىمىسـا. قىالرىمنى بىلهلمهي قالدىم

 »ئهنسـارى«شۇنچه ھاردۇقالر ئـالالھ ئـۆز كىتابىـدا . ئاجايىپ ئۇۋىالپ قويدى
دهپ شهرهپلىگهن بۇ ئىنسانالرنىڭ ئىمانىي مۇھهببىتى بىلهن تېزال چىقىـپ 

شـۇنداق قىلىـپ . ئۇالر بىزگه كۆيۈنۈشـته ئاجايىـپ پىـداكار ئىـدى. كهتتى
تـۇنجى كېچىسـى ئهنه شـۇنداق لهززهتلىـك ئالدىنقى سهپتىكى ھاياتىمنىڭ 

 ،تۇيغۇالر بىـلهن، ۋهتهنـدىكى چاغلىرىمـدا قۇرئـان كهرىمـده ئوقۇغـان-ھېس
 الرنـى »، مۇھـاجىرئهنسارىھىجرهت، جىھاد، «ئهمما تهمىنى تېتىيالمىغان 

  . بىلهن باشلىنىپ كهتتى ھهقىقىي ھېس قىلىش
، زىتىشۆكــدۈشــمهننى شــۇنىڭ بىــلهن ئالــدىنقى ســهپتىكى كــۈنلىرىم 

نورمــال داۋاملىشــىپ كېتىــپ  قاتــارلىق ئىشــالر بىــلهن جهڭــلهرگه بېــرىش
بىر نهچـچه كۈنـدىن كېـيىن ئهبـۇ مۇسـا ئاكـا باشـقا مهنـتىقىلهرگه . باراتتى
 ،ئـالالھ ياخشـى بىلگـۈچى. ئۈچ كۈنلۈك سهپهر بـارلىقىنى ئېيتتـى-ئىككى

بىـــز . مېنـــى بىـــر ئـــاز يـــاش كـــۆرگهچكىمىكىن ئېلىۋالمـــاقچى بولـــدى
بۈگــۈن . ارلىقالرنى قىلغانــدىن كېــيىن ســهپهرگه ئاتلىنىــپ كهتتــۇقتهييــ

 پىيـاده يـول يـۈرۈپ بارىـدىغانسـائهتلىك  3~2بارماقچى بولغان مهنزىلىمىز 
مهركىزى ئىدى، بىز يولدا ماڭغاچ ئهبۇ مۇسا ئاكا دۈشـمهنلهرنىڭ  الرمۇجاھىد

ــتۇ ــا تونۇش ــورنىنى ماڭ ــدۇق. راتتىئ ــپ كهل ــز يېتى ــپ بى ــۇنداق قىلى . ش
مهرھهمهتلىك  ئۇ يهرده. الدىۈۋتۈكالر ئاۋۋالقىدهكال ئىنتايىن ياخشى ىسارئهن

شــىپا  هرگهلــبلهقئــالالھ تهئاالنىــڭ بىــزگه رىزىــق قىلىــپ بېرىشــى بىــلهن 
مهن، ئهبـۇ مۇسـا ئاكـا ۋه . بولىدىغان بىـر ئـوۋ ئوۋالشـقا مـۇۋهپپهق بولـدۇق

يىگىـت مـۇرتهدلهردىن غهنىـمهت ئالغـان تهييـار  ئهنسـارىھاپىز ئىسىملىك 
بىـز . ه، سـهھهر چىقىـپ كهتتـۇقد-يېمهكلىكتىن ئۈچ كىشىلىك ئالـدۇق

ــ ــايالمهركهزدى ــۇزاق ماڭم ــپ ئ ــىنا ،ن چىقى ــنىگه ت-ماش ــڭ كهي راكتورالرنى
ئـۇ كـونىراپ . ئۇچراتتـۇق تـوچهينىچېتىلىدىغان كۆك رهڭگه بويالغان بىـر 
ــۇرتهدله ــۇپ، مــۇمكىن م ــكهن بول ــده، خهلــق ئېلىــپ كهت ر بېســىپ كىرگهن
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ــادىر ب ــاكى ق ــۈرهلمهي ي ــكهن بولۇشــى كېتىشــكه ئۈلگ ــاي قېلىــپ كهت واللم
بىـر نهچـچه كۈنـدىن كېـيىن  توچهينىـڭشۇ پهيتىمـده بـۇ . مۇمكىن ئىدى

بىز يـولىمىزنى داۋام . ئهسقېتىپ قالىدىغانلىقىنى ھېچ ئويلىمىغان ئىدىم
ـــاز بىـــزگه ئهتتـــۈرۈپ بىـــر جىلغىغـــا چۈشـــكهنده، ھـــاپىز  مـــۇرتهدلهرگه ئ

-ئېيتتـى تويدۇرۇۋېلىشـىمىزنىقالغانلىقىمىزنى، شۇ يهرده قورسىقىمىزنى 
ــى يېمهك ــپ لىكده، ھېلىق ــا مهززه قىلى ــى راس ــدىنهتكهۋهيلهرن ــيىن ن  ،كې

مـۇرتهدلهرگه يېقىنلىغانسـېرى ئادهمنىـڭ يـۈرهك . يولىمىزغا يۈرۈپ كهتتۇق
تۇيغۇ، -تتا مۇرهككهپ ھېسبۇ ۋاقى. سوقۇشىمۇ ھهر خىل ئۆزگىرىپ تۇراتتى

. ئهلــۋهتته كهيپىيــاتالرنى ھهر بىــر ئوقــۇرمهنگه ئــاڭلىتىش تهســكه توختايــدۇ
. خــاالس ،پهقهت شــۇ مهيــداننىڭ ســاھىبى بــۇنى ئهڭ ياخشــى تېتىيااليــدۇ

ــرىبهن  ــۇرتهد خهبىســلهرنىڭ ئۇدۇلىــدىكى تهق  250شــۇنداق قىلىــپ بىــز م
ئهبـۇ . دۇقباشـلى هزىتىشكۆكمېتىرچه كېلىدىغان چوققىغا چىقىپ ئۇالرنى 

بولسـا ئىككىمىـزده  ، ھاپىز)مهرگهن قورالى ربۇنلۇقدۇ(مۇسا ئاكىدا قهنناس 
ــادهتته ــۇپ، ئ ــات بول ــايال  ئاپتوم ــر پ ــيهتلهرده قهنناســتىن بى ــداق ئهمهلى بۇن

دۈشــمهنگه ئامــال بــار ئــورنىمىز ئاشــكارا بولماســلىقى كېــرهك . ئېتىالتتــى
ى قېــتىم يهنه ئهمهلىــيهت نچــبۇنــداق بولغانــدا بىزنىــڭ ئىككى. ئىــدى

بولســۇن  ئۈچــۈن بولســۇن يــاكى بىــخهتهر قايتىشــىمىز ئۈچــۈن قىلىشــىمىز
ئهبۇ مۇسا ئاكا قويۇق ئورماننىڭ ئارىسـىدىن . ياخشى شارائىت ھازىرلىناتتى

ئۆزىگه ياخشـى بىـر جـاي ھازىرلىغانـدىن كېـيىن، دۈشـمهننى ھـاۋادا پهرۋاز 
ھـاپىزمۇ بىـر . باشـلىدى هتىشـكزىۆكقىلغان بۈركۈتتهك سالماقلىق بىلهن 

بــۇ ۋاقىــتالر  .تــۇراتتى زىتىــپۆكبىــلهن دۈشــمهننى  راېكــامجــاي تېپىــپ 
، يهنه بىر تهرهپتىن دۈشمهنلهر قهننـاس لىقىبولغان جهڭنىڭ يېڭى پهيتلىرى
ئـادهتته قهننـاس قـورالى (ئۈچـۈن  هربه يېمىگهنلىكىقورالىدىن تېخى كۆپ ز

بــۇ قورالنىــڭ  الرمۇجاھىــد ئهنســارىكــۆپىنچه مۇھــاجىرالر ئارىســىدا بولــۇپ، 
جهڭدىكى ئهھمىيىتىنى ئانچه تونۇپ يهتمىگهن، شۇنداقال قوللىنىشنى تـازا 

شـۇ تـۈپهيلى بـۇ قورالـدىن . ئىـدى دۇجـهۋمياخشى بىلمهيدىغان بىر ھالهت 
نلهر بىـر ئـاز ئهركىـن بولـۇپ، مـۇداپىئه دۈشـمه) تېخى كـۆپ زهربه يـېمىگهن

ــدى ــز ئهمهس ئى ــانچه ئېگى ــاملىرى ھهم ئ ــگهن . ت ــاي بىل ــهتنى ب ــۇ پۇرس ب
پېشقهدهم مۇجاھىد ئهبـۇ مۇسـا ئاكـا بولسـا، راسـا ئىشـتىھا بىـلهن پۇرسـهت 

بىر چاغ بولغاندا ھـاپىز كىچىـك . كۈتۈپ قىمىر قىلماستىن ئولتۇرۇۋاتاتتى
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 قورشــاۋمـۇداپىئه وپۇرۇلغــان ئـۆي يــاكى تاشـتىن ق(تاھـارهت ئۈچـۈن مــۇرچه 
ده، پهس ئـاۋازدا ئهبـۇ -نىڭ سىرتىغا چىققان مۇرتهد ئهسكهرنى كۆردى )تېمى

» !ئـات«قېـتىم  چىنچىۈئـ. ىدىدېيىشـكه باشـل» !ئات! ئات«: مۇسا ئاكىغا
ئۈلگۈرمهيال ئهبۇ مۇسا ئاكا دۈشمهنگه قارىتىپ ئهجهللىك بىر پـاي  هيىشىگېد

مېتىـر ئارقىـدىكى  15~10ده، ھهممهيـلهن دهرھـال ئـۆزىمىزنى -ئوق ئۈزدى
ئهمــدى بولســا ســهھنه مــۇرتهد . يوغــان قــورام تاشــنىڭ دالدىســىغا ئالــدۇق

بىـر پـاي  شۇ بىزدىن چىققان ئۇالر. كۇشاده قالغان ئىدى-كهڭخهبىسلهرگه 
ئۈچ  منىڭ خاتىمىسىنى چۈشۈرۈش ئۈچۈن ئهگهر خاتا ئهسلىمىگهن بولسائوق

سهر خىل ئـوقلىرىنى -ۇتمۇ توختاپ قالماستىن، ھهر خىلبىر مىن چهسائهت
نى رىىلخهبىسلهر ھاۋۇننىڭ ئوت قويغـۇچى ئـوق. ئايىماستىن ئېتىپ كهتتى

 ئاتقان بولۇپ، تهقرىبهن بىزنىڭ ئارقىمىزغىراق توغرا كېلىـدىغان تاغنىـڭ
ــوت تۇتىشــىپ كۆيۈشــكه باشــلىدى ــلهرگه ئ ــدىكى دهرهخ ــچه يېرى ــر نهچ . بى

ــۇالر  ــېمه ئاتســا ئاتســۇن، ئ ــانئىشــقىلىپ ن ئاتقانســېرى بىزنىــڭ  قااليمىق
ىتى قهھرىمـانلىق ھهتتـا ئـۇالر ناھـاي. گۈلقهقهلىرىمىز ئېچىلىپ كېتهتتـى

ــۆزىچه ــلهن، ئ ــۋا« بى ــداق »دارلىقىتهق ــۇ قان ــۇپ كهتتىم ــى تۇت ، تهكبىرلهرن
مۇناپىقالرنىــڭ -لــېكىن بــۇ مــۇرتهد. توۋلىشــىپ تــۇرۇپ ئېتىــپ كېتهتتــى

مۇناپىقالرنىـڭ -ئىسالم دىنىغا، ئۈممهتكه قىلغان خىيـانهتلىرى، بـۇ مـۇرتهد
 ركهتئىسالم دىنىنىڭ قايسى دهرۋازىسىدىن چىقىپ، قايسى ئهھكـاملىرىنى 

ۇكهممهل رهۋىشـته، ئىنتـايىن مـ الرمۇجاھىدئېتىپ مۇرتهد بولۇشقانلىقىنى 
ــۇپ ي ــكهنياخشــى تون ــۋهتتهئ هت ــالم  .هل ــز ھهم ئىس ــىتۋېنىۇئبى  ڭتىنىېرس

ــۇپ  تىــداېلتۇفاكلىكنــى تهتقىــق قىلىــش  »مــۇرتهد« ــدا ئوق مۇشــۇ مهيدان
تهكبىرلهرنـى -ئاسپىرانت بولغـانلىقىمىز ئۈچـۈن ئۇالرنىـڭ نـېمه دهپ ئهزان

ــى ــدىغانلىقىنىڭ تېگ ــىنهتتۇق-توۋالي ــى چۈش ــى ياخش ــۇنداق . تهكتىك ش
ئهبۇ مۇسـا ئاكىـدىن  ،قىلىپ بىز قورام تاشنىڭ كهينىگه ئۆتكهندىن كېيىن

ــېمه ئىــش بولغــانلىقى ســورىدۇق ــۇ مۇرتهدلهرنىــڭ ئىنتــايىن ئهركىــن . ن ئ
يۈرىدىغانلىقىنى ئېيتىپ، بىر مۇرتهد خهبىسـنىڭ ئۈسـتى ئوچـۇق مۇرچىغـا 

ئۇنىڭغـا  باشقا ئهسـكهرلهرنىڭ ھهممىسـىنىڭ ،ئارقا تهرهپتىن چىققانلىقىنى
، شـۇنىڭ بىـلهن ئۆزىنىـڭ )يهنى چـاس ئۇرغـانلىقىنى(ساالم بهرگهنلىكىنى 

ئاشۇ ساالم قىلىنغان خهبىسنى ئۇالرنىـڭ قومانـدانى دېـگهن گۇمـان بىـلهن 
بىز ئىنتايىن خۇشـال بولۇشـۇپ . كېلىشتۈرۈپ ئۇرغانلىقىنى سۆزلهپ بهردى
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رهتكه چىققان شۇ مۇرچىنىڭ سىرتىغا تاھا رانىېكاملېكىن ھاپىز . كهتتۇق
ردىــن ئــوق ئۇنىڭـــدىنمۇ خهبىســكه توغرىلىغــان بولــۇپ، ئويلىمىغـــان يه

ئالالھقـا . بولغان باشقا بىر خهبىس قومانـدانغا ئېتىلغـان ئىـدى ياخشىراق
ــا ــدىن كېــيىن تاھــارهتكه چىقق ــوق ئېتىلغان ــۇ  نھهمــدىلهر بولســۇنكى، ئ ئ

گهن ئۈلگــۈرمى شــقاۇرۇيىغىشتنىڭ يېشــىپ بولغــان ئىشــتانلىرىنى خهبىســ
بىـر چـاغ . ئاالقزاده كۆرۈنۈشلىرى بىزنى ئاجايىـپ خۇرسـهن قىلغـان ئىـدى

نېرىدىن كېلىشكه باشلىدى، بىـز ئـۆزىمىزنى  ئايروپىالن بولغاندا تىك ئۇچار
ئـۇ دهل بىـز ئـوق . باشلىدۇق هزىتىشكۆكبىر ئاز دالدىغا ئالغاندىن كېيىن 

ئازدىن كېيىن يهنه ھاۋاغـا ئـۆرلهپ  ن مۇرچىغا يېقىن جايغا قونۇپ، بىرئاتقا
. قىسقىنىچه كېتىپ قالـدى قىنىۇيرۇققهيهردىن كهلگهن بولسا شۇ تهرهپكه 

تىـك ئۇچـار . بۇالرنى كـۆرۈپ خۇشـاللىقىمىز تېخىمـۇ زىيـاده بولغـان ئىـدى
توشـۇغىلى كهلـگهن  خىـمهزھالـدا  جىـددىي كىئۆلـۈك يـا چوقۇمئايروپىالن 

ــېگهن خه. ئىــدى ــوق ي ــۇ ھــالهتلهر ئ ــۇق شــهخس ب ــۇم نوپۇزل بىســنىڭ چوق
بۇ جهرياندا دۈشـمهنلهرنىڭ ئـوق ئېتىشـتىن . ئىكهنلىكىگه دااللهت قىالتتى

قىلىشـىپ  نـىزىكىرلهر-بېسىقىشىنى كۈتكهچ نامازلىرىمىزنى ئوقۇپ، دۇئـا
ئۈممهتنىـڭ . تهقرىبهن ئۈچ سائهتتىن كېـيىن ئـۇالر توختىـدى. ئولتۇردۇق

ئۇ جاھـان بىـر . ھېرىسمهن بولۇۋاتاتتى شىرى ئهبۇ مۇسا ئاكا يهنه بىر ئوۋغا
كېيىن ئىنتـايىن ئېھتىياتچـانلىق بىـلهن يهنه ئـاۋۋالقى  تىنچىغاندىنئاز 

بىر ئازدىن كېـيىن مهن . باشلىۋهتتى زىتىشنىۆكئورنىغا بېرىپ دۈشمهننى 
ئۇ كىشى ئىككى دهرهخنىـڭ ئارىسـىغا قىسـىلغىنىچه قىمىرلىمـاي . باردىم

ــۇراتتى ــدا ت. ئولت ــۇ جهريان ــازراق ب ــۈن ئ ــدۈرۈۋېلىش ئۈچ ــى راھهتلهن ىزلىرىن
ــانچه. ســۇنۇۋالمايتتىبولســىمۇ  ــمــۇنچه -مهن بولســام ئ ــوللىرىمنى-تۇپ  ق

ئىشقىلىپ بۇ قېرى ئارسالننىڭ ئالالھ يولىدىكى . تتىمسۇنۇپ راھهتلىنىۋاال
 نىڭدۈشـمهنلهر. مېڭىۋاتـاتتى ولـۇپبىـر دهرس ب-ساباتلىقلىرى ماڭا بىرمـۇ
تېخــى نهچــچه ســائهت ئالدىــدا ئــۆزىنى بىلهلــمهي ئهھۋالىــدىن سۆزلىســهم، 

ــى  ــېچ قارىس ــا ھ ــدىلىكته بولس ــڭ ئهم ــۇ تهنتهكلهرنى ــكهن ب ــپ يۈرۈش چېپى
ــارىالپ. كــۆرۈنمهيتتى ــارىالپ ياســىۋالغان -ئ ــادهم ئ ــاق للىرىنىېمــودئ -ئۇي

ــۇپ،  ــپ مىــدىرلىتىپ قوي ــاقتىن چىقىرى ــاي  بىــزبۇي ــتىن يهنه بىــر پ تهرهپ
بىـز بولسـاق شـۇ تهرىقىـده توپتـوغرا . ئوقنىڭ ئېتىلىشىنى كۈتۈپ تۇراتتى

. ئىككى سائهت ساقلىغاندىن كېيىن، ئهبـۇ مۇسـا ئاكـا قايتىشـنى ئېيتتـى
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ــام مۇرتهدلهرنىــڭ مىــدىرالپ يــۈرگهن يهرلىــرىگه يهنه بىــر پــاي  مهن بولس
شــهندۈرۈپ، بۇنــداق ئېتىۋېتىــپ كېتىشــنى ئېيتــتىم، ئــۇ كىشــى ماڭــا چۈ

ئوقىمىزنىـڭ  ئۇالرنى مهقسـىتىگه ئېرىشـتۈرىدىغانلىقىمىزنى، قىلساق دهل
چـۈنكى . ئېيتتـى ھهم ناھايىتى تۆۋهن ئىكهنلىكىنى نىڭتېگىش نىسبىتى

ـــان  ـــهن يالغ ـــۇالر ئاساس ـــودئ ـــى للىرىنىېم ـــۇپ، قارىس ـــپ قوي  نىچىقىرى
ھهرىكهتلىـك ھالبۇكى . يۈگۈرۈپ ئۆتۈپ كېتهتتى هبىر-هبىر. مهيتتىرسهتكۆ

بــۇالر . نىشــانغا ئوقنىــڭ تــېگىش نىســبىتى ھهقىــقهتهن بهك تــۆۋهن ئىــدى
-كالالمدىن ئۆتكهندىن كېيىن، بىز ئىنتايىن خۇشال، رهببىمىزگه ھهمـدۇ

الر ئهنسـارىمهركهزدىكـى . نى زىياده قىلىشقان ھالدا قايتىـپ كهتتـۇقالرسانا
  . ھهم ئۇ سىيگهك مۇرتهدنى راسا تاماشا قىلىشتى

الرنىڭ مهسـئۇلى بىـلهن بىـر ئهنسارىئهبۇ مۇسا ئاكا شۇ كۈننىڭ ئهتىسى 
 پهئىلگىـرىلئالغـا نهرسىلهرنى مهسلىھهت قىلىشـقاندىن كېـيىن، بىـز يهنه 

الر ئهنسـارىبـۇ چاغـدا . يـۈرۈپ كهتتـۇقباشقا بىر مۇجاھىدالرنىڭ مهركىزىگه 
يهرلىـك  ئالدىمىزدىكى مۇجاھىـدالرغا كـاال سـۈتىدىن تهييارالنغـان ئۆزىنىـڭ

ئۈچـۈن  پ بېرىشـىمرامچه ئېلىكىلوگن تهقرىبهن بهش دوغاپتىۇلىدىكى ئۇس
لالھ بهرگهن بـۇ ئىـززهتتىن لىرىمىزنى ئاسقىنىمىزچه ئـاياراغ-قورال. بهردى

داۋانالرنــى -بىــز تــاغ. يولىمىزغــا راۋان بولــۇپ كهتتــۇق ســۆيۈنگهن ھالــدا
جايالشــقان بىــر چاغــدا ئېگىــزرهك بىــر جايغــا . ىــپ بــاراتتۇقئېشــىپ كېت

كهينـى -ئالدى. ئوچۇقچىلىق جايغا چىقىپ قالدۇق ،ئېتىزغا ئوخشايدىغان
-چـۇۋ«كۆزلىرىمىزگه ئوقالر -تۇيۇقسىز باش. بولۇپ قاتار كېتىپ باراتتۇق

ئهبـۇ مۇسـا ئاكـا بىـلهن . يېغىشـقا باشـلىدى ئـاۋازداقىلىپ، ئهنسىز  »چۇۋ
زنى كـۆرۈپ قالغـان مۇرتهد خهبىسلهر بى. رىلىقىمىز بىر مېتىرچه كېلهتتىئا

ــدى ــان. ئى ــدىكى ئويم ــرچه كهينىم ــر مېتى ــده بى ــقه ئىچى ــقا دهقى  يهر قىس
ــدى ــاتىرهمگه كهل ــاتتىم-خ ــۇنىڭغا ئ ــۆزۈمنى ش ــال ئ ــا . ده، دهرھ ــۇ مۇس ئهب

 .ئالدى تهرهپكه يۈگۈرۈپ كهتكىنىنى كۆرگهن ئىدىم هىشكىنىچېڭئئاكىنىڭ 
ى مهسـىله ئـۆزۈمنى بىـر دالـدىغا ئـېلىش ئهينى ۋاقىتتا كالالمدىكى بىرىنچ

 ،مېنـى چانـدۇرۇپ ىياچىلىقېڭيمهيدانىدىكى  جهڭئۇنىڭغا قوشۇپ . ئىدى
ئـۇ . هك قىلمـايتتىئوقالر ھېچ توختايدىغاند. ئىدىمقالغان ۋهھىمه ئىچىده 
. بىـر جـاينى ئىزدىـدىم كهدۇبولغـياقالرغـا قـاراپ دالـدا بۇ-چاغقىچه ئۇيـاق

قارىسام ئون مېتىرچه كهينىمده تاشتىن قوپۇرۇلغان ئېگىزلىكى ئادهم بـويى 
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شـۇ تهرهپـكه يۈگـۈرۈپ ئۆتـۈپ . كېلىدىغان تام دالدا بولىدىغانـدهك قىالتتـى
كېتىشكه كۆڭلۈم قارار تاپقانـدىن كېـيىن، پۇرسـهت كۈتـۈپ ئـوقالر بىـر ئـاز 

تېزلىك بىلهن يۈگۈرۈپ تامنىـڭ  لهتتهھابېسىققان بىر پهيتته، يىالنسىمان 
مېنى كـۆرگهن مـۇرتهد خهبىسـلهر يهنه ئـوق ياغدۇرۇشـقا . ئارقىغا ئۆتۈۋالدىم

ئهبـۇ مۇسـا  ،مهن ئـۇ تامنىـڭ ئارقىسـىغا ئۆتۈۋالغانـدىن كېـيىن. باشلىدى
يهنه . ئۇنىڭدىن ھېچ سادا چىقمـايتتى. ئاكىنى توۋالپ چاقىرىشقا باشلىدىم

كىشىنى تاپالمىغاننىڭ ئۈسـتىگه لهنىتـى شـهيتان  ئۇ. توۋلىدىم، يهنه يوق
ــۇردى ــالغىلى ت ــالالرنى س ــل خىي ــا ھهر خى ــڭ «. كالالمغ ــۇ جاينى ــهن ب س

جۇغراپىيىسىنى بىلمهيسهن، بىر ئازدىن كېيىن مۇرتهدلهر قورشاپ كېلىشى 
. ئىشقىلىپ ھهر خىـل يامـان خىيـالالر كېلىشـكه باشـلىدى» ...مۇمكىن

بـــۇ دهقىقىـــلهر ئاجايىـــپ . قىردىممهن ئهبـــۇ مۇســـا ئـــاكىنى يهنه چـــا
ماڭا قاراپ ئېتىلىۋاتقىنى ئوق، ئهگهر جايىغا تهگسـه . جىددىيچىلىك ئىدى

ئـاخىرى نـېمه قىالرىمنـى بىلـمهي كهلـگهن . بىر پاي ئوق يېتهرلىك ئىدى
لېكىن ئاز . الردىن ياردهم سوراش قارارىغا كهلدىمئهنسارى قايتىپ يول بىلهن

بىر تهرهپتىن ئهبـۇ مۇسـا ئاكىـدىن . ول ئىدىدېگهندىمۇ ئىككى سائهتلىك ي
بولغـان بولسـىچۇ؟ ئـوق تېگىـپ شـهھىد  خىـمهزئهگهر ئـۇ «ئهنسىرهيتتىم، 

ـــان بولســـىچۇ؟ ـــدىن شـــۇنىڭدىن باشقىســـى ... ... بولغ ـــر قولۇم بهرىبى
» الردىن ياردهم سـوراش كېـرهكئهنسارىكهلمىگۈدهك، تېزلىك بىلهن قايتىپ 
كهلــگهن يــول بىــلهن كېــتهي دېســهم  .دېگهنلهرنــى ئــويالپ يــۈرۈپ كهتــتىم

پ، چـوڭ جهھهتـتىن لىنىيىنـى مۇرتهدلهرنىڭ كۆرۈپ قېلىشىدىن ئهنسـىره
شقا باشلىدىم، مۇرتهدلهر ئهمدى باشقا يولالردىن مېڭىپ قايتى ۋهتمهييۈتتۈرۈ

بهزى تىكـرهك . ئىـدى جىـددىيھـالهت تولىمـۇ . ھاۋۇن ئېتىشقا باشـلىدى
 ئىشـتىنىم. چۈشۈشـكه مهجبـۇر بولـدۇمسـىيرىلىپ يـوق  جايالردىن ئامال

بىــر جايغــا كهلگهنــده يهنه بىــر قېــتىم مــۇرتهد . ئــازراق يىرتىلغــان ئىــدى
ئـون مېتىـرچه يېنىمغـا -ئـوقالر بهش. خهبىسلهرنىڭ ئوقى ئاستىدا قالـدىم

بـۇ ھـالهت . بـاراتتى تىپۈۋېرۈشـۈچتاش پارچىلىرىنى دومىلىتىپ  ،تېگىپ
دېگهنـدهك  »ئاتقان ئوق مهنـدىمۇ بـار سهن«، ئهلهملهندۈردىمۇمېنى قاتتىق 

تهقـرىبهن بىـر قارىتىپ، بىلهن ئوق كهلگهن تهرهپكه  قىلىپ، راسا ئاچچىق
ئوقـدىنىمنى . ئۇالر ھهم توختىـدى. بىردىن ئېتىۋهتتىم-ئوقدان ئوقنى بىر

ــازراق تــۆۋهنلهپ مېڭىشــىم كېرهكلىكىنــى  يهڭگۈشــلىۋالغاندىن كېــيىن، ئ
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دىن ئـــوق يۈگـــۈرۈپ ئـــۇالر-ۈرۈپپهمـــلهپ، يهنه تېزلىـــك بىـــلهن يۈگـــ
شــۇ تهرىقىــده مېڭىۋېرىــپ بىــر . ماڭــدىم كهلمهيــدىغانراق يهرلهرگه چۈشــۈپ

ــدۈرهلمهيۋاتاتتىم ــولالرنى ھــېچ پهرقلهن ــدا ي ــاۋۋال ماڭغــان . ۋاقىــت بولغان ئ
مېتىـرچه ئالـدى  200~100 چـاغ بولغانـدابىـر . يولالرغا ھـېچ ئوخشـىمايدۇ

ده، كۆڭلـۈم بىـر ئـاز -پهيـدا بولـۇپ قالـدى تـوچهيھېلىقى كۆك تهرىپىمده 
پىـــدا الرنىڭ مهركىزىنىـــڭ ئهترارىبـــۇ مېنىـــڭ ئهنســـا. ئارامىغـــا چۈشـــتى

ئۆتــــۈپ كهتســــهم، يىــــراقالپ  ىنتوچهيــــدئىكهنلىكىمنــــى، ئــــۇ كــــۆك 
شــۇنداق قىلىــپ، شــۇ ئهتراپتــا . كېتىــدىغانلىقىمنى كۆرســىتىپ تــۇراتتى

رهپـته دهپ پهرهز قىلغـان الر مۇشـۇ تهئهنسـارىئېگىزرهك بىر جايغـا چىقىـپ، 
نهچچه قېتىم توۋلىغاندىن كېـيىن  بىر. تهرىپىمگه قاراپ ھاپىزنى توۋلىدىم

مۇساپىنىڭ يىراق . رىدىمئۇالرنىڭ ئاۋازى كهلگهن تهرهپكه قا. جاۋاب كهلدى
مـۇ ئىشـقىلىپ ئورمـان بولغـانلىقى ئۈچۈن بولغانلىقى ئۈچۈنمۇ يـاكى قويـۇق

ھهم ئهنسـىز ئهھـۋال ئاسـتىدا  جىددىيم بۇ قهلبى .تىمئۇالرنى كۆرهلمهيۋاتات
ئـۇزۇن ئـۆتمهي ئۇالرنىمـۇ . كۆزۈمنىڭ ئۇالرنى كۆرۈشى بىـلهن ئـارام تاپـاتتى
ئــۇالرنى تاپقانــدىن كېــيىن . كــۆردۈم ھهمــده ئــۇالر تهرهپــكه ماڭغــاچ تــۇردۇم

الر كېلىــپ ئهنســارى. كالالمــدا ئهبــۇ مۇســا ئاكىنىــڭ ئهھــۋالى قاينــار ئىــدى
ــا  ــيىنمېنىــڭ ئهلپازىمغ ــالغاندىن كې ــۇر نهزهر س ــر ق مهركهزگه باشــالپ  ،بى
بـۇنى -مهن بولسام يېڭى تىلى چىققان بالىدهك ئـۇنى. مېڭىشقا تهمشهلدى

ئهبـۇ «: الرئۇ. سۆزلهپ، ئىشاره قىلىپ يۈرۈپ ئهبۇ مۇسا ئاكىنى چۈشهندۈردۈم
دېگهنــدهك گهپلهرنــى قىلغانــدىن كېــيىن، » مۇســانى تاشــالپ، قېچىپســهن

تـا سـاالمهت ئىكهنلىكىنـى، مۇخابىرات-منى، ئۇنىـڭ سـاقخاتىرجهم بولۇشۇ
مهن ئـۇالردىن . كۆرۈشكهنلىكىنى ئېيتتى )سىمسىز ئاالقىلىشىش ئاپپاراتى(

كۆرۈشـمىگهنلىكىنى، ئهبــۇ مۇســا ئاكىنىــڭ -راسـت مۇخابىراتتــا كۆرۈشــكهن
قايتـا سـورىغاندىن كېـيىن، -ئاڭلىمىغـانلىقىنى قايتـا-ئاۋازىنى ئاڭلىغـان
مهركهزگه . ۇپ، ئۇالر بىلهن بىرلىكته مهركهزگه قاراپ ماڭدىمئاندىن بهس بول

بـۇ بىـر كۈننىـڭ ئىچىـده بولـۇپ كهتـكهن ئالهمشـۇمۇل  كهلگهندىن كېـيىن
ــۇراتتىم ــۈپ ئهنســارى. ئىشــالرنى ئهســلهپ ئولت ــرى بهك ئۆت ــۇ گهپلى الرنىڭ ب

سـىپ قىلسـا بـۇ مـۇرتهد ئهگهر ئالالھ نې! خهپ«: ئىچىمده كهتتىمۇ قانداق،
دېگهنلهرنــى ئويلىغــان » ســامدىن بىــر ئىنتىقــام ئالمايــدىغان بولخهبىســلهر

ىـپ شۇنداق قىلىپ ئهبۇ مۇسا ئاكا بىلهن بىـر نهچـچه كـۈن كېچىك .ئىدىم
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ئازراق تۆۋهنلىسهكال،  شۇ ئېگىزلىكتىن ئهسلىده ئهينى ۋاقىتتا. كۆرۈشتۇق
مېتىـــرچه تـــۆۋهن تهرهپـــته بىـــز بارمـــاقچى بولغـــان  500~400تهقـــرىبهن 
ئهبــۇ مۇســا ئاكــا ئالــدى تهرهپتىكــى . بــار ئىــكهن ىــزىمهركرنىڭ مۇجاھىــدال

 ،تاشنىڭ دالدىسىغا ئۆتۈۋالغان بولۇپ، دۈشمهن ئوقى بېسىققاندىن كېـيىن
ئـۇ مهنـدىن ئهنسـىرهپ كهچ . ئاستا تۆۋهنلهپ چۈشۈپ كهتكهن ئىكهن-ئاستا

الر ئهنســارى بولـۇپ،الرنى قـاراپ بــېقىش ئۈچـۈن ئهۋهتـكهن ئهنسـارىكىرگهنـده 
نى تاپقاندىن كېيىن، خۇشاللىق بىلهن ئـۇنى دوغاپ كىلوگرامبهش  ھېلىقى
 يـوقلىغىنىئىزىنىـڭ  ئۇ جايدا ھېچقانداق قان .كېتىشكهن ئىكهن ئېلىپ
دىئاگنوز قويۇپ، ئهبـۇ  گهمېنىڭ ساالمهت ئىكهنلىكىم ئىنشائالالھ، ئېيتىپ

  . مۇسا ئاكىنى خاتىرجهم قىلىشقان ئىكهن
ــكهن،  ــابهت قىلغــان ئى ــايىمنى ئىج ــالالھ تهئــاال دۇئ ــان ئ بــۇ مېھرىب

ئىنتـايىن گـۈزهل بىـر  قېتىملىق سهڭگهر ھاياتىمنىڭ ئاخىرقى كۈنلىرىـده
تهپسـىالتىغا قىزىقسـىڭىز گېـپىمگه  .بولـدۇم پهررهشـۇمئېلىشقا  ئىنتىقام

لىرىمىز مۇرتهد ئهنسارىبىلهن  مهرھهمىتى-ئالالھنىڭ پهزلى .قۇالق سېلىڭ
. شـاتتىۇقويقـۇالق بولـۇپ -ىڭ ماڭىدىغان يوللىرىغا ياخشى كۆزخهبىسلهرن

ــا  ــۇپ، ئۇنىڭغ ــۇرچىلىرى بول ــدۈزلۈك م ــدا كۈن ــڭ بهزى جايلىرى مۇرتهدلهرنى
الر بـۇ مهلۇماتقـا ئىـگه ئهنسـارى. ئهتىگهن كېلىپ، كهچته قايتىپ كېتهتتـى

ــدىن  ــرلىكته بولغان ــاردۇق زىتىشۆكــكېــيىن، بىــز بى ئۇالرنىــڭ . ئۈچــۈن ب
ئهتىگهنده كېلىدىغان يولىنى، ۋاقتىنى بىلىش ئۈچۈن تېخىمۇ سهھهر يولغا 

شۇنداق قىلىـپ بىـز تهڭ كـېچه بىـلهن يولغـا . ئىدى ېرهكچىقىشىمىز ك
چىقىپ، ئهتىگهن سائهت تهخمىنهن بهشلهر بىلهن كۆزلىگهن مهنزىلىمىـزگه 

ــدۇق ــپ كهل ــاي. يېتى ــۈن ج ــۆزىمىز ئۈچ ــز ئ ــڭ  ھهممىمى ــالپ، ئۇالرنى راس
ئالالھنىڭ پهزلى بىلهن ئۇزاق ئۆتمهي ئـۇالر .  كېلىشىنى كۈتۈپ ئولتۇردۇق

ــرىبهن  ــارىلىق تاشــالپ، تهق ــار تىزىلىشــىپ، ســهل ئ ــدهك قات راســت دېگهن
 800~700ئـارىلىقىمىز تهقـرىبهن . توققـۇز كىشـى كهلـگهن ئىـدى-سهككىز

بولسـام، سـائهت  ئالالھ ياخشى بىلگۈچى، خاتـا ئهسـلىمىگهن. مېتىر ئىدى
شـۇنداق قىلىـپ بىـز مهركهزگه . بهشتىن قىرىـق نهچـچه ئۆتكهنـده كهلـدى

 30ئاۋۋال دېيىشىۋالغىنىمىز بويىچه تهقرىبهن  ،قايتىپ كهلگهندىن كېيىن
بــۇ جهڭــگه ھــاپىز بىــلهن تــۇرابى . دىــن كــۆپرهك مۇجاھىــد تهييــار بولــدۇق

ا دۈشـمهنلهرنى شۇ كېچىسى تهڭ كېچه بىلهن ئالالھ يولىد. مهسئۇل بولدى
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ماننىڭ ئىڭراۋاتقـــان ھهر بىـــر مۇســـۇل دىنىـــلمۇزئۆلتـــۈرۈپ، كۇفرىنىـــڭ 
شۇ زۇلـمهت . سهپىرىمىزگه ئاتالندۇق قىساسىنى قهلبىمىزگه پۈككهن ھالدا

كېچىلهرده ماڭغـان ھهر بىـر قهدهملىرىمىـزدىن پهقهت ۋه پهقهت ئالالھنىـڭ 
نومۇسـلىرى  لىـداكۇفرىنىـڭ قو. بـولىمىز رازىرىزاسىغا ئېرىشـىش بىلهنـال 

يـاش مۇسـلىمهلهر ھهر بىـر -بىلمهي دهپسهنده قىلىنىۋاتقـان يـاش-بىلىپ
. ۋىجدانلىق ئهركهكنىڭ يـۈرىكىنى سـانجىپ ئاغرىتمـاي قويمايـدۇ ئهلـۋهتته

ئهلهملىك ئاغرىق ئازابىغا پهقهت ئـالالھ يولىـدىكى شـۇ زۇلمهتلىـك  شۇ ئهنه
مۇشـهققهتلهردىنال داۋا -كېچىلهر بىلهن، شۇ زۇلمهتلىك كېچىلهردىكـى جاپـا

ئـالالھ بىـلهن قهسـهم، كېلىشـى شهكسـىز بولغـان قىيـامهت . ئىزدىگهنمىز
ق كۈنىده ئهگهر رهببىم ئۆزىنى مۇسۇلمان دهپ مهيدىسىگه ئۇرغـان ھهر قانـدا

-مهيلى ئالىي مهكتهپلهرده بولسۇن، مهيلى ئىچكىرىـدىكى زاۋۇت تىنئهركهك
كارخانىالردا بولسۇن، مهيلى قارا زىنـدانالردا بولسـۇن، نومۇسـلىرى دهپسـهنده 

 شــۇ مۇســلىمهلهر توغرىســىدا بىــر ئېغىــز ســوراپال قالىــدىغانقىلىنىۋاتقــان 
شـــۇ كىن ۋه لـــې تاپالمايـــدىغانلىقىمىز ئېنىـــق نىجـــاتبولســـا، ھهرگىـــز 

  . رهھمىتىدىن ئۈمىدۋارمىز-پهقهت ئالالھنىڭ پهزلىزۇلمهتلىك كېچىلهرده 
شۈبھىســىزكى، ئىمــان ئېيتقــانالر، ھىجــرهت قىلغــانالر ۋه ئالالھنىــڭ «

ئالالھنىڭ رهھمىتىنى  رهكىشىلئهنه شۇنداق  ---يولىدا جىھاد قىلغانالر 
قىلغۇچىــدۇر، ناھــايىتى  تهغپىــرهمئــالالھ ناھــايىتى . ئۈمىــد قىلىــدۇ

  )ئايهت-218سۈره بهقهره (»   .مېھرىباندۇر
دا ئۆسـۈپ چـوڭ تـۇرا-بولۇپمـۇ بىـزگه ئوخشـاش تـاغكېچىلىك سـهپهرده 

ىلىپراق، يىقىلىپ دومىالپ، ئۇ يهر بولمىغان مۇھاجىر بۇرادهرلهر سهل قىين
ئۇنىــڭ ئۈســتىگه جهڭ مهيــدانى . قىلىۋالغــاچ ماڭــاتتى هدېــزيهرلىرىنــى  بــۇ

-، ھـېچ ئىنسـاندهپ بولغانلىقى ئۈچـۈن، دۈشـمهنلهرنى كـۆرۈپ قالمىسـۇن
-ھېلـى تىـك. جىن ماڭمايدىغان بىر يولالر بىلهن بېرىشقا توغرا كېلهتتى

قىياالر، ھېلى ئېقىن سـۇالر، ئىشـقىلىپ كافىرالرنىـڭ خهرىتىسـىده ئـانچه 
. ن يهرلهر بىزنىـڭ ياخشـى يـوللىرىمىز بولـۇپ قـاالتتىكۆزگه چېلىقمايدىغا

. شۇنداق قىلىپ بىز بامدات نامىزىنى دۈشمهنگه يېقىن بىر جايدا ئوقۇدۇق
ئىككى گۇرۇپپىغا بۆلۈنىدىغان بولۇپ، بىر  الرمۇجاھىدبۇ جهڭدىكى تهرتىپته 

گۇرۇپپا دۈشمهننىڭ كېلىدىغان يولىغا يېقىن بېرىپ يوشۇرۇنۇپ، ئهجهللىك 
. تهبىئىي ھالدا بۇ گۇرۇپپىدا ئادهم ئاز بولۇشى كېرهك ئىـدى. ه بېرهتتىزهرب
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مېتىـردىن  100يهنه بىر گۇرۇپپا مۇداپىئه گۇرۇپپىسى بولۇپ، ئۇالر تهقرىبهن 
مېتىــرغىچه بولغــان تــاغ چوققىلىرىغــا ئورۇنالشــقان بولــۇپ، دۈشــمهن  250

ــكهنده ــتىرمىغا چۈش ــۈزگه ،پىس ــوق ئ ــىپ ئ ــا ماسلىش ــېقىن گۇرۇپپىغ چ، ي
-ئاساســلىقى يــېقىن گۇرۇپپىنىــڭ ئىشــنى تاماملىغانــدىن كېــيىن، ســاق

شــۇنداق . شــارائىت ھــازىرالپ بېرهتتــىســاالمهت چېكىنىۋېلىشــى ئۈچــۈن 
 ،ئىككـى گۇرۇپپىغـا بۆلۈنـۈپ ،قىلىپ بىز نامازنى ئوقۇپ بولغاندىن كېـيىن

يامىشـىپ  .چوققىلىرىغا يامىشىشـقا باشـلىدۇقئانچه ئېگىز بولمىغان تاغ 
ئهبــۇ مۇســا ئاكىنىــڭ نېرىــدىكى تــاغ چوققىســىغا  ،بولغانــدىن كېــيىن

ــدىم ــقانلىقىنى بىل ــته . ئورۇنالش ــدالردىن يهت ــدىكى مۇجاھى ــار چوققى مهن ب
يۈرىكىمــده . كىشــى يــېقىن بېرىــپ يوشــۇرۇنۇپ ئولتۇرۇشــى كېــرهك ئىــدى

چوقـۇم شـۇ يهتـته كىشـىنىڭ ئىچىـده بولۇشـۇم  شۇنداق ئوت بـار ئىـدىكى،
ىالر ھهمـمه ئـادهملهرنى تهقسـىم قىلىـپ يولىغـا راۋان ئهنسار. ئىدى كېرهك

شۇ ئارىدا تۇرابى ماڭا قاراپ گهپ قىالي . بولۇشقا تهمشىلىۋاتقاندهك قىالتتى
 30بـۇ . دېدىم» مهنمۇ يېقىن بارىمهن«: دېيىشىگىال، ئاۋۋال ئېغىز ئېچىپ

كىمىــزال دىــن كــۆپرهك مۇجاھىــدالرنىڭ ئىچىــده پهقهت ئهبــۇ مۇســا ئاكــا ئىك
ئۇالرنىـڭ ئارىسـىدىن بىـرى مېنـى ئـۇ يهتـته كىشـىنىڭ . مۇھاجىر ئىـدۇق

ئالالھنىڭ مېنى بـۇ پۇرسـهتكه نائىـل . دىۇيرۇبقاتارىدا ئهگىشىپ مېڭىشقا 
ىـدىن بىز شۇ چوققىنىـڭ پهسـرهك يېر. قىلغىنىغا ئىنتايىن خۇشال ئىدىم

كېلىدىغان ده، يهنه بىر ئۆرلهپ دۈشمهن -ۇقتۆۋهن تهرهپتىكى جىراغا چۈشت
تۇرابى ئىنتايىن تېزلىك بىلهن جـايالرنى بىـر . يولغا يېقىن يهرگه كهلدۇق

قــۇر كــۆرۈپ چىققانــدىن كېــيىن، بىــر گۇرۇپپــا ئىككــى كىشــىنى دۈشــمهن 
مېتىـرچه نېرىـدىكى دهرهخنىـڭ ئارىسـىغا  30كېلىدىغان يولدىن تهقـرىبهن 

پىـدىال بىـر يېقىن كهلگهن يهتتىمىزنىڭ ئىچىده پهقهت شۇ گۇرۇپ. يوشۇردى
ــدى ــار ئى ــوت ب ــالته كى. پىلىم ــان ئ ــدۇققالغ ــلهن ئى ــات بى ــى ئاپتوم . ش

مېتىــرچه  20مۇجاھىــدنى  ئهنســارىمهن بىــلهن بىــر : ى گۇرۇپپــائىككىنچــ
ئېلىپ ئـۈچ  رانىېكامئۆزى بولسا . كېلىدىغان دهرهخنىڭ ئارىسىغا يوشۇردى

مېتىــرچه كېلىــدىغان دهرهخنىــڭ ئارىســىدا  10كىشــى بىــر گۇرۇپپــا بولــۇپ 
ــاتتى ــۇرۇنۇپ يات ــائهتكىچه . يوش ــر س ــائهتتىن بى ــرىم س ــرىبهن يې ــز تهق بى

ھهممىمىــز قــورالنى بهتــلهپ، شــۇ يــول . ســاقلىغان بولۇشــىمىز مــۇمكىن
ــاتتۇق ــدىرلىماي يات ــپ مى ــا ئېلى ــكه قارغ ــمهن . تهرهپ ــردۈش ــرلهپ -بى بى
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ئهڭ يـېقىن هڭ مهيدانىـدا جبـۇ مـۇرتهد خهبىسـلهرنى . كۆرۈنۈشكه باشـلىدى
بۇ نىجىسالر باشلىرى سالپايغان ناھايىتىمۇ خـار .  مۇساپىدىن كۆرۈۋاتاتتىم

قارغــا ئېلىــپ تۇرغــان كۆزۈمنىــڭ نۇرىــدىن بىــر . ھــالهتته كېتىــپ بــاراتتى
ئـۈچ ئهسـكهر ئۆتـۈپ . ئىككـى ئهسـكهر ئۆتـۈپ كهتتـى. ئهسكهر ئۆتۈپ كهتتى

ى تــۆتىنچ .ۇقكۈتــۈپ تۇراتتــبىــز تۇرابىنىــڭ باشــالپ بېرىشــىنى . كهتتــى
بىلهن ھهمـمه باشـلىنىپ  ئاتقان ئوق ئاۋازى نىڭئهسكهرگه كهلگهنده تۇرابى

دېگهنلهرنىــڭ ھېچقايســىنى  شــادلىقكهتتىكــى، ئــۇ چاغــدىكى كهيپىيــات، 
ــادىلهپ  ــبئىپ ــاتتى. نهيمهلمهرې ــوقالر ئېتىلىۋات ــاقتىن ئ ســى يئاددى. ھهر ي

. ھهممىســى بــار ئىــدى تــاېراكئاپتومــاتتىن تارتىــپ، پىلىمــوت، قهننــاس، 
بىر نىشانغا ئېتىۋهرگهنلىكتىن بۇ خهبىسلهر بار جايـدىن  الرمۇجاھىدھهممه 

مهن ھهم ئــوق ئاتقــاچ  .ئىــدى نهتــكهكچــاڭ كۆتۈرۈلــۈپ -ھهتتــا توپــا
كـۆزۈمگه مـۇرتهد خهبىسـلهرنىڭ . ېتىپتىمهنھاياجاندىن ئورنۇمدىن تۇرۇپ ك

ئوقـدىنىمنى ئالماشـتۇرۇپ،  .يهر چىشلهپ ياتقان ئۆلـۈكلىرى كۆرۈنۈۋاتـاتتى
سول تهرهپـتىن ئـوڭ تهرهپـكه يۈگـۈرۈپ  ختهتبهبتۇيۇقسىز بىر . يهنه ئاتتىم
ر تهكبىرله. ئۇ تهرهپكه قارىتىپ يهنه ئاتتىم. ئۆتۈۋالدى ئارقىسىغادهرهخنىڭ 

ئوق ئېتىپ بولغىنىمدىن  تهقرىبهن ئىككى ئوقدان. ھېچ توختىماس ئىدى
ئهمـدىلىكته دۈشـمهنلهرنىڭ قايتۇرمـا . كېيىن، چېكىنىش بۇيرۇقى كهلـدى
لـېكىن بـۇ خۇشـاللىق بىزنـى شـۇ . جاۋابلىرى كېلىشكه باشلىغان ئىـدى

ــدىكى،  ــدۈرگهن ئى ــقهدهر راھهتلهن ــدى چكىمېھ ــاس ئى ــۇرابى، . پهرۋا قىلم ت
دېيىشـكىلى » !مهتغهنىـ! غهنىـمهت«ھاپىزالر بىلهن كۆرۈشكهندىن كېيىن 

ســاالمهت -دهپ ســاق» !چېكىــنىڭالر! چېكىــنىڭالر«ئــۇالر بىــزگه . تــۇردۇق
ــى  ــنىڭ غېمىن ــپ كېتىش ــۇراتتىچىقى ــدهك ت ــۇر. قىلىۋاتقان ــى ن ئهلى مېن

بىز ئىنتايىن خۇشـال كهيپىياتتـا . باشالپ ماڭدى ئهنسارى ئىسىملىك بىر
ــته كىشــى تهقســىم بولغــان چوققىغــا چىقتــۇق  .چېكىنىــپ ھېلىقــى يهت

ئۇ بۇ خۇشاللىقنى مۇبـارهكلهپ . نۇرئهلى ھهم ئىنتايىن ھاياجانالنغان ئىدى
) ھۇجـۇم( مهن تهئهررۇز! ئى بۇرادىرىم«. ئاسمانغا ئوق ئاتقاچ ماڭا سۆزلهيتتى

ــن ــېكىن كهمى ــان، ل ــپ باقق ــا كىرى ــزىكهن، بهك بهك ) پىســتىرما( الرغ پهي
شـۇ . اراليتتىدېگهنلهرنى توختىماي تهكر»!ئىنتايىن خۇشالمهن. ياخشىكهن

ھهممىمىز بۇ غهلىبىنـى . بىلهنمۇ كۆرۈشتۇق الرمۇجاھىدچوققىدىكى باشقا 
ئــۇزاق ئــۆتمهي تىــك . ىدۇقچېكىنىشــكه باشــلئاســتا -ئاســتامۇبــارهكلهپ 
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. مۇنچه ھهيـۋه قىلىـپ پهسـرهك ئۇچـۇپ قويـاتتى-ئۇ ئانچه. كهلدى ئۇچارمۇ
 تـۈگىمىگهن بولـۇپ،ى بۇنىڭلىـق بىـلهن ئالالھنىڭ پهزلى بىلهن ئىش تېخ

مۇجاھىــدالرنىڭ مىناچىســى كــېچه بىــزدىن ئــاۋۋال  ئهنســارىئــارىمىزدىكى 
ئـۇ . بېرىپ ئۇالر چىقمـاقچى بولغـان مۇرچىغـا مىنـا قويـۇپ قويغـان ئىـدى

مىناچى بۇرادهر بولسا ھېلىھهم چېكىنمهي سـهل نېرىـراق تـاغ چوققىسـىدا 
قه مـــۇرتهدلهر دهرۋه. مۇخـــابىراتنى تۇتـــۇپ ئىشـــتىھا ســـاقالپ ئولتـــۇراتتى

 كـــونترولكهلـــگهن چاغـــدا يىـــراقتىن  رغىلىۇيىغىشـــتئۆلـــۈكلىرىنى 
ـــارتالپ يهنه قانچىلىغـــان ئهســـكهرنى يهر  ـــارهك مىنـــا پ قىلىنىـــدىغان مۇب

شۇنداق قىلىپ بۇ جهڭده ئۆلگهن ئهسـكهرلهرنىڭ سـانى . چىشلهتكهن ئىدى
 بۇالرنىـڭ ھهممىسـى رهببىمنىـڭ. ئهڭ ئاز دېگهنـدىمۇ ئونغـا يهتـكهن ئىـدى

چاغـدىكى دۈشـمهننىڭ دۇنيا ھاياتلىقىمدا ماڭا قىلغان ئىنئامى، ھېلىقـى 
ــان  ــدا قالغ ــوق يامغۇرى ــدىئ ــڭ پۇخاســى ئى ــا چهكســىز . قهلبىمنى ئالالھق
 ،شــۇنداق قىلىــپ مهركهزگه قايتقانــدىن كېــيىن! مهدھىــيىلهر بولســۇن

ئىنتـايىن خۇشـال كهيپىياتتـا  ،الر بىلهن بىرهر قـۇر مۇبارهكلىشـىپرىئهنسا
ئالالھ بۈيۈكتۇركى، بىزنىڭ ھىممهتلىـك قېـرى ئارسـالن ئهبـۇ . غىزاالندۇق

شۇ مۇرچىغـا  ،بۈگۈن يهنه تهڭ كېچىده تۇرۇپ ئىنشائالالھ«: مۇسا ئاكا، ماڭا
چـۇل -چـۇل نىڭ پارتالش زهربىسىدىنئۇالر مىنا. ناس ئېتىپ كېلىمىزقهن

دېگهنلهرنـى » ن يهنه چىقىشـى مـۇمكىنبولغان مۇرچىلىرىنى ئوڭشاش ئۈچۈ
الردىن ھــاپىزنى ئهنســارى. مهن خۇشــاللىق بىــلهن تهييــار ئىــدىم. ئېيتتــى

ھهممىمىز ھاردۇق  ،كېچىلىك قاراۋۇللۇقنى يېزىۋېتىپ. دېيىشىپ قويدۇق
بىـر چـاغ بولغانـدا ئهبـۇ مۇسـا ئاكـا مېنـى . غهرق بولغان ئىدۇق سىغاۇيقۇئ

  . ئويغاتتى
ـــى ئوقـــۇرمهن  بـــۇالرنى يېزىـــپ شـــۇ يهرگه كهلگهنـــده ! بـــۇرادىرىمئ

مۇھاجىرلىقنىڭ پهزىلهتلىرىدىن ئالالھ قوبۇل قىلغان بولسا بهزى سـۈپهتلهر 
دهرھـال  سـىز مېنـى ئويغانغـان ۋاقتىمـدا. ندهۋاتىـدۇمېنى ئهسلىتىشكه ئۈ

ــــيىن ــــدىن كې ــــى قوپقان ــــا كهلگىن ــــى  كاللىڭىزغ ــــۇخالش كىيىمىن ئ
كىيىملىرىنـى  ئهينهككه قـاراپ اليدىغان،ئالماشتۇرىدىغان، چىشىنى چوتكى

كـۆز ئالـدىڭىزدا ھالـدا كىيىدىغان مهنزىـرىلهر ئىختىيـارى ۋه ئىختىيارسـىز 
ۋهھالهنكى، بۇ يهردىكـى ئـالالھ يولىـدىكى . بولغان بولۇشى مۇمكىن نامايان

جىھادنى ئۆزىگه الزىم تۇتقان، ئالالھ بهرگهن ھىجرهت نېئمىتىنـى ھهقىقىـي 
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ئادا قىلىش ئۈچۈن ھهرىكهت قىلىۋاتقان سادىقالرغا  نىىسىقهدىرلهپ، شۈكران
كېچهكلىرىنـى -قارايدىغان بولسىڭىز، شۇنچه يىل شۇ يهرده ياشاپ، كىـيىم

ــ ــاز  تىپۋېلىېس ــانلىقىنى ئ ــازاده ئۇخلىغ ــا ھهم راھهت، ئ ــېچه بولس ــر ك بى
ـــۆزىگه كهســـىپ قىلغـــان .ئۇچرىتىســـىز يىلـــالپ -يىلـــالپ ،پىتنىنـــى ئ

دۈشـمهننىڭ قارىسـىنى كۆرمهيــدىغان ئـاز بىـر قىســىم كىشـىلهر بۇنىڭــدىن 
ئالالھقا ھهمدىلهر بولسۇنكى، ھهقىقىي سـادىق بىـلهن . ئهلۋهتته ،مۇستهسنا
دهپ ئايرىپ بېرىدىغان ئالالھ يولىدىكى جىھاد » مانا مهن«ئوچۇق،  كازىپنى

 ئىنتـايىن راسـتچىل ىدىغاننى ئايرىپ بېرئىبادىتى قهلبى ساغالم كىشىلهر
 ،شـۇنداق قىلىـپ مهن ئويغانغانـدىن كېـيىن. ياخشى كۆرسهتكۈچ ئىدىۋه 

 هچۇبولغـدهرھال تاھارهت ئېلىپ ئهبۇ مۇسا ئاكا تهھهججـۈت نـامىزى ئوقـۇپ 
 چىلىـپېچجهڭ مهيدانى بولغانلىقى ئۈچـۈن . ھاپىزنى ئىزدهشكه باشلىدىم

كهنلىكىـدىن بىـخهۋهر كهت خشـام ئۇنىـڭ قايسـى ئـۆيگه كىرىـپئا. ياتاتتۇق
ئۇنىڭ قايسى ئۆيـده ئىكهنلىكىنـى  مالتىالپ، بۇيان مالتىالپئۇيان . ئىدىم
ــاپتىم ــۇنى ئويغىتىشــقا باشــلىدىم-ت ــى . ده، ئ ــاي خېل ــوپقىلى ئۇنىم ــۇ ق ئ

ئاچتى، ئهبـۇ مۇسـا ئـاكىمۇ نـامىزىنى ئوقـۇپ بولـۇپ،  سىنىۇيقۇئتهسلىكته 
ــۇراتتى ــدىن كېــيىنن ھــاپىزنى ئېلىــپ چىققامه. ســاقالپ ت ــۈرۈپ  ن يهنه ي

ــدۇق. كهتتــۇق ــۇرادهرنى تهلىــپىگه بىنــائهن ئېلىۋال ــدا يهنه ئىككــى ب . ئارى
شــۇنداق قىلىــپ بىــز بهش كىشــى بامــدات نــامىزىنى يولــدا ئوقــۇپ، تــاڭ 

ىككــى كىشــى ئ. يورۇغـان ۋاقىتتــا مهنزىلىمىــزگه يېتىــپ جايلىشــىۋالدۇق
يېقىنــراق  چىمىزىز، مهن، ئهبـۇ مۇسـا ئاكـا ئـۈھـاپ يىراقـراق چوققىـدىن، 

ـــدىن  ـــدۇق زىتىشـــنىۆكچوققى ـــا . باشـــلىغان ئى ـــدا مۇخابىراتت شـــۇ ئارى
ــۇردىئهنســارى ــاكىنى چــاقىرغىلى ت ــۇ مۇســا ئ كېــيىن . الرنىڭ ئهمىــرى ئهب

ــارقىلىق  ــىش ئ ــاپاراڭلىش ــهپكه  ئارق ــىنىنىڭ س ــدىغان ماش ــپ كېتى قايتى
ئهبۇ مۇسا ئاكىنىـڭ تېـزدىن قايتىـپ كېلىشـىنى سـاقالپ  ،كهلگهنلىكىنى

بۇزۇپ شۇنچه جاپـادا كهلسـهك،  مىزنىۇيقۇئ«. تۇرغانلىقىنى ئېيتقان ئىكهن
خىيـالالر كالالمـدىن كهچكهنـدىن كېـيىن،  دهكدېگهنـ» !بۇ ئىشـنى كـۆرهڭ

ئهگهر خاتـا ئهسـلىمىگهن . ئامال يوق، قايتىپ كېتىشـكه مهجبـۇر بولـدۇق
ققۇز سائهت ياكى ئۇنىڭدىن تو كۈنى يېرىم كېچىدىن باشالپشۇ بىز  ،بولسام
ئهبـۇ مۇسـا  ماڭغـاچيولـدا . يـول يـۈرۈپ ماشـىنا بـار يهرگه كهلـدۇق ئارتۇق

ئـۇ . ىپ، بىر قوللۇق كۆتۈرۈپ كهلدىمئېلىۋېلياراغلىرىنى -ئاكىنىڭ قورال
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. ئهتراپىدىكى ياش جىگهرلىرىنىڭ مۇشۇ ئىشىدىن تولىمۇ خۇرسـهن بـوالتتى
ساڭا ئوخشاش ياش چېغىمدا ئۆزۈمگه ھهم مهن ! باالم«: ت ماڭا قاراپپا-پات

ــاتتىم ــاتتىق تهلهپ قوي ــاتتى» .ق ــدۈرۈپ قوي ــىنى . دهپ رىغبهتلهن ــۇ كىش ئ
شـۇنداق قىلىـپ ماشـىنىغا . ھهقىقهتهن چىن دىلىمدىن ياخشى كۆرهتتىم

  .ئۇالشقاندىن كېيىن راھهتلىنىپ قايتىش سهپىرىگه ئاتلىنىپ كهتتۇق
مېنى نېمىگه بۇ جهڭلهرنـى يېزىـپ يۈرىدىغانـدۇ  !ئوقۇرمهن بۇرادىرىم ئى

مۇمكىن، مېنىڭ بۇ جهڭلهرنى يېزىشىم شۇ جهڭگه  ڭىزدهپ ئويالپ قېلىشى
يـاكى  ئىشتىراك قىلغـان بـۇرادهرلهرنى ماختـاپ، كـۈيلهپ ئۇچـۇرۇش ئهمهس

بهلكى شۇنچه . ئهمهللىرىگه رىيا ياساش ئۈچۈن ئهمهس ىڭمۇجاھىدلىرىمىزن
ــــدا  ئۆتكــــۈزۈپ، شــــۇنچه بىــــدار ســــوغۇق كېچىلهرنــــى دۈشــــمهن ئالدى

بولــۇپ، ھهتتــا شــهھىد بولــۇپ،  خىــمهزلىرىمىزدىن مهھــرۇم بولــۇپ، ۇئۇيقــ
غـــان نهرســـىمىزنى ھهر شـــۇنچىۋاال قۇربـــانالرنى بېرىـــپ ئېرىشـــمهكچى بول

نتــۇپ قالماســلىقىنى، يوقىتىــپ قويماســلىقىنى تهۋســىيه ۇبىرىمىزنىــڭ ئ
بىزنىـڭ غـايىمىز . ئهلۋهتته جىھاد بىزنىڭ غايىمىز ئهمهس. قىلماقچىمهن

بولســا ئالالھنىــڭ كىتــابىنى زېمىــن يۈزىــده قــانۇن قىلىــپ يۈرگۈزىــدىغان، 
. ئىسـالمىي خىـالفهت تىكلهشـتۇرمىزنىڭ شهرىئىتى بويىچه ھهقىقىي رهببى

، تهۋھىـد دهۋىتىمىزنىـڭ ئهڭ هاسىتۋجىھاد بولسا بۇنىڭغا يېتىشتىكى بىر 
  .ه ئهڭ ئهجرى ئۈستۈن تاللىشىدۇرئۈنۈملۈك ۋ

بـــۇ ئىـــززهت  ،لىقىم داۋام ئېتىۋاتقـــان كـــۈنلهردهئهنه شـــۇنداق ھايـــات
ئــــالالھ ئۈچــــۈن دوستالشــــقان باشــــقا  ،مهيــــدانىنى ۋهتهنــــده قالغــــان

ــۆردۈم ــى ك ــۇ ياخش ــڭ -بۇرادهرلىرىمگىم ــدا ئۇالرنى ــم نامازلىرىم ده، ھهر دائى
شــۇ مهن ئىــززهتلهنگهن رهببىمــدىن ئــۇالرنى ھهم . ھهققىــده دۇئــا قىالتــتىم

ئىززهت بىلهن ئىززهتلىشىنى، شۇ مهيدانالردا، شۇ قـارا تـاغالردا، ئـۆزىمىزنى 
ــــدا پهقهت ئ ــــڭ رىزالىقىئۇنتۇشــــقان ھال ــــىالالھنى ــــرگه  ن ــــۆزلهپ بى ك
ھهر بىــر بۇرادىرىمنىــڭ ئىســىملىرىنى ئاتــاپ . يۈرۈشــلىرىمىزنى ســورايتتىم

ئۇالرنىـڭ يـوللىرىنى ئاسانالشـتۇرۇپ . يىغالپ تۇرۇپ سورايتتىم. سورايتتىم
بېرىشىنى، ئۇالردا ئىخالس پهيـدا قىلىـپ بېرىشـىنى، ئـۇالرنى شـۇ زېمىنغـا 

 رۋهقه ئـالالھ سـۇبھانهھۇ ۋهتهئـاالده. ى سورايتتىمبېرىشىن پۈزۈتكهيساالمهت 
، ئهھـــۋاللىرىمىزنى ، دۇئـــالىرىمىزنى ئـــاڭالپ تۇرغـــۇچىســـهمىيئۇلئهلىيم

بهزى . ئالالھقــا پــۈتمهس ھهمــدىلهر بولســۇن. زاتتــۇر مــۇكهممهل بىلگــۈچى
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بۇرادهرلىرىمنىڭ يولالردا كېلىۋاتقانلىقىنى، ھهتتا تولىمۇ ئاز قالغـانلىقىنى 
ئۇالرنىڭ بهزىسىنى بىز تۇرۇشلۇق رايونالردا ئۇچراتسـام، . شلىدىمئاڭالشقا با

چاغـدا مهن  ئهينـىشـۇ قاتـاردا . اھتـا ئۇچراتقـان بولـدۇمبهزىلىرىنى تهلىمگ
بۇلدۇقالپ كۆز يېشى قىلغان  ئۇزۇن قىلىپ-سهجدىنى ئۇزۇن ،ئۆيىگه بارغان

 ركهتئالالھ يولىدا ئانىسىنىڭ قارنىدىكى تۆت ئايلىق بولغـان بـوۋىقىنى  ۋه
ــۇرادىرىم ئهتــكهن  ئــۇ ھىجــرهت  .نــى تهلىمگاھتــا ئۇچراتقــان ئىــدىممهردانب

ھهتتـا بـالىلىق ھهم بولـۇپ بولـۇپ، بولغـان سهپىرىده بىر يىلـچه مۇسـاپىر 
ھىجــرهت «ئۇنىــڭ بىــلهن بىــرلىكته ئهينــى چاغــدا ماڭــا . قالغــان ئىــدى

نــى يېقىملىــق قىلىــپ ئاڭالتقــان بــۇرادىرىم مۇســلىم ھهم بــار  »هســىراتىت
مايتـاغ ، بۇ ئىككىسىدىنمۇ بۇرۇنراق كېلىپ مېنى خۇشال قىلغىنى. ئىدى

 »ئىسـالم ئاساسـلىرى«مهۋدۇدىنىڭ  ماڭامهكتهپ ھاياتىمدا تېخنىكومدىكى 
ــۇرادىرىم ــۈپ بهرگهن ب ــپ ئۆت ــى دهرس قىلى ــدۇلھهكىم ن ــۇ ئاب ــۇنى بول پ، ئ

بــۇالرنى كــۆرۈپ پهقهت  .ئېلىــپ كېتىــدىغان كــۈنى ئــۇچراتتىم تهلىمگاھقــا
  . غان ئالالھقىال ھهمده ئېيتاتتىمدۇئالىرىمنى ئىجابهت قىل

لىق هن بۇرادىرىم مۇسلىمنىڭ مۇجاھىدتهلىمگاھقا يېڭى كهلگ شۇ يهرده
بىـر پـارچه سـاالم خېتىنـى  ىنى تولىمـۇ خۇرسـهن قىلىـدىغانھاياتىدا كىش

  :دىققىتىڭالرغا سۇنماقچىمهن
  يمحالر منحالرهللا بسم

  ! تۇھۇتۇلالھى ۋهبهرهكههۋهرهھم مۇيكهلهئۇسساالمهئ
ۋاتامسىله؟ تېنىڭىز ۇبۇرادىرىم ئالالھنىڭ رهھمىتى بىلهن ياخشى تۇر

خاتىرجهملىك ئائىلىڭىزگه  ساغالممۇ؟ ئالالھ تائاال ئىشلىرىڭىزغا ئاسانلىق،
  .بهرىكهت ئاتا قىلسۇنھهم 

  :مهقسهتكه كهلسهم
تهلىمگاھقـــا كېلىـــپ ئۆزۈمنىـــڭ ئىمـــانىمنى تاۋاليـــدىغان ئىلگىـــرى 

باقمىغان يېڭى بىر ئىمـان ئوچىقىغـا ئۇچراشـقانلىقىمنى ھـېس  ئۇچرىتىپ
بـۇ پهقهت . بۇرادهر، بىز بۇ يهرده كۆپ نهرسـىلهرنى ئۆگىنىـدىكهنمىز. قىلدىم

ــا ئهمهل قىلىــدىغان . ھهربىــي ئىلىمــال ئهمهس ئىــكهن ــگهن ئىلىمالرغ بىل
شـۇنداقال سـهۋر . روھالرنىڭ بىـر قىسـمىنىمۇ بـۇ يهرده تـاپقىلى بولىـدىكهن

شـنى، كهڭ قورســاقلىقنى، قېرىنداشـالر ئــارا كۆيۈنۈشـنى ھهم چوڭقــۇر قىلى
بــۇ يهرگه كهلگىلــى ئــۇزۇن بولمىغــان بولســىمۇ، شــۇنى ھــېس . تونۇيــدىكهن
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ئىسـالم ۋه كـۇفرى ئارىسـىدىكى بـۇ جهڭـدىكى مۇسـۇلمانالرنىڭ  ،قىلدىمكى
ئـالالھ . گهن ئهمهس ئىـكهنغهلىبىسى ھهرگىز ئاسانلىق بىلهن قولغـا كهلـ

جـانلىرىنى ئـالالھ يولىـدا تهقـدىم -مـال هچۇبولغ ھىدهشبىزنى تاكى تائاال 
قىلىــپ جىھــاد قىلغــان ۋه ئالالھقــا بهرگهن ۋهدىســىده مۇســتهھكهم تــۇرۇپ 

  .جىھاد قىلىۋاتقان مۇجاھىدالرنىڭ سېپىدىن قىلسۇن
بىـز . رهھمىتى بىلهن بۇ مهيـدانغا ئېلىـپ كهلـدى-ئالالھ بىزنى پهزلى

ئېســىل مــاللىرى بولغــان بىــلهن، بــۇ مــالالرنى يــۇرتتىكى چاغــدا خــۇددى 
ئهمدى بولسا ئـالالھ بىزنـى . ساتىدىغانغا بازار تاپالمىغان كىشىدهك ئىدۇق

. ئالالھنىـڭ رهسـۇلى بـۇ سـودىغا ئهلچـى بولـدى. ئېلىـپ كهلـدى غابۇ بازار
بىـز بولسـاق، ئـالالھ بىـزگه بهرگهن . خېرىدار بولسا ئالالھ تائاالنىڭ ئۆزىدۇر

ىرىمىزنى بۇ مالالرنىڭ ئىگىسـى بولغـان ئالالھقـا مهڭگۈلـۈك جانل-شۇ مال
ــۇرتى بولغــان جهننهتنىــڭ ھېســابىغا ســاتىمىز ــۇ . نېــئمهت ي مــۆئمىنلهر ب

  .سودىدىن خۇشال بولۇشلىرى الزىم
سانسىز مۇسۇلمانالر ئىسالمغا قارشى چىققان بۇ بـوران ئالدىـدا -سانسىز

الغايالۋاتقــان، ئــاجىز  بىلــمهس بولــۇپ ،قــۇالقلىرىنى يوپــۇرۇپ ئۇخالۋاتقــان
مۇسۇلمانالرنىڭ ھهقلىرى ئۇنتۇلـۇپ قېلىنىۋاتقـان بـۇ كـۈنلهرده ئـالالھتىن 

شـىجائهت، سـابىتلىقنى -تهقۋالىقنى، ئىخالسنى، ئالىي ھىممهت، غهيـرهت
. نىڭ كۆرهڭلىشــى ۋاقىتلىــقىدىــن دۈشــمهنلىر ئىنشــائالالھ. ســورايلى

ئهممـا توخـۇ ھهرگىـز . ىـدۇبۈركۈتمۇ ئاسمانغا ئۇچىدۇ، توخۇمۇ ئاسـمانغا ئۇچ
ئالالھقـا كـۆپ دۇئـا قىاليلـى . بۈركۈت چىققان يۈكسهكلىكلهرگه يېتهلمهيـدۇ

تۈركىسـتاندا قالغـان بـۇرادهرلهرگه، . ئالالھنى كۆپ زىكىـر قىاليلـى. بۇرادهر
بىـز شـۇ . نۇسـرهت ئالالھتىنـدۇر. ئاجىز مۇسۇلمانالرغا كـۆپ دۇئـا قىاليلـى

  .ئالالھ نۇسرهتنى بىزگه بېرىدۇنۇسرهتكه اليىق ھالهتكه كهلسهك 
. نهاتىمۇۋرۇتـبۇرادهر، ئـۆزۈم ھهم ئالالھنىـڭ رهھمىتـى بىـلهن ياخشـى 

ئـارا دۇئـا -بـۇرادهر، ئـۆز. شـۈكرى ئېيتىشـىم كېـرهك-ئالالھقا كۆپ ھهمـدۇ
ئهڭ مۇھىم . ئاسراڭال ۆزۈڭالرنىكتېنىڭالرنى ئاسراڭال، بولۇپمۇ  .قىلىشايلى

 مىكروبــــىبۇنىــــڭ كېســــهللىك . ســــاغالملىق قهلــــب ســــاغالملىقىدۇر
مهئسـىيهتتىن قۇتۇلۇشـنىڭ چارىسـى . دۈشـمىنى شـهيتاندۇر. مهئسىيهتتۇر

ــتۇر ــدىن قورقۇش ــولى . ئالالھ ــنىڭ ي ــهيتاندىن قوغدىنىش ــۇ  –ش ــالالھ ئ ئ
. مهلئۇننىــڭ ئىگىســى، شــۇڭا ئۇنىڭــدىن قېچىــپ ئالالھقــا كېلىشــتۇر
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الھدىن ئـۇ مهلئۇننىـڭ يامانلىقىـدىن پانـاھ تىـلهش ھهمـده ئالالھنىـڭ ئال
  .قورغانلىرىدىن بىرىگه كىرىپ پاناھلىنىشتۇر

، قۇرئان، مهسچىت :بۇ قورغانالر«: مۇنداق دېگهن رهزىيهلالھۇ ئهنھۇئۆمهر 
  ».زىكىر

تۆت نهرسه سهنده بولسا ئـالالھ «: شۇنداقال ھهم ھهسهنۇلبهسرى دېگهنكى
. ئالالھ جهھهننهم ئوتىنى سـاڭا ھـارام قىلىـدۇ. سېنى شهيتاندىن ساقاليدۇ

مهئسـىيهت يولىـدا بىـر پايـدىنى كـۆزلهپ رىغبىتـى -بۇ تۆتى بولسـا، گۇنـاھ
ولغــان يهنــى گۇناھقـا ب(چۈشــكهنده، شـهھۋهتكه  ۇنچقـاقورقكهلگهنـده ۋه بىــر 

ــدا ــدا بولغان ــايىللىق پهي ــۆز ) م ــده ئ ــۇنداقال غهزهپلهنگهن ــىگهنش ــگه  هپس ئى
  . بولۇشتۇر

 ,��J��9 ��5«: يهنه ئالالھ سۇبھانهھۇ ۋه تهئاال مۇنـداق دهيـدۇ@��> ��� =;�  �� m�� �#�� @�T> �  0��B���
 �� �V �2  �� �* �+ ������ ;���(��< n@�> j�>� =���T��Y =a«  

بىــز  ،كىمكــى ياخشــى ئهمهل قىلىــدىكهنئايــال مــۇئمىنلهردىن  -ئهر«
ق ۋه ياخشـى ئهمهلـلهرگه ىـدۇنيـادا قانائهتچـانلىق ھـاالل رىز(ئۇنى ئهلۋهتته 

  )ئايهت-97سۈره نهھل ( ».ئوبدان ياشىتىمىز) مۇۋهپپهق قىلىپ
  .دېگهن» ياخشى ھاياتنى رازىلىق ۋه قانائهت«: بهزى سهلهف ئالىمالر

ق بولسـا ئالالھنىـڭ كاتتـا ئىشـىكى، رازىلىـ«: ئابدۇلۋاھىد ئىبنى زهيد
  .دېگهن» ۇچىالرنىڭ راھهت باغچىسىدۇنيانىڭ جهننىتى ۋه ئىبادهت قىلغ

ھاياتىمىزنىـڭ . ئالالھ بىزگه بۇ ياخشى ھاياتنى رىزىق قىلىپ بهرسـۇن
بـۇالرنى ئـالالھ . ئاخىرىغىچه بۇ ھاياتتا ياشاشقا بىزنـى مـۇۋهپپهق قىلسـۇن

  . تائاالدىن سورايمىز
رازىلىـق ۋه قانـائهت بولسـا . ر ياخشى ئىبادهتهر ئالدىدىكى سهۋقهد-قازا

ــالالھ . ئالالھنىــڭ ئورۇنالشتۇرۇشــى ئهڭ مــۇكهممهل. ئۇنىڭــدىنمۇ ئهۋزهل ئ
مۆئمىن بهنـدىلىرىگىال ئهمهس ھهتتـا قىيـامهت كـۈنى فىرئهۋىنگىمـۇ زۇلـۇم 

. گهپ بىـزده ھنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشـىدا چاتـاق يـوق،ئالال. قىلغۇچى ئهمهس
بـۇرادهر ئىشـلىرىڭالرنى ئـالالھ ئهڭ . ، قانائهت، رازىلىقنىڭ كهملىكىدهرسهۋ

بۇ يولدا مهيلى قايسـى كوچىسـىدا بولسـۇن . گۈزهل رهۋىشته قىلىپ بهرسۇن
قهدىـرى دهپ خۇشــاللىق -يهتـكهن ئهرزىـيهت كـۈلپهتلهرنى، ئالالھنىــڭ قـازا

  . نى ھهممهيلهنگه رىزىق قىلىپ بهرسۇنۈۋېلىشبىلهن كۈت
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توغرا بولسا ئـۇ ئالالھـدىن، خاتـا . ىممۇ ئاخىرلىشىپ قاپتۇدوستۇم گېپ
ئـالالھ . مۆئمىن مۆئمىننىڭ ئهينىكى، تۈزىتىپ قويۇڭال. پسىمدىنهنبولسا 

ــائىلى ــىلىنى، ئ ــۇنلىس ــزگه، ئاتــا. رىنى ياخشــىلىقتا قىلس -ئــالالھ بى
. ئانىلىرىمىزغــــا، ئىســــالم ئــــۈممىتىگه ھىــــدايهتنى زىيــــاده قىلســــۇن

ئاخىرهتلىكنىـڭ ياخشـىلىقلىرىنى -دۇنيـا. بىرلهشتۈرسـۇنقهلبلىرىمىزنى 
  . ئامىين كاپىرالرنى، شېرىكنى خار قىلسۇن، .ئاتا قىلسۇن

مۇشرىكالرنىڭ زىيىنىغـا -ئىسالم ۋه مۇسۇلمانالرنىڭ پايدىسىغا، شېرىك
دۇئـايىڭالردا بىزنــى ئهســلهپ . ۋودورود بــومبىلىرىنى ئېتىـپ تــۇرۇڭال-ئـاتوم

      .هقويارسىل
  .مۇسلىمدىن   17-7-1432   هوبركات  هللاحمة ور  ليكمع الس�م          
  

دىكى بىــر مهركهزده ىــرايونئارقــا ســهپ بىــر قېــتىم بىــز تۇرۇشــلۇق يهنه 
ئىچىـده  ئۇالرنىـڭۋاقتىمدا يېڭى بۇرادهرلهرنىڭ كهلگهنلىكىدىن،  اتقانۇۋرۇت

ئىكهنلىكىـدىن بـار  ئهكرهمنىـڭئالالھ ماڭا مهنپهئهتلىك قىلغـان بـۇرادىرىم 
 ياراق سېتىۋېلىش ئۈچۈن كهتكهن بولۇپ،-ئۇ بازارغا قورال. خهۋهردار بولدۇم

مهركهزده تۇرۇپ چۈشتىن كېـيىن . اتاتتىمۈۋتۈككېلىشىنى تۆت كۆز بىلهن 
ــاق ــاقالردىن ماڭــا تولىمــۇ پىششــىق بولغــان -بولغــان بىــر پهيتــته ئۇي بۇي

ئىشـىكتىن كىـرىپال  ئـۇ. بىراۋنىڭ ئىنچىكه ئاۋازلىرى كېلىشكه باشـلىدى
بىرىمىزنى كۆزىمىزگه سۈركىشـىپ، -بىر. مهنمۇ ئۇنى كۆردۈم. مېنى كۆردى

ــتىن ــېچ گهپ كهلمهس ــا ھ ــقىنىمىزچه ئېغىزىمىزغ ــڭ قۇچاقالش بىــر  ،چى
مهن ئـالىي مهكتهپـته تونۇشـقان، بـۇ بولسـا . ھازاغىچه يىغلىشىپ كهتتۇق

الردا بىلـله سـوغۇق-ئۇنىڭ بىلهن ئىسالمىي قېرىنداش بولۇشقان، ئىسسىق
ــرهم ــۇرادىرىم ئهك ــان ب ــدى بولغ ــۇن. ئى ــدىلهر بولس ــا ھهم ــا ! ئالالھق ئالالھق

ماڭا نىسبهتهن ھاياتىم بـويى ! ئالالھقا ھهمدىلهر بولسۇن! ھهمدىلهر بولسۇن
شـۇنداق . بۇندىن ھهم خۇشاللىق كۈنلهر نېسىپ بولمىدى دېگۈم كېلهتتـى

تـاغۇتالرنى خـار -كاپىر. قىلىپ ئارمان قىلغان بۇرادهرلهر بىلهن ئۇچراشتۇق
. پۈكۈشـتۇق هلبلىرىمىـزگهقئارمانالرنى -ئارزۇيېڭى نۇرغۇن  يهنه قىلىدىغان

ــۈچ كــېچه ئۇخلىماســتىن  ــدىن باشــالپ توپتــوغرا ئ ئۇنىــڭ بىــلهن شــۇ كۈن
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لىش ئۈچـۈن تهلىمگاھقـا شۇندىن كېيىن ئۇ تهلىـم ئـې. مۇڭداشقان ئىدۇق
  .  كهتتى

قاپقــارا جــاھىلىيهتتىن  ىســىنىئالالھنىـڭ مهنــدهك بىــر گۇناھكــار بهند
ــــ ــــۇغۇرۇپ ئېلى ــــا س ــــېرىن ھاياتق ــــۈزهل، ش ــــۇ قهدهر گ ــــپ، ب پ چىقى

ــدۇ ــۈتمهس ھهم ــتۇرغانلىقىغا پ ــتىمهن-ئۇالش ــاناالر ئېي ــۇ . س ــالهنكى ب ۋهھ
ئاخىرهتنىــڭ مهڭگۈلـــۈك  دۇنيانىــڭ شــېرىن تۇيغۇلىرىغــا قوشــۇلۇپ يهنه

قىزلىـرى، رهبـبىم ھهق سـۇبھانهھۇ ۋهتهئاالنىـڭ دىـدارى،  رۆھنېئمهتلىرى، 
تۇغقانلىرىمغـا شـاپائهت قىلىـۋېلىش پۇرسـىتى، بـۇالرنى -يهنه تېخى ئـۇرۇق

. ئويلىغانسېرى ئۆزۈمنىڭ نهقهدهر بهختلىك ئىكهنلىكىمنى ھېس قىلىـمهن
شۇنداقال ئـالالھ سـۇبھانهھۇ ۋهتهئاالنىـڭ بـۇ ئىمتىھـان ھاياتىـدا ئـۆز پهزلـى 

  .تاپقۇزۇشىنى تىلهيمهن ىجاتنبىلهن 
ا ئۇالرنىـڭ كاپىرالرغـىتابىـدا مۇنـاپىقالرنى سـۈپهتلهپ، ئۆز كتائاال  ئالالھ

، مۆمىنلهرگه بولسا ئاداۋهت قىلىـدىغانلىقى دوستلۇق ئىزھار قىلىدىغانلىقى
  . توغرىسىدا ئايهت بايان قىلدى
  : ئايىتىده مۇنداق دهيدۇ-139ئالالھ تائاال سۈره نىسانىڭ 

ئۇالر كاپىرالرنىڭ . ئۇالر مۆمىنلهرنى قويۇپ كاپىرالرنى دوست تۇتىدۇ«
قېشىدىن ئىززهت ۋه قۇدرهت تهلهپ قىالمدۇ؟ ئىززهت ۋه قۇدرهتنىڭ 

  ».ھهممىسى ئالالھقا خاستۇر
 :ئايىتىده مۇنداق دهيدۇ-119ئالالھ تائاال سۈره ئال ئىمراننىڭ 

تىســىلهر، ئــۇالر ســىلهر ئــۇالرنى دوســت تۇ) ئــى مــۆمىنلهر جامائهســى(«
بىـلهن  رئۇالر سىله. كىتابقا ئىشىنىسىلهرسىلهر . سىلهرنى دوست تۇتمايدۇ

ئــۆزلىرى يــالغۇز قالغانــدا ســىلهرگه . ئۇچراشــقاندا ئىمــان ئېيتتــۇق دهيــدۇ
: ئېيتقىنكـى) ئى مـۇھهممهد. (بولغان ئاچچىقىدىن بارماقلىرىنى چىشلهيدۇ

ئـــالالھ ھهقىــــقهتهن دىلالردىكىنــــى › !ئـــاچچىقىڭالر بىــــلهن ئۆلــــۈڭالر‹
  ».بىلگۈچىدۇر

ساقالشـتىن ئـاجىز  شۇنىڭدهك بۇ مۇرتهدلهر ھهم ئۆز ۋهتىنىـده دىنىنـى
ــا  ــدىكى جىھادق ــالالھ يولى ــگهن، ئ ــاجىز كهل ــقا ئ ــاد قىلىش ــگهن، جىھ كهل
تهييـــارلىق قىلىـــش ئۈچـــۈن ۋهتىنىنـــى تاشـــالپ ھىجـــرهت قىلىۋاتقـــان 
مۇھـــاجىرالر ئارىســـىدىن خـــاس تۈركىســـتانلىقالرنى تۇتـــۇپ، ئالالھنىـــڭ 

رغـا كاپىرالدۈشمىنى بولغان خىتاي كاپىرلىرىغا تاپشۇرۇپ بېرىش ئـارقىلىق 
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نىـڭ ئـالالھ ئىسـالم ئۈممىتى. دوستلۇق ئىزھار قىلىۋاتقان ۋاقىتالر ئىـدى
  !نى ھاالك قىلسۇنئادهتلهنگهن بۇ خهبىسلهر خىيانىتىگه

تونۇپ يهتـكهن  ياخشى مهجبۇرىيهتلىرىنى-بۇ ۋاقىتالردا ئۆزىنىڭ ھوقۇق
مۇجاھىدلىرىمىز قوللىرىدا قورال تۇرۇقلۇق، بۇ ئاھانهتكه سۈكۈت قىلىشنى 

تۈركـۈملهپ يـۈرۈپ -ئۆزلىرىگه نومـۇس بىلىـپ، ئالـدىنقى سـهپلهرگه تۈركـۈم
شــۇ تهرىقىــده جامــائهت دۈشــمهنلهرنى تىرىــك ئهســىر ئــېلىش . كېتىۋاتـاتتى

ــۇرادهرلىرىمىزنى  ــتۇرۇپ ب ــۇالرنى ئالماش ــارقىلىق، ئ ــقاۇۋېزۇتقۇقئ ــۆپ  لىش ك
بهللىرىنى مهھكهم بـاغالپ  الرمۇجاھىدتىرىشچانلىقالرنى كۆرسهتكهن بولۇپ، 

ــدى ــقان ئى ــار بولۇش ــرى، . تهيي ــڭ پهرزهنتلى ــڭ بهزىلىرىنى ــۈنكى ئۇالرنى چ
ـــالالھ يولىـــدا -بهزىلىرىنىـــڭ قـــان قېرىنداشـــلىرى، يهنه بهزىلىرىنىـــڭ ئ

چېكىۋاتقـان  ئـازابدوستالشقان بۇرادهرلىرى، مۇرتهد خهبىسلهرنىڭ زىندانىدا 
ــاي تۇر ــار بولم ــداقمۇ تهيي ــا، قان ــۇالىتۇرس ــارى؟ !نس ــد ئهنس ھهم  الرمۇجاھى

مانـا شـۇ .  بېرهتتـى دهردىمىزگه يېتىپ ئۆزىنىڭ ياخشـى مهسـلىھهتلىرىنى
-قاتارىدىن ئـورۇن ئېلىـپ، ئۆزىنىـڭ مهڭگۈلـۈك بهخـت الرمۇجاھىدتۈركۈم 

ۋه  ئابدۇلھهكىمىم لىرۋهتهندىكى ئۇستاز ،سائادىتىنى تاپقان ئىككى بۇرادىرىم
  . كايه قىلماقچىمهنھهققىده ھې ئاكا ئابدۇلالھ

. ئۇ چـاغالردا كـۆپلىگهن بـۇرادهرلهر ئالـدىنقى سـهپكه يىغىلغـان ئىـدۇق
ئـۇ ئۆزىنىـڭ پهس . ئهمىرىمىز ئابدۇشۈكۈر دامولالم ھهم ئارىمىزدا بـار ئىـدى

ئاۋازدىكى دهۋهتلىرى بىلهن بىزنى بىر تهرهپتىن ئالالھ يولىـدىكى جىھادقـا، 
ئمهتلهرگه قىزىقتۇرســا، يهنه بىــر نېــ-ئالالھنىــڭ دهرگاھىــدىكى كاتتــا نــازۇ

ــدۇراتتى ــاتتىق ئاگاھالن ــتىن ھــۈنهين كۈنىــدىكى ســاۋاقالر بىــلهن ق . تهرهپ
قوماندانالر  ئهنسارىشۇنداق قىلىپ ئۇ بىر تۈركۈم بۇرادهرلهرنى ئېلىپ باشقا 

كـېلىش ئۈچـۈن  زىتىـپۆكدۈشمهنلهرنى  ،بىلهن كۆرۈشۈپ مهسلىھهتلهشكهچ
ئـــۈچ كۈنـــده قايتىـــپ -ئـــۇ ئهڭ تېـــز بولغانـــدا ئىككـــى. يـــۈرۈپ كهتتـــى

ــىلهيكېله ــارزۇ. تت ــۈزهل ئ ــدا گ ــۇ ئارى ــۈككهن -ش ــۆڭلىگه پ ــانلىرىنى ك ئارم
ــورال ــويىچه ق ــىماتلىرى ب ــۆز تهقس ــى ئ ــڭ ھهممىس ــاراقالرنى -بۇرادهرلهرنى ي
ــاتتى ــارلىق كۆرۈۋات ــۇقالپ تهيي ــىلىرىنى تول ــازىالپ، كهم نهرس ــول. ت الم دام

تـۆت -ئۈچچۈشلۈك تاماق ۋاقتى بىلهن  ،كېتىپ بىر قانچه كۈندىن كېيىن
كېلىـپ تۇرۇشــلۇق  ئـايروپىالن تىـك ئۇچـار جهڭگـىلىـق تىپ »براۇكـ«دانه 

ئالالھقـا ھهمـدىلهر . بومباردىمان قىلدى ۋه ئوققا تۇتتىئورنىمىزنى قاتتىق 
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 مۇسـلىمبولغان  خىمهزيهڭگىل بولسۇنكى، شۇنچه كۆپ بۇرادهرلهر ئىچىدىن 
 ،مىغانداچاقىنى ھېسابقا ئال پاي ۋه ماشىنىنىڭ تېشىلىپ كهتكهن ئىككى
 ئــايروپىالن دا تىـك ئۇچـارغـبـۇ چا. باشـقا چـوڭ چىقىـم بولمىغـان ئىــدۇق

ى قېتىم كېلىپ ئۇرۇپ كهتكهندىن كېيىن، يېرىم سائهتچه ۋاقىتنـى بىرىنچ
تنى غهنىــمهت بىلــگهن پۇرســهبــۇ  .ئىــدىپ يهنه كهلــگهن ۋېتىپــئۆتكۈزۈ

مۇۋاپىـــق جـــايالرنى راســـالپ، تهجرىبىلىـــك مۇجاھىـــدلىرىمىز ئـــۆزلىرىگه 
ى قېتىم كهلگهنده ئالالھنىڭ ياردىمى بىلهن مۇرتهدلهرنىڭ يـۈرهك ئىككىنچ

شۇ قاتـاردا  ۋهقويۇشقا مۇۋهپپهق بولغان  لىتىپڭتارامۇنچه -تارىسىنى ئانچه
. ئاتقـان ئىـدى اكـا پىلىمـوتبولغـان ئابـدۇلالھ ئ شهھىدلىرىمىزنىڭ بىـرى

بـۇ يهرده  ۋه دىئهتىسى ئابدۇشۈكۈر دامولالم سهپىرىنى تامامالپ قايتىپ كهل
بولۇپ ئۆتكهن ئهھۋالالرنى ئۇققاندىن كېيىن بىزنى باشقا بىر جايغا تـوپالپ، 
ھازىر پۇرسـهتنىڭ پىشـىپ يېتىلمىگهنلىكىنـى، دۈشـمهن مۇداپىئهسـىنىڭ 

بــويىچه  هنىــال ئهســلىدىكى تهرتىپىمىــزكۈچلــۈك ئىكهنلىكىنــى، ھــازىرچه ي
ۋېرىشىمىزنى، بۇ جهرياندا ئۆزىمىز تهقسىم بولغان جىھادىمىزنى داۋامالشتۇرۇ

ــۇ  ــۋالىنى تېخىم ــمهننىڭ ئهھ ــۇنداقال دۈش ــىنى ش ــڭ جۇغراپىيىس رايونالرنى
ياخشـــى ئۆگىنىشـــىمىز كېرهكلىكىنـــى، ئاخىرىـــدا ھهر ۋاقىـــت ئالالھقـــا 

  . ئېيتقان ئىدى تىرىشىشىمىزنى ، تهقۋالىققايېلىنىپ دۇئا قىلىپ
بىـــلهن  الرمۇجاھىـــدجهڭ مهيدانىـــدىكى ھـــالهت  اتقـــانۇۋرۇتبىـــز 

مۇرتهدلهرنىڭ كۈچ سېلىشتۇرما پهرقى ئىنتايىن چـوڭ بولغـانلىقى ئۈچـۈن، 
ئالالھنىــڭ يــاردىمى بىــلهن پــارتىزانلىق ئۇرۇشــى ئېلىــپ  الرمۇجاھىــد
 تېـزمۇجاھىدالرنىڭ ئاساسلىق جهڭ تاكتىكىسـى بولۇپ، ھالهت بېرىۋاتقان 

ــدىۋه  ــنىش ئى ــز چېكى ــپ، تې ــك زهربه بېرى ــۇق . ئهجهللى ــۇنداق تۇرۇقل ش
مۇرتهد ئهسكهرلهرنى  يهرلهردهبۇ-ئۇيهرمۇنچه -ئالالھنىڭ ياردىمى بىلهن ئانچه

ـــۇق ـــاڭالپ تۇراتت ـــى ئ ـــانلىق خهۋىرىن ـــىر ئالغ ـــڭ . ئهس ـــېكىن بىزنى ل
  . ئېلىش بىر ئاز تهسكه توختايتتىئويلىغىنىمىزدهك كۆپرهك ئهسىر 

ــلهن  ــلهن ھهممهي ــى بى ــڭ ئورۇنالشتۇرۇش ــپ دامولالمنى ــۇنداق قىلى ش
ــان ئىــدۇق-مهركهز ــىم قىلىنغ ــدا مهن باشــقا . مهركهزلهرگه تهقس ــۇ چاغ ب

باشــقا بىــر تــۆت بــۇرادهر  قاتــارلىق ئاكــا ئابــدۇلالھ، ئابــدۇلھهكىممهركهزگه، 
ئارىـــدىن (ئهھـــۋالنى بىلىشـــىمچه . مهركهزگه تهقســـىم قىلىنغـــان ئىـــدى

ئاكـا كېلىـپ نـاتو  سـاالمۇئابد، )ئـۆتكىنى ئېسـىمده يـوققانچىلىك ۋاقىت 
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چـوڭ بىـر قىلىنىـدىغان ه تهرهپـك) شىمالى ئاتالنتىك ئهھـدى تهشـكىالتى(
تقانـدا، بولماقچى ئىكهنلىكىنى، ئـادهم كېرهكلىكىنـى ئېي) ھۇجۇم(تهئهررۇز 

ئۇالر ئالالھنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى بىلهن ئۆزلىرىنىـڭ نىـيهت قىلغىنىـدىنمۇ 
ناساراالر قوشۇنى بىـلهن ئۇرۇشـۇپ قـوش ئهجىـر -ىيبولغان يهھۇد كهلرهزهۋئ

ھايات قالغـان غـازى . ئالىدىغان بۇ جهڭنى تالالپ يۈرۈپ كېتىشكهن ئىكهن
ئاكــا يهنىــال ئۆزىنىــڭ  ئــۇ كــۈنى ئابــدۇلالھ ،مىزنىــڭ ئېيتىشــىچهبۇرادهرلىرى

ــلهن ــوتى بى ــدۇلھهكىم بولســا  ،پىلىم ــاتوميوت ئاب ــك تىپتىكــى (گران كىچى
بىلهن بولۇپ، ئالالھنىڭ دۈشمهنلىرىنى ئۆلتۈرۈشكه بولغان ئـوتتهك  )تاېراك

تهئهررۇز تهقـرىبهن . قىزغىنلىق ئىچىده خۇشال ھالـدا يـۈرۈپ كهتكهنىـكهن
ــائهت  ــېچه س ــۇپ، 10ك ــالنغان بول ــلهن باش ــايىتى  الر بى ــپجهڭ ناھ  قىزى

ئالالھنىڭ يـاردىمى بىـلهن مـۇرچىالر فهتىـھ قىلىنىپتـۇ، مهلـۇم . كېتىپتۇ
ــكهن  ،بولۇشــىچه ــۇپ كهت ــدا ناھــايىتى قورق ــۇ چاغ ــۆز  لبىيهســب قوشــۇنى ئ

ئۇرۇپ چېكىنگهنـدىن  الرمۇجاھىدىسىنى تاشالپ چىقىپ كهتكهن بولۇپ، باز
بېسىپ كىرىپ فهتىھ  الرمۇجاھىد. كېيىن يهنه قايتىپ كېلىۋالغان ئىكهن

چۈنكى بۇنىڭ ئۈچـۈن . قىلغان تهقدىرده ھهم ئۇ يهرلهرنى تۇتۇپ تۇرالمايتتى
ر پىشـىپ ۋهھاكـازا نۇرغـۇن شـارائىتال... ... مۇقىم ئارقا سهپ، تايانچ بـازا

شۇ بېسىپ كىرگىنىچه قانچه كـۆپ  بۇ سهۋهبتىن. يېتىلىشى كېرهك ئىدى
شـۇنداق . چـوڭ غهلىـبه ئىـدى زىيـان سااللىسـا شـۇقانچه كـۆپ ئۆلتۈرۈپ، 

ــيىن -قىلىــپ جهڭ ئىككــى ــائهت داۋامالشــقاندىن كې ــۈچ س ــدئ  الرمۇجاھى
بىزنىـڭ بۇرادهرلهرنىـڭ . ئاستا تهرتىپ بىلهن چېكىنىشـكه باشـالپتۇ-ئاستا

رۇنالشـتۇرۇلغان ھهممىسى بىرلىكته چېكىنىۋاتقان بولۇپ، ئېگىز تاغالرغا ئو
ئالــدىنى ئــېلىش  ىشــىنىڭھۇجــۇم قىلدۈشــمهننىڭ ھــاۋادىن  زۇكىــيهكلهر

. ئىـكهن اتقـانۇۋرۇتزۇكىيهكلهر ئېتىلىپ . مۇداپىئه قىلىپ تۇراتتى ئۈچۈن
چېكىنىپ ئازراق تۈزلهڭ بىـر جايغـا كهلـگهن بولـۇپ، دهل شـۇ  الرمۇجاھىد

ــيهك  ــهۋهبتىندۇر زۇكى ــېمه س ــته ن ــتىنېئپهيت ــاپتۇ تىلىش ــاپ ق ــۇ . توخت ب
 لىرىقــۇرئۇچخىــل  هرپۇرســهتنى بــاي بىلــگهن نىجىــس كــاپىرالر ھــاۋادىن ھ

دهپ چىقىپ تۇرغان مۇجاھىـدالرنى  »مانا مهن« هلىكتهڭزلۈتبىلهن كېلىپ 
 تىـك ئۇچـار جهڭگى ناملىق »ئاباجى«نىڭ ناتو. قاتتىق بومباردىمان قىپتۇ

ــايروپىالن نىــڭ باشــقا تىــك ئۇچــارىئايروپىالن رقــى كــېچه كــۆرۈش په الردىنئ
قــاراڭغۇ كېچىــده ھهم نىشــاننى ئېنىــق كــۆرۈپ  ئىقتىــدارىغا ئىــگه بولــۇپ،
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ئالالھنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشىغا تهسلىممىزكى، بۇ تـۈزلهڭ . بىماالل ئۇرااليتتى
 شـهھىدشۇ يهرده  الرمۇجاھىدجاي مۇداپىئهگه تولىمۇ ئهپسىز بولۇپ، نۇرغۇن 

 ئابـدۇلالھۋه  شۇ قاتاردا بىزنىڭ ئىككى بۇرادىرىمىز ئابـدۇلھهكىم. قىلىندى
بىـر بـۇرادىرىمىز يهنه ئالالھ يولىدا ئىسسىق قېنىنى تهقدىم قىلىـپ،  ئاكا

ــپ  ــوق تېگى ــمهزئ ــدى خى ــزچه  .بول ــاجى«پهرىزىمى ــڭ  »ئاب ــىېراكنى  تىس
ئاكا ئىككىسـىنىڭ ئوتتۇرىسـىغىراق تهگـكهن  ئابدۇلالھبىلهن  ئابدۇلھهكىم

، بىرىنىــڭ ســول تهرىپــى ئېغىــر تهرىپــى بولــۇپ، ئۇالرنىــڭ بىرىنىــڭ ئــوڭ
ئـالالھ ئـۇالردىن قوبـۇل . ئىدى قوللىرى سۇنغان-پۇتئىدى،  نهنگهخىملهز

ئالالھ يولىدا سۇنغان، ھهتتـا ئـۈزۈلهي سۆزلهپ ئۆتۈلگهن يۇقىرىدا . قىلسۇن
قولالر ھهر بىر ئوقۇرمهنگه قانداق تۇيغۇ بېرىۋاتقـانلىقى -دهپ قالغان بۇ پۇت

، شـــۇنىڭغا گۇۋاھلىـــق قىلىـــمهن زمهجاڭغۇ، لـــېكىن شـــۇنى ماڭـــا قـــار
ئهيىــنلهر ئۈچــۈن تولىمــۇ ســۆيۈملۈك ۋه -قــولالر ھــۆر-بېرىمهنكــى، ئــۇ پــۇت

تولىمۇ قىممهتلىك، ئۇالر ئۈچۈن ئىنتايىن خۇشبۇي، بۇ يىگىتلهر ئۇالرنىـڭ 
ئــالالھ ســۇبھانهھۇ . تولىمــۇ تهســته ئېرىشــكهن قانمــاس مۇھهببىتىــدۇر

ملىـق ئىكرا-ۋهتهئاالنىڭ ئالدىدا بولسـا تىجـارهتته زور پايـدا ئالغـان ئىـززهت
سلىسـهم، ئـۇ ۋهتهنـده بىـز ئه بۇرادىرىم ئابدۇلھهكىمنى. بهندىلهردۇر بهختىيار
ئۆيىنىـڭ ئىشـىكى ھهر . ھهم ياخشى ئۇسـتاز ئىـدى ئهنسارىياخشى  ئۈچۈن

-ئـۇ يهنه ئـالالھ ئۈچـۈن ئۆزىنىـڭ راھهت. ۋاقىت بىز ئۈچۈن ئوچۇق ئىـدى
ر باققـال بىـ ئـاددىيخىزمىتىنـى تاشـالپ،  مائاشـلىقپاراغهتلىك، يـۇقىرى 

مانـــا بۈگـــۈن ئۇنىـــڭ بـــۇ . بولۇشـــنى ســـۆيۈملۈك بىلـــگهن يـــاش ئىـــدى
ئاكا بولسا ۋهتهندىكى  ئابدۇلالھ. قۇربانلىقلىرى مېۋه بېرىپ تۇرۇپتۇ ئهلۋهتته

 40ئـۇ . خىزمهت قىالتتـى لىپېكهئتهمىنات  هدرىسىگهمچاغدا بىز ئوقۇغان 
شۇ مهزگىللىرىده ئۆزىنىڭ مهشـىقتىكى  بولۇپ، ياشالرنىڭ قارىسىنى ئالغان

ــرهتته  ــى ھهي ــلهن مېن ــاتتىق تهلهپ قويۇشــى بى ــۆزىگه ق ــدامچانلىقى، ئ چى
ىـلهن پىلىمـوت ئۆزىنىـڭ ۋهزنـى ب الغانۈۋرۈتۆكدهرۋهقه ئۇ . قالدۇرغان ئىدى

قــورال  دېــگهن يــاش يىگىتلهرنىمــۇ ھېيىقتــۇرۇپ قويىــدىغان »مهن-مهن«
ئاكــا ئۆزىنىــڭ خۇشــچاقچاق، مــۇاليىم، ئىخالســمهن،  ئابــدۇلالھ. ئىــدى

  .ئالالھ ياخشى بىلگۈچى. سهمىمىيلىكى بىلهن مېنى سۆيۈندۈرهتتى
جىھاد مهيدانىدىكى كۈنلهر ئهنه شۇنداق بىـرى ئـاچچىق بىـرى تـاتلىق 

مهن ســـىلهرگه مـــۇرتهد تۆۋهنـــده . ھالـــدا داۋام قىلىـــپ كېتىـــپ بـــاراتتى
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هنلىكىنى يورۇتۇپ بېرىش ئۈچۈن يهنه بىر خهبىسلهرنىڭ نهقهدهر يارىماس ئىك
نى زىكىر » ھىممىتى ئالىيجاناب«بۇ مۇرتهد خهبىسلهرنىڭ  جهڭ پهيتىدىكى

بـۇرادهرلىرىمىز ئالالھنىـڭ يـاردىمى بىـلهن خـۇددى . قىلىپ ئۆتمهكچىمهن
ــاش ــۇنىڭغا ئوخش ــر  ش ــيهنه بى ــۇپ زىتىشۆك ــان بول ــپ بارغ ــۇرتهد  .ئېلى م

. ، كهچ بولغانـدا قايتىـپ كېتهتتـىئهسكهرلهر مۇرچىسىغا ئهتىگهنده كېلىپ
لېكىن بۇ قېـتىم مۇجاھىـدلىرىمىزنىڭ ھىممىتـى ئۈسـتۈنرهك بولـۇپ، يـا 

شۇنداق . ئۇالرنى تىرىك تۇتۇش يا بولمىسا ئۆلتۈرۈپ غهنىمهت ئېلىش ئىدى
مۇجاھىـد ۋه  ئهنسارىئۈچ -ئىككىئىككى مۇھاجىر بۇرادهر، قىلىپ بىزدىن 

ئـۇالر . باشقا مۇداپىئهچىلهر ئاۋۋالقىغا ئوخشاش تهڭ كېچىده يۈرۈپ كېتىـدۇ
 ئهنسـارى د ئهسكهرلهردىن بۇرۇن بېرىـپ تهقـرىبهن ئـۈچشۇ ماڭغىنىچه مۇرته

بۇرادهر مۇرچىنىڭ كىـرىش ئىشـىكىنىڭ ئىككـى يـان تهرىپىـده يوشـۇرۇنۇپ 
ــۇرادهر  بىــر مۇھــاجىر بــۇرادىرىمىز بىــلهن بىــربىزنىــڭ . تۇرىــدۇ ئهنســارى ب

ــۈپ  ــنىگه ئۆت ــا تېمىنىــڭ كهي ــۇپ، مۇرچىنىــڭ ئارق ــان بول يوشــۇرۇنۇپ تۇرغ
شـۇنداق قىلىـپ تهرتىـپلهر  .قالغانالر بىر ئاز نېرىدىن مۇداپىئهده بار ئىـدى
ۋه ئـۇ بهرگهن دولالرغـا  رىكـاېئامپۇختا ئورۇنالشتۇرۇلۇپ بولغانـدىن كېـيىن، 
ئـۇالر . بىرلهپ كېلىشكه باشاليدۇ-قۇل بولغان بۇ مۇرتهدلهر خار ھالهتته بىر

ايىن مۇجاھىــدالرنىڭ پىستىرمىســىنى ھــېچ ســهزمىگهنلىكى ئۈچــۈن ئىنتــ
ى ئهسكهر ھېلىقـى مۇرچىنىـڭ ئىشـىكىدىن بىرىنچ. بىخۇد كېتىپ باراتتى

اھىــد شــىر كهبــى ئۇنىڭغــا مۇج لىرىمىزدىن بىــرئهنســارى ،كىرىشــى بىلهنــال
قولىـــدىكى قـــورالىنى ھـــېچ كۈچىمهســـتىنال يۇلـــۇپ  بېرىـــپ، ئېتىلىـــپ
بۇ خهبىـس مـۇرتهد بولسـا، توڭگـۇزدىن بهتـتهر چىرقىـرىغىنىچه . ئېلىۋالىدۇ

شـۇنىڭ بىـلهن ھهر تهرهپـتىن تهييـار . مۇرچىدىن قېچىپ چىقىپ كېتىـدۇ
تهكبىرلىـرى بىـلهن بـۇ مـۇرتهدلهرنى » !ئالالھۇ ئهكـبهر« الرمۇجاھىدتۇرغان 

شۇنداق قىلىپ بۇ جهڭده ئالالھ ياخشـى . ئالىدۇتىرىك تۇرغۇزۇپال جېنىنى 
، ئىككـى يـاكى ئـۈچ ئاپتومـات تۆت ئهسـكهر يهر چىشـلىگهن-ئۈچ ،بىلگۈچى

ــدى ــكهن ئى ــمهت چۈش ــا . غهنى ــان ئالالھق ــار قىلغ ــۇفرىنى خ ــېرىك ۋه ك ش
چ ئهلـۋهتته بـۇ خهبىسـلهرنىڭ يـۈرىكىگه ئـالالھ قورقـۇن !مهدھىيىلهر بولسۇن
بىــر  نتىزىم مهشــىقلهردىن ئــۆتكهنلــېكىن شــۇنچه مــۇ .ســېلىپ بهرگهنــدۇر

دۆلهتنىڭ جهڭ مهيدانىـدىكى پىشـقان، پېشـقهدهم ئهسـكهرلىرىنىڭ ئىككـى 
كېلىـدىغان ئاپتومـاتنى  كىلـوگرامقولى بىلهن ئېغىرلىقـى تهقـرىبهن تـۆت 
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ــــۈل مۇســــتهھكهم تۇتالماســــتى ــــڭ، پۈتك ــــق ۋه تهرهققىياتنى ن تىنچلى
ــان  ــمىنى بولغ ــانىيهتنىڭ دۈش ــاېتئىنس ــا ررورچىالرغ ــا رت تقۇزۇپ قويغىنىغ

خهلقىـگه تىـنچ تهرهققىيـات، ئـۆز ئۇالرنىـڭ  بـاهجهئ. ھهقىقهتهن ھهيـرانمهن
بهختىيار تۇرمۇش يارىتىپ بېرىشتىكى ھىممىتىنى ئىت يهپ كهتتىمىكىن 

بىر ئـالالھتىن باشـقا ! ئالالھۇ ئهكبهر! ئهكبهر ئالالھۇ! ؟ ئالالھۇ ئهكبهر!تاڭ
  !ئىالھ يوقتۇر، ئۇ ئالالھ بۈيۈكتۇر

شــۇنداق قىلىــپ ھاياتىمنىــڭ كــۆپرهكى، ئهنه شــۇنداق رهۋىشــته جهڭ 
مهيـدانىغا بېرىـپ كېلىــپ، ئـالالھ ماڭــا رىزىـق قىلىــپ بهرگهن بـۇ جىھــاد 

ھايـات سـهڭگهردىكى . ئىبادىتىنى داۋامالشـتۇرۇش بىـلهن كېتىـپ بـاراتتى
نــېمه قىلســىڭىز قىلىــڭ، ھهممىســى . ھهقىــقهتهن تولىمــۇ گــۈزهل ئىــدى

خالىســـىڭىز كىتـــاب كـــۆرۈڭ، خالىســـىڭىز تامـــاق ئېتىـــڭ، . ئىبـــادهت
ــۇڭ،  ــدۇرۇپ قوي ــپ تول ــۇ ئهكىرى ــۇڭ، خالىســىڭىز س ــر يۇي خالىســىڭىز كى

ــڭ، خا ــۇن يېرى ــىڭىز ئوت ــۈن خالىس ــالالھ ئۈچ ــۇخالڭ، پهقهت ئ ــىڭىز ئ لىس
ىڭىز ۋه باشقا بۇرادهرلىرىڭىزگه ئازار بهرمىسـىڭىزال، ھهقىقىي ئىخالس قىلس

ئىشىكتىن شـۇنداق چىقىـپ ئهتراپقـا بىـر باقىـدىغان  .ھهممىسى ئىبادهت
بولســـىڭىز، ســـىز نـــامىنى بىلمهيـــدىغان قۇشـــالر، ئۇالرنىـــڭ رهڭگـــارهڭ 

شـۇالرنى . ئورمان، شىلدىرالپ ئېقىـپ تۇرغـان سـۇ شىلېياپيسايراشلىرى، 
پـــۇل خهجـــلهپ تاغالرغـــا ئـــوينىغىلى چىقىـــپ -كـــۆرۈپ ۋهتهنـــده پـــاالن

ھهقىقىـي ئهسـلىده . تولىمۇ ئهخمىقـانه تۇيـۇالتتى نى ئويلىساميۈرگهنلىرىم
 ئىبــادىتى ئاخىرهتلىــك تــوغرا تاللىشــى بولغــان جىھــاد-ئهركهكنىــڭ دۇنيــا

ئۈممىتىمنىڭ سـاياھىتى ئـالالھ ئهززه ۋه «: ۋ .ئه .ئالالھنىڭ ئهلچىسى س
دهپ كۆرســهتكىنىدهك ئهڭ گــۈزهل  ».قىلىشــتۇرجهللهنىــڭ يولىــدا جىھــاد 

بۇ ساياھهت بولسـا ۋهتهندىكىـدهك پـۇل خهجـلهپ . كهن ئهمهسمۇئى ساياھهت
ۋالىـدىغان لىرىنى راھهتلهندۈرۈىسـىتى شهخسىيهتچىلىك بىلهن ئۆز نهپناھاي

پلهپ، ئۆز نهپسىنى دهپسهنده قىلىـپ، كى مال سهر، بهلبولماستىنساياھهت 
ــڭ  ــىنىهكئالالھنى ــدىغان،  لىمىس ــالىي قىلى ــڭ ئ ــدهك ئۈممهتنى بۈگۈنكى

بېشـــىدىكى قـــارا كـــۈنگه شـــېرىك بولىـــدىغان، شـــۇنىڭ بىـــلهن قوشـــۇپ 
ــاراغىتىگه دهســمايه ســالىدىغان ســاياھهتتۇر-ئاخىرهتنىــڭ راھهت ــالالھ . پ ئ

ئهنه شـۇنداق مهركهزلهرنىـڭ بىرىـده . تهئاالدىن مۇستهھكهم قهدهم سورايمهن
بۇرادهرلهرنىــــڭ ئارىســــىدا . اتتىھايــــاتىم داۋام قىلىــــپ كېتىــــپ بــــار
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دېـگهن  »بـار ئىـكهن پروگراممـايېقىندا تـانكىنى ئۇرىـدىغان  ،ئىنشائالالھ«
شۇنداق قىلىپ نهچچه كۈن ئـۆتمهي مهن . گهپلهر پهيدا بولۇپ قالغان ئىدى

بۇالرنىڭ . كېلىشكه باشلىدى رهرلهرادۇبتۇرغان مهركهزگه باشقا مهركهزلهردىن 
شـۇنداق قىلىـپ . دىكى تـۈرك بۇرادهرلهرمـۇ بـار ئىـدى »ئهلقائىده«ئىچىده 

مهن . كېلىشـكه ئهۋهتتـى زىتىـپۆكمهركهز مهسئۇلى مېنى بېرىپ تانكىنى 
ئىككـى بـۇرادهرنى -الرنىڭ يول بويىـدىكى مهركىزىـدىن ئـۆتكهچ بىـرئهنسارى

يــولالردا . تــۇقده، مهنزىلىمىــزگه يــۈرۈپ كهت-ھهمراھلىققــا ئېلىۋالــدىم
يېرىپ چىققان ئهركهك سۇالردىن ئىچكهچ، ئهگهر ھېرىـپ قالسـاق،  تاغالرنى

بىـز . ئۇدۇل كهلگهن جايدا ئولتۇرۇپ ئارام ئالغاچ ئىنتايىن راھهت بـاراتتۇق
ــ ــڭ ئاۋۋالقى ــۇ تانكىنى ــيىن ئ ــدىن كې ــا بارغان ــۆزلىگهن چوققىغ بهش  دىنك

ئالـدىغا ئېگىـز توپـا  پ توختىتىلغـانلىقىنى،لۈتۈرۈمېتىرچه ئالـدىغا يۈرۈشـ
 بىـلهن لـېكىن تانكـا پۈتـۈن گهۋدىسـى. لهپ قويۇلغـانلىقىنى كـۆردۇقۋىدۆ
ئالالھنىـڭ پهزلـى بىـلهن ئـاۋۋال ئىككـى  بـۇ تانكـا. ۋه قىلىپ تۇراتتىھهي

 ئىسـالم ئـاۋازى«قېتىملىقىنـى  ىئىككىنچـبولـۇپ، تانكـا قېتىم ئۇرۇلغان 
ــزى ــۈچىنچ شــرهن» تهشــۋىقات مهركى ــان ئ مۆئمىنلهرنىــڭ «ى قىســىم قىلغ

ھــېچ بولمىســا مۇســۇلمان خهلقىمىزنىــڭ  ،نــاملىق فىلىمــده» ســاياھىتى
سـۇنۇلغان  رىغـاۇزۇھبۇرادهرلهرنىـڭ  نهرمهرۆكـقهلبىگه شىپا بولسۇن ئۈچـۈن 

ى ۋاتقـان بـۇ قېتىملىقـى بولسـا ئـۈچىنچئېلىـپ بېرى زىتىشۆكمهن . ئىدى
ئاياغالشــقاندىن كېــيىن  زىتىشۆكــشــۇنداق قىلىــپ . قېتىملىقــى ئىــدى

شــۇ كېچىســى مهركهزده ئولتــۇرۇپ مهسلىھهتلىشــىپ . ىشــتۇققايتىــپ كېت
ــاردۇق ــپ ب ــىمات ئېلى ــوپ. تهقس ــۇرادهر ت ــهككىز ب ــانكىنى  73 س ــلهن ت بى

 گۇرۇپپىسـى 73 بىـلهن تـوپ 82 ئالتىـدهك بـۇرادهر تـوپئۇرىدىغان گۇرۇپپا، 
ئىســتىھكامىغا مــۇداپىئه قىلىــدىغان  يانــداپ ئۆتــۈپ كېتىــدىغان دۈشــمهن

 82 نهچــچه بــۇرادهر ھــاۋۇنيهنه بىــر  ،)ئۇنىڭــدىمۇ تانكــا بــار ئىــدى( گۇرۇپپــا
ئۈچۈن  زىتىشۆكگۇرۇپپىسى، يهنه ئىككى بۇرادهر جهڭنىڭ ھهممه جهريانىنى 

شــۇ . بولــۇپ تهقســىم بولــدۇق ىــر تاغقــا چىقىــپ تۇرىــدىغانئېگىــز ب
تهقسىماتالردىن كېيىن نۇرمۇھهممهد ئاكىنىڭ قىممهتلىـك نهسـىھهتلىرىنى 

ــاڭالپ  ــالىرىمىزنى ئ ــان ئىلتىج ــا بولغ ــېڭىالپ، ئالالھق ــانلىرىمىزنى ي ئىم
ئـادهتته ئـاخىرقى قـاراۋۇل ئوچاققـا ئـوت . كۈچهيتىپ، ئـۇخالپ قېلىشـتۇق

ئالالھنىــڭ . ســۇ ئىسســىتىپ، ئهزان تــوۋاليتتى تاھــارهت ئۈچــۈن يېقىــپ،
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ــلهن  ــى بى ــاتكهلىمىس ــاڭ ئ ــدىن ۇپزۇقت ــازلىرىمىزنى ئوقۇغان ــيىن،  نام كې
ئى ئـالالھ شـۇ «: مېڭىش ئالدىدا ھالقا تۈزۈپ .قورساقلىرىمىزنى تويغۇزدۇق

ــۇل قىلغىــن ــانلىقلىرىمىزنى قوب ــاده . قۇرب ــزده ئىخالســنى زىي ئهمهللىرىمى
ھهقىقهتهن سهن بىزنىڭ جىھادىمىزغا موھتاج ئهمهسسهن، . قىلىپ بهرگىن

ــز بولســاق ســېنىڭ رهھمىتىــڭ،  ــېكىن بى ــرىتىڭگهپمهغل ــاج ى . مىزموھت
زىياده قىلغان ئهمهللىرىمىزنـى -بىزنىڭ كهم. تاپالمايمىز نىجاتئۇنىڭسىز 

بىزنــى . قارشــى بىــزگه يــاردهم بهرگىــن غــاۋموتولــۇقالپ بهرگىــن، كــاپىر ق
بىـزگه مهقبـۇل شـاھادهت ئاتـا . ملىكتىن، ئهسـىرلىكتىن سـاقلىغىنىزهخ

. اتقۇزغىنئهگهر ھايات قالساق ئۆزۈڭ رازى بولىدىغان ھاياتتا ياشـ. قىلغىن
ھهقىقهتهن سـېنىڭ ئىزنىـڭ . بهرگىن نىجاتلىقمهزلۇم ئىسالم ئۈممىتىگه 

 !ئى ئـالالھ. ستىدىن غهلىبه قىلىدۇئاز سانلىق، كۆپ سانلىقنىڭ ئۈبىلهن 
ئىسالم ۋه مۇسۇلمانالرنى ئىززهتلىگىن، شېرىك ۋه كـۇفرىنى خـار قىلغىـن، 

تاغۇتالرنىـڭ زىندانلىرىـدا ئىڭراۋاتقـان ئهر ۋه ! ئى ئـالالھ .يهكسان قىلغىن
رىمىز، ئــانىلى-ئاتــا. بهرگىــن نىجــاتلىقئايــال قېرىنداشــلىرىمىزغا ئــۆزۈڭ 

بۇرادهرلىرىمىزنىـڭ ھىـدايىتىنى -دوسـت ،سـىڭىللىرىمىز-ئۇكا، ئاچا-ئاكا
ئـۇالرنى . پهرۋىـش قىلىـپ بهرگىـنئهۋالدلىرىمىزنى ئـۆزۈڭ . قىلغىنزىياده 

. لهردىن قىلغىـنشهھىدئۇالرنى ئۆزۈڭنىڭ يولۇڭدا . لهردىن قىلمىغىنيۈزده
ئـى ئـالالھ سـهندىن . ئۇالرنى قىيامهت كۈنىده بىزلهرگه شاپائهتچى قىلغىـن

. سېنى پاك دهپ مهدھىيىلهيمىز. باشقا ئىالھ يوق دهپ گۇۋاھلىق بېرىمىز
-نىجىــس كــاپىر. ا شــېرىكىڭ يــوقتســېنىڭ ئىشــالرنى تهســهررۇپ قىلىشــ

. سـهن ئالهملهرنىـڭ رهببىسـهن. مۇرتهدلهرنىڭ سۈپهتلىگهنلىرىدىن پاكسـهن
بىزنـى سـادىقالردىن . سهندىنال يـاردهم سـورايمىز. ساڭىال ئىلتىجا قىلىمىز

پارىلىرىمىزنىڭ -بولۇپ كهتكهن يۈرهك شهھىدبىزنى . قىلغىن ئى ئالالھىم
ئــۇالر ھهقىــقهتهن . قىلمىغىــن ردىنهلزۈيــهدقېنىغــا خىيــانهت قىلىــدىغان 

ـــدى ـــاد قىل ـــدا جىھ ـــېنىڭ يولۇڭ ـــيىن . پهقهت س ـــۇالردىن كې ـــى ئ بىزن
ئۇالر بىـلهن خـاتىرجهم . دىن قىلمىغىنىدىغانالرنهپسىمىزنىڭ يولىغا بېرىل
ئـــۇالر بىـــلهن ســـېنىڭ يولۇڭـــدا دوستالشـــقان . يـــۇرتالردا جهم قىلغىـــن

! قىيــامهت كـۈنى مهنپهئهتلىــك قىلىـپ بهرگىــن ئــالالھىم قىمىزنىۇدوسـتل
ھهتتــا . ر ئاتــا قىلغىــنســهۋ ابىئاتلىرىغــاۋتالهرنىڭ ئــائىله شــهھىدھهمــمه 

لهرنىڭ ئهۋالدلىرىنـى شـهھىد. ئۇالرنى بـۇ شـاھادهتكه ۋارىسـالردىن قىلغىـن
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ئىسـالمغا يـاردهم بهرگهنـلهرگه يـاردهم ! ئـى ئـالالھ. ئۆزۈڭ ھىدايهت قىلغىن
ئـى  .ئىسـالمغا زىيانكهشـلىك قىلغانالرغـا ئـۆزۈڭ كۇپـايه قىلغىـنبهرگىن، 
ــــالالھ ــــر ! ئ ــــان ھهر بى ــــۈنلهرده ماڭغ ــــاراڭغۇ ت ــــا، ق ــــۇ جىھادىمىزغ ش

ــدا  قهدهملىرىمىزنىــڭ ئهجــرىگه ســادىق نىيهتلىــرى بىــلهن، ئۆزرىلىــك ھال
ــېرىك  ــدهلهرنى ش ــد ۋه مۇجاھى ــر مۇجاھى ــان ھهر بى ــرهت قىاللمايۋاتق ھىج

ــن ــداش. قىلغى ــۇن قېرىن ــقان نۇرغ ــدا دوستالش ــېنىڭ يولۇڭ ــڭ س -بىزنى
فرىنىڭ قوينىدا ئامالسىز قېلىـپ قالـدى ئـى رهبـبىم، ھهمشىرىلىرىمىز كۇ

ئۇالرنى بوشاشتۇرمىغىن، ئۇالرنى ئۆزۈڭنىڭ يولۇڭـدا مۇسـتهھكهم قىلغىـن، 
ئـۇالرنى ھهق ئۈسـتىده جامـائهت بولۇشـقا، ئـاڭالش، . سادىقالردىن قىلغىـن

كۆزلهنگهن ھىجرهت ۋه جىھادقا  ت قىلىشقا، پهقهت سېنىڭ رازىلىقىڭئىتائه
! تهسـهررۇپ قىلغـۇچى ئـالالھ رنـىهلبلهقئـى ! لغىـن ئـالالھىممۇۋهپپهق قى

. ھهممىمىزنىڭ قهلبىنى ئۆزۈڭنىڭ تـائىتىڭگه تهسـهررۇپ قىلىـپ بهرگىـن
ئۇلۇغ رهبـبىم، بىـز . ھهممىمىزنىڭ قهلبىنى دىنىڭدا مۇستهھكهم قىلغىن

يىمىز بىلهن، ئابرۇ-مېلىمىز بىلهن، نه يۈز-پۇل ئاجىزمىز، بىز بۇ يولدا نه
ــايمىز-ىنه قهدد ــتهھكهم تۇرالم ــلهن مۇس ــامىتىمىز بى ــېنىڭ . ق پهقهت س

سهن رازى بولىدىغان پهزلىڭگىال موھتاجمىز، بىزنىڭ قهدهملىرىمىزنى تاكى 
ــۈم بىــلهن  ــاتىمىز ئاخىرالشــقانغا قهدهر ھهق ئۈســتىده مۇســتهھكهم ئۆل ھاي

ــالالھىم ــۇغ ئ ــدا كىبىرلىرى! قىلغىــن ئۇل ــى ھهقنىــڭ ئالدى ــى مىزبىزلهرن ن
بىــز ھهقىــقهتهن بىــر تــامچه . ى قىلىــپ بهرگىــن ئــى ئــالالھىمســۇندۇرغۇچ

ــالالھىم ــى ئ ــۇمىز ئ ــىق س ــا، تــائىتىڭگه ! سېس ــېنىڭ دىنىڭغ ــزلهر س بى
بىزلهرنىـــڭ يامـــان ! كىبىرلىـــق قىلىشـــقا نـــااليىقمىز ئۇلـــۇغ ئـــالالھىم

! ئهخالقلىرىمىزنــى پهزلىــڭ بىــلهن ئىســالھ قىلىــپ بهرگىــن ئــى ئــالالھىم
! ىمىزنى ئـۆزۈڭ سـاقالپ بهرگىـن ئـى ئـالالھىمئهمىرلىرىمىزنى، ئۆلىمـالىر

ئـۇالرنى ھهق ! ئۇالرنىڭ بىخهتهرلىكىنى ئۆزۈڭ ساقالپ بهرگىن ئى ئـالالھىم
ئۇالرنى دىنىڭ ئۈچـۈن، ئىسـالم ! ئۈستىده مۇستهھكهم قىلغىن ئى ئالالھىم

ئۇالرنى ئىسـالھ ! ئۈممىتى ئۈچۈن مهنپهئهتلىك قىلىپ بهرگىن ئى ئالالھىم
ئۇالرنى بىز ئۈچۈن سۆيۈملۈك قىلىپ بهرگىـن ! ئالالھىم قىلىپ بهرگىن ئى

ــالالھىم ــى ئ ــهندىن رهســۇلۇلالھ س! ئ ــورىغان نهرســىنى  .ئه .بىــز س ۋ س
ۋ پانـاھلىق تىلىـگهن نهرسـىدىن پانـاھلىق  .ئه .سورايمىز، رهسۇلۇلالھ س

دېگهنـدهك  »!ئى ناھايىتى مېھرىبان ۋه شهپقهتلىك ئۇلۇغ ئـالالھ. تىلهيمىز
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 مهن تانكىنى ئۇرىدىغان توپ .لىشقاندىن كېيىن يۈرۈپ كهتتۇقدۇئاالرنى قى
جايغـا نۇرغـۇن دۈشـمهن ئىسـتىھكاملىرىنى  بىز ئۇ. گۇرۇپپىسىدا ئىدىم 73

ئــوڭ ئارقــا تهرىپىمىــزده نۇرغــۇن دۈشــمهن . يانــداپ، ئايلىنىــپ كېلهتتــۇق
ـــاالتتى ـــپ ق ـــتىھكاملىرى قېلى ـــوپ. ئىس ـــۇ  82 ت ـــورالالر ش ـــقا ق ۋه باش

پ، جهڭدىن كېيىن مۇرتهدلهرنىڭ بىزنىـڭ قـايتىش لىئېتىئىستىھكامالرغا 
ئۇالرنىـڭ دىققىتىنـى بـۇراش ئـارقىلىق  يولىمىزغا چىقىۋېلىشـىنىڭ يـاكى

ۋېتىشـىنىڭ ئۇرۇ قايتىش يولىمىزنى توپ ئوقلىرى بىـلهن قـاتتىق بىزنىڭ
توال رىيـازهتلهرنى چېكىـپ -ئاز ئالالھنىڭ ياردىمى بىلهن.  ئاالتتى نىئالدى

ــارات ــپ ب ــوپ. تۇقكېتى ــا  73 ت ــۇھهممهد ئاكىغ ــۆۋىتى نۇرم ــۈرۈش ن ــى كۆت ن
بىز ئىككـى تاغنىـڭ ئارىسـىدىكى تـار بىـر جىلغىـدا كېتىـپ . كهلگهنىدى

بارغان ۋاقىتتا نۇرمـۇھهممهد ئاكـا ئالدىـدىكى كىچىـك بىـر سـۇدىن ئۆتـۈش 
مهن ئۇنىــڭ كهينىــدىال كېتىــپ . يىقىلىــپ چۈشــتى تىــزچىالپجهريانىــدا 
چـۈنكى ئۇنىـڭ يهلكىسـىنى . ئۇ خېلىال قاتتىق چۈشـكهن ئىـدى. باراتتىم
كېلهتتى، بۇنىڭغـا قوشـۇپ يهنه  هكىلوگرامچ 30ۇرغان تۆمۈر كاناي بېسىپ ت

ــورال ــدى-ئۇچىســىدىكى ق ــار ئى ــاراقلىرى ب ــداقراقتۇ؟  .ي ــۇتى قان ــڭ پ ئۇنى
ويلىشىمغا ئۈلگۈرمهيال نۇرمۇھهممهد ئاكا ئورنىـدىن سۇنغانمىدۇ؟ دېگهنلهرنى ئ

ــى ــۇرۇپ كهتت ــۆزى -دهس ت ــاي يهنه ئ ــقىنىمىزغا ئۇنىم ــدىن تاالش ده، ئۇنىڭ
بىـز سـهل تـۈزرهك بىـر جايغـا كېلىـپ . كۆتۈرگىنىچه يولىنى داۋام قىلدى

: ئـۇ شـۇ چاغـدا ماڭـا. اچ ھاردۇق ئـېلىش ئۈچـۈن توختىـدۇقناماز ئوقۇۋالغ
پى پۇل بىلهن بىر ۇر 5000بولۇپ كهتسهم، يانچۇقۇمدا  ئۇكام، ئهگهر شهھىد«

دېگهنــدهك » .بــار، باشــقا ئېغىــر يۈكۈممــۇ يــوق چىــراغتــال كىچىــك قــول 
ــى  ــاردىمى بىــلهن . قىلىــپ كۈلۈمســىرىگهنىدىگهپلهرن ــاز ئالالھنىــڭ ي نام

. كېيىن، بىز قورالنى ئاتماقچى بولغان جايغـا يېتىـپ كهلـدۇق شىندىنېپ
نىـڭ  73 تـوپ ،بىزنىڭ بۇرادهرلهر ئـاۋۋال بـۇ يهرده كـۆپ ئاتقـانلىقى ئۈچـۈن

بـۇ جايـدىن تانكـا . بارۇت قالدۇقلىرى ھهممه يهرده كۆزگه چېلىقىپ تۇراتتى
جايالشقان دۈشـمهن ئىسـتىھكامىنىڭ مۇساپىسـى بىـزگه ھهم، مـۇرتهدلهرگه 

بـۇرادهرلهر ئـاۋۋال بـۇ جايغـا . مېتىـر ئىـدى 1050يهنى . م ئېنىق ئىدىھه
. بهش ئادهم پاتقۇدهك تاش مۇرچه ياسـىۋالغان ئىـكهن-مۇداپىئه ئۈچۈن تۆت

ئهجهبلىنهرلىـك يېـرى . قۇتتهزۆكشۇنداق قىلىپ بىز دۈشمهننى بىرهر قۇر 
بىــر كــۈن ئــاۋۋال مهن : ســهۋهبى. تانكــا ئاۋۋالقىــدهك پۈتــۈن كــۆرۈنمهيتتى
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جـايىمىزدىن ئېگىـزرهك ھـازىرقى  چوققىسـى، بارغـان تـاغ ئۈچۈن زىتىشۆك
ــدى ــۇمكىن ئى ــڭ  .بولۇشــى م ــۇ جــايىمىزدىن تانكىنى شــۇنداق قىلىــپ ب

تلهشـكهندىن بىـز بىـرهر قـۇر مهسلىھه. ئۈستۈنكى قىسمى كۆرۈنـۈپ تـۇراتتى
ئـارىمىزدىكى نۇرمـۇھهممهد ئاكـا . قۇردۇقـقورالنى ئېتىش ئۈچـۈن  ،كېيىن
. كىشـى ئىـدى مهزكۇر تانكىنىـڭ تـۇنجى بولـۇپ جاجىسـىنى بهرگهن بولسا

ى پـايال ئـوقى نىـڭ پهقهت ئىككـ 73 ئهينى ۋاقىتتـا تـوپ ئهپسۇسلىنارلىقى،
ى ئـوق تانكىنىـڭ ئهجهللىـك بولۇپ، بىرىنچى ئوق خاتا كهتكهن، ئىككىنچ

شـۇنداق قىلىـپ نۇرمـۇھهممهد ئاكـا تهجرىبىسـىگه  .ئىـدىيېرىگه تهگكهن 
مهن ۋه ئىبـراھىم ئاكـا . ئاساسهن قورالنى قۇرۇپ ئېتىشقا مهسـئۇل بولـدى

پىلىمـوت  رۇقمۇتهۋهككـۈل قهننـاس بىـلهن، فـا. ۇقئۇنىڭغا ياردهمچى بولد
بىــلهن  راېكــامبــۇرادهر  هنســارىئبىــلهن، باشــقا بــۇرادهرلهر ئاپتومــات ۋه بىــر 

ــدى ــپ . ئى ــۈل قىلى ــا تهۋهكك ــۇرۇپ ئالالھق ــورالنى ق ــپ ق ــۇنداق قىلى ش
  . تهييار بولۇشتۇق يلهنھهممه

 0�>�� �+o(��  @�/���� �Q��>�� ��� �Q��>�� ��>��   
ســهن ئاتمىــدىڭ، ) ئــى مــۇھهممهد بىــر ســىقىم تــوپىنى مۇشــرىكالرغا(«

سـۈره ئهنفـال ( »!ئالالھ ئـاتتى) نىڭ كۆزلىرىگهمۇشرىكالر(بهلكى ئهمهلده ئۇنى 

  )ئايهت-17
. تـىى ئـوق چىقىـپ كهتتهكبىـرلهر بىـلهن بىرىنچـ» !ئهكـبهر ئالالھۇ«

. ى ئوقنى سېلىپ ئاتتۇق، چىقىپ كهتتىئالالھنىڭ نامى بىلهن ئىككىنچ
. ئوق ياخشى چۈشـمىدى. ى پاي ئوقنى ئىبراھىم ئاكا سېلىۋاتاتتىئۈچىنچ

ئـوقنى . دىۇيرۇبـنۇرمۇھهممهد ئاكـا مېنـى چىقىرىشـقا . بىر ئاز قىسىۋالدى
م، ئـوق چىقاردىم ۋه ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن كۈچهپ تـۇرۇپ بىـر تىقىۋېـدى

يهنه تېخـى ئىككـى پـاي . چىقىپ كهتتى ئوق يهنه ئاتتۇق،. كىرىپ كهتتى
بىزنىڭ بـۇرادهرلهر ھهم تهكبىـرلهر بىـلهن دۈشـمهن بېشـىغا . ئوق بار ئىدى

خهبىس مۇرتهدلهرنىڭ ئاتقـان  بىزنىڭ ئهتراپىمىزغا. ۋاتاتتىئوقالرنى ياغدۇرۇ
ى پـاي ئـوقنى تـۆتىنچ. يېقىن چۈشۈشكه باشلىدى-ىنھاۋۇن ئوقلىرى يېق

ى ئۇنىمىدى، ناھايىتى تهسلىكته چىقىرىـپ، سالدىم، قىسىۋېلىپ چۈشكىل
 نـدىنهتكۋهرتىېئنىڭ ئوق ساقالش ئـۆيىنى تېـزال  73 ياغلىقىم بىلهن توپ

ـــمىدى ـــالدىم، يهنه چۈش ـــيىن يهنه س ـــلهن . كې ـــاقالر بى ـــكىرى پىچ ئهس
ــاردىم ــوقنى تهســلىكته چىق ئالالھنىــڭ ئىســمى بىــلهن . قىســىلىۋالغان ئ
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 نهرگىـئىتتناھـايىتى كـۈچهپ . ىكۈچهپ تۇرۇپ يهنه تىقتىم، يهنه كىرمىـد
-تـۆت قېـتىم ئېلىـپ-شۇ تهرىقىـده ئـۈچ ،ئالالھ ياخشى بىلگۈچى. ئىدىم

ـــۈرهلمهيۋاتاتتىم ـــوقنى چۈش ـــېلىپ ئ ـــده، . س ـــڭ زىكرى ـــم ئالالھنى تىلى
ــايه قىلىشــىنى ســورايتتىم ســول تهرىپىمــده تۇيۇقســىز . دۈشــمهنلهرگه كۇپ

ــنى  ــدهك كۆرۈنۈش ــاۋا پۈۋلىگهن ــر ھ ــۈك بى ــتىدىن كۈچل ــى ئۈس ــۇددى يهرن خ
شۇنىڭ بىلهن بىـرلىكته ۋۇجـۇدۇم ده، -كۆزۈمنىڭ قىرىدا كۆرگهندهك بولدۇم

بىزنىـڭ . قىلىپ ئىشلىمهس بولدى» زىڭ«سىقىلدى، سول پۇتۇم قاتتىق 
رىشـىپ ئـۈچىلىمىز بىـرلىكته ۋارقى. قېشىمىزغا ھاۋۇن ئوقى چۈشكهنىدى

ــۇق ــڭ . كهتت ــول پۇتۇمنى ــام س ــا قارىس ــپۇتۇمغ ــتىدىرهك  ڭقىنىۇئوش ئۈس
بىر تهرهپتىن . چوڭلۇقتا ئاپئاق نهرسه چىقىپ قالغان ئىكهن تىرناقچىلىك

ئهتـراپ . قـاتتىق ۋارقىراۋاتـاتتى ئازابىـدىن ڭخىمىنىـهزنۇرمۇھهممهد ئاكـا 
ئالـــدىمغا قارىســـام . پارتالشـــنىڭ قـــارا ئىســـى بىـــلهن قاپالنغـــان ئىـــدى

نۇرمۇھهممهد ئاكا ۋايجانالۋاتقان، ئىبراھىم ئاكىنىڭ ئوڭ مهڭزى قـان، بىـر 
ـــۇپ  ـــى دهپ ۋارقىراۋاتقـــان، ئىشـــقىلىپ قـــۇالق ئاڭلىمـــاس بول نېمىلهرن

ــدىغانلىقىمغا مهن دهرھــال ئۆزۈمنىــڭ ھ. قالغانــدهك ئىــدى هرىــكهت قىالالي
ده، پۇتــۇمنى ســۆرهپ ھېلىقــى مــۇرچه تهرهپــكه ھهرىــكهت -ئىنكــاس قىلــدىم

نى تـوۋالپ، نۇرمـۇھهممهد رۇقدالدىغا ئۆتكهندىن كېيىن، فـا ئازراق. قىلدىم
 ئـۇ نه» !فـارۇق! فـارۇق«. ۋاتـاتتىمپ كېتىشكه بۇيرۇئاكىنى ئېلىپ چۈشۈ

ئـۇ يـاقتىن ئىبـراھىم ئاكـا . هيتتىمايتتى، نه قارىسى كـۆرۈنمرجاۋاب قايتۇ
ـــاتتىھه تېـــز كـــېلىڭالر، ! تېـــز! تېـــز! كېلىشمهمســـهن«. دهپ ۋارقىراۋات

ىن ھهمـمه تىپتىـنچ، لـېك» !نۇرمۇھهممهد ئاكىنى ئېلىپ چۈشۈپ كېتهيلى
 ئهنسـارىمهن . ئىـدى قـولالر قېتىـپ قالغانـدهك-گويا كالال توختاپ، پـۇت

. كـېلىش ئۈچـۈن ۋارقىـرايتتىم بۇرادهرلهرگه نېرىدىكى مۇخابىراتنى ئېلىـپ
ئـۇالر ئهتراپقـا قـاراپ نـېمه . ھهم مىـدىر قىلمـاي ماڭـا قـاراپ تـۇراتتى الرئۇ

نىـڭ رۇقبىـر چـاغ بولغانـدا فا. ان ئىدىقىالرىنى بىلمهي داڭ قېتىپ قالغ
دېـگهن »!ئۈسـتۈمدىكىنى ئېلىـۋېتىڭالر«: ناھايىتى زهئىپ بىر ئـاۋاز بىـلهن

ــدىم ــاۋازىنى ئاڭلى ــپ . ئ ــىنى يىغى ــاز ھوش ــر ئ ــۇرادهرلهر بى ــاغقىچه ب ــۇ چ ئ
ــۆۋهن  ــاكىنى ئېلىــپ ت ــۇھهممهد ئ ــكه نۇرم ــدىتهرهپ ــان ئى ــكهت قىلغ . ھهرى

شـۇنداق قـارىغۇدهك  پۇتۇمنى سۆرهپ ئالـدى تهرهپـكه ئىككـى قهدهم مېڭىـپ
. چىرايىدا قان دېگهن نهرسه يـوق. ئوڭدىسىغا ياتقان ئىكهن فارۇقولسام، ب
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كهتسهم بولۇپ  شهھىدئاداش، «. ئۇ شاھادهت كهلىمىسىنى ئېيتىپ ياتاتتى
قالســۇن، ئهشــھهدۇئهلال ئىــالھه ئىللهلــالھ،  قالغــان نهرســىلىرىم ئهكــرهمگه

. قان ئىـدىياتكهلىمه ئېيتىپ دهپ  »ررهسۇلۇلالھھهدۇئهننه مۇھهممهدهۋهئهش
 10 تىرىېدىئامقارىسام  .دېسهم سول تاغىقىنى كۆرسهتتى» ؟خىمهزنهرىڭ «

دهرھـال ئـۇ يهرگه . سانتىمېتىرچه كېلىدىغان يوغـانال بىـر تۆشـۈك تـۇراتتى
ــاغلىقىمنى كــۈچهپ تىقــتىم ــاغلىق بىــلهن گهۋدىســىنى  بىــر ده، يهنه-ي ي
ئۇنىـڭ يهنه ئـوڭ قـولى جهينىكىنىـڭ ئىـچ . ئايالندۇرۇپ بـاغالپ تۇرغـۇزدۇم

چــوڭ ئهمهس  تهرىپىگىمـۇ ھــاۋۇن پارچىســى كىــرگهن بولــۇپ، يــارا ئېغىــزى
پ شـتۇرۇغىكېرهكلهرنـى يى-ئـۇ نهرسـه. كهلـدى ئارىدىن مۇتهۋهككۈل. ئىدى

سهن پىكـا «. قايتۇرمىدى ئۇ جاۋاب. دېدىم» ؟!چۇرۇقفا«. ېدىد» ماڭايلى«
 هچۈلگـهكر الرغا خهۋهر قىلـدىم، ئـۇالئهنسارىنى ئېلىپ قايتىۋهر،  )پىلىموت(

شۇنىڭ بىلهن ئۇ قـورالالرنى . دېدىم »بىلهن ساقالي فارۇقمهن مۇشۇ يهرده 
ھهممىسـى بهل  ڭرنىـهخىملهزنىڭ بهدىنىدىكى رۇقفا. ىئېلىپ يۈرۈپ كهتت

ن ئالالھنىــڭ يــاردىمى زدىن كېــيىبىــر ئــا. قىســمىنىڭ يۇقىرىســىدا ئىــدى
 »مهن ماڭااليــدىغان ئوخشــايمهن ئىنشــائالالھبولــدى، «: فــارۇقبىــلهن 

ئهگهر «: كېـيىن ئۇنىـڭ دهپ بېرىشـىچه. دېگىنىچه ئورنىدىن تۇرۇپ كهتتـى
بىلـله بىـلهن يالغۇز قالسـام مۈشـكۈل يـوق ئىـدى، سـهن شـۇ چاغـدا مهن 

ىسـۇن دهپ ئىـش بولم مېنىـڭ سـهۋهبىمدىن سـاڭىمۇ بىـر. قالىمهن دېدىڭ
ئهمهلىيهتتىمـۇ ئـۇ جايـدا ئـۇزاق . دېـگهن ئىـدى» ئورنۇمدىن تۇرۇپ كهتتىم

ــلهن . ياخشــى ئهمهس ئىــدى شــىمىزۇرۇت ــاردىمى بى مهن ھهم ئالالھنىــڭ ي
ق، بىـز كـۆپ ماڭمـايال قارىسـا. پۇتۇمنى سـۆرهپ قىينىلىـپ مېڭىۋاتـاتتىم

ــۇپ،  ئىبــراھىم ئاكــا بىــلهن مۇتهۋهككــۈل تېخــى يىــراقالپ كهتمىــگهن بول
ئېھتىيــات ئۈچــۈن ئېلىۋالغــان قــان تــوختىتىش ئوكــۇللىرىنى چىقــارغىلى 

نىــڭ ســول تاغىقىــدىكى رۇقبىــز ئــۇ ئوكۇلــدىن ئىككىنــى فا. تــۇرۇپتىكهن
ــدۇرۇپ  ــۇردۇقجــاراھهت چۆرىســىنى ئايالن يانچۇقۇمــدا ئېھتىيــات ئۈچــۈن . ئ

ل ئـۇنى ئوتتۇرىـدىن كېسـىپ دهرھـا. ئېلىۋالغان رېزىنكه بوغقۇچ بـار ئىـدى
قــولىنى، يهنه بىــرى بىــلهن  فارۇقنىــڭده، بىــرى بىــلهن -ككــى قىلــدىمئى

بۇ ئۇسۇلالر بىـزلهرگه ئـاۋۋال دوختـۇر بـۇرادهرلهر . ئۆزۈمنىڭ پۇتۇمنى بوغدۇم
خهبىـس  مۇرتهدلهرنىـڭ ئاتقـان  .تهرىپىدىن دهرس قىلىپ ئۆتـۈلگهن ئىـدى

ــېقىن ــوقلىرى ي ــاۋۇن ئ ــهتتى-ھ ــېقىن چۈش ــۈپ ئو. ي ــان يهرلهرگه چۈش يم
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ئىبــراھىم ئاكــا ئالــدىمىزدىراق مېڭىــپ ھېلىقــى ئوكــۇلنى . يېتىۋاالتتــۇق
نۇرمۇھهممهد ئاكىنىڭ سول پـۇت . نۇرمۇھهممهد ئاكىغا ئۇرۇش ئۈچۈن كهتتى

ن بولــۇپ، ئۈســتۈنكى پاقالچاقنىــڭ يانپاشــقا يېقىنــراق يېــرىگه تهگــكه
ــفارۇقنىڭ ــاكى ئۇنىڭــدىنمۇ چــوڭراق تۆشــۈك ئاچق ــۇ . ان ئىــدىكىــدهك ي ئ

ــايتتى ــى. ماڭالم ــا، ئىكك ــتۈرۈپ ماڭس ــادهم يۆلهش ــى ئ ــۈچ قهدهم -ئىكك ئ
بولغـان  خىمهزمهن بولسام پېيىم . ده، ۋايجانالپ ماڭالماي قاالتتى-ئاالتتى

بولۇپ، بىر تۈرك بۇرادهرنىـڭ ھهمراھلىقىـدا ناھـايىتى قىينىلىـپ كېتىـپ 
الر بىـلهن ئهنسـارىبىز جىراغـا چۈشـكهندىن كېـيىن ئهڭ ئالدىـدا . باراتتىم

مهن ماڭغـاچ نۇرمـۇھهممهد ئاكىغـا قـاراپ . كهتـكهن ئىـدى فارۇقبىرلىكته 
ـــم  ـــاتتىئىچى ـــتىم. ئېچىش ـــى قىالت ـــۆز يېش ـــۇ «. ك ـــهھىدئ ـــۇپ  ش بول

چۈنكى ئـۇ جامـائىتىمىزدىكى ئهڭ . دهپ ئهندىشه قىالتتىم »؟كېتهمدىغاندۇ
قىممهتلىك، ئۆزىگه مهنپهئهت قىلغان ئىلمى بىلهن ھهممىنىڭ يۈرىكىـدىن 

تهۋھىــدتىن ئىبــارهت بــۇ ئامــانهتنى يهتكۈزۈشــتىكى جىھــاد ئــورۇن ئالغــان، 
ئهلـۋهتته شـۇنچه تۆكـۈلگهن . ئىـدى ھتىياجلىق ئادىمىمىزتولىمۇ ئېيولىدا 

، ھوشـيارلىقىهرده ئىلىم ئهھلىلىرىنىـڭ قانالرنىڭ بهزىبىر ھالقىلىق پهيتل
لىرى بىـلهن ۇلىيهتچانلىقئالالھنىڭ دىنىنى مۇھاپىزهت قىلىشتىكى مهسـئ

ۋه يهنه دهل ئهكســــىچه ئىلىــــم  غانلىقىنى كــــۆردۈمىــــدىقوغــــدىلىپ قال
شۆھرهتكه بولغان ھېرىسمهنلىكى بىـلهن ئـالالھ -ئهھلىلىرىنىڭ دۇنيا، نام

ئۇنىڭغا بىلـدۈرگهن ئالالھنىـڭ دىنىنـى ئۇنتـۇپ، ئـۆز نهپسـىلىرىنى ئىـالھ 
قىلىۋالغانلىقىنى، بۇ ئارقىلىق ئۆزىگىال ئهمهس، بهلكى ئىسالم ئـۈممىتىگه 

ــاال ــگهن ب ــپ كهل ــه-ئېلى ــىبهت، ش ــان مۇس ــا قىلىنغ ھىدلهرنىڭ قانلىرىغ
تېــز -تېــز اڭــاالر مئهنســارىشــۇ ئهســنادا . خىيــانهتلىرىنى كــۆرگهن بولــدۇم

بىـر . تـۇراتتىممهن نۇرمۇھهممهد ئاكىغا تارتىشىپ . كېتىشىمنى ئېيتاتتى
گۇرۇپپىسـىغا  82 تـوپ ئالـدىمىزدا. ھازادىن كېيىن زورىغـا ماڭغـاچ تـۇردۇم

قىسقىچه ئۇنى ئۆزۈمنىڭ ھالىدىن . چرىدىدوختۇر بۇرادهر ئۇ تهقسىم بولغان
 كهزرېـــتخهۋهردار قىلغانـــدىن كېـــيىن نۇرمـــۇھهممهد ئاكىنىـــڭ قېشـــىغا 

تـۈرك  .ۋاقتـى كىـردىنامـاز شـامنىڭ ئۇزاق ئـۆتمهي . بېرىشىنى ئېيتتىم
ـــۇرا ـــدىمىزدا ب ـــز ئال ـــارۇقدهر ئىككىمى ـــزده ف ـــدىغان، كهينىمى الر كۆرۈنمهي

شـۇنداق . نۇرمۇھهممهد ئاكىالر كۆرۈنمهيدىغان بىر جايغا كېلىپ توختاپتۇق
قىلىپ ئۇ بۇرادهر ئېقىن سۇدىن تاھارهت ئېلىپ ئالالھقا يۈزلىنىـپ تـۇرۇپ، 
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مهن تهيهممـۇم . ئالالھنىڭ رهھمىتىنى ئۈمىد قىلىپ تۇرۇپ ئهزان توۋلىدى
پايپـاقلىرىم قانغـا -ئىشـتان. زىمىزغـا تـۇردۇقبىز نامىقىلغاندىن كېيىن 

سـاھابىلهرنىڭ قـان كېچىـپ قىلغـان جهڭلىرىنـى ۋه ئـۇ . مىلهنگهن ئىدى
ــى  ــدىغان ئېغىرچىلىقالرن ــتۇرغىلى بولماي ــا سېلىش ــى ھازىرقىغ ۋاقىتالردىك

-كـاپىر. ئالالھقـا يېلىنىـپ ئىلتىجـا قىلـدىم. تاپاتتىم للىهسهتپ ئهسله
نامـازنى ئاياغالشـتۇرغاندىن كېـيىن يهنه يـۈرۈپ  .مۇرتهدلهرگه لهنهت ئوقۇدۇم

ــۇق ــىپ، ئېگ. كهتت ــولى ئاياغلىش ــرا ي ــىدىغان ۋاقىتتــا، جى ــزگه يامىش ى
بىـز . ئۇالر ئارام قىلىـپ ئولتۇرغـان ئىـكهن. الرغا يېتىشىپ قاپتىمىزفارۇق
قاپقـاراڭغۇ كـېچه، . نىڭ يول باشلىشى بىلهن كېتىپ بـاراتتۇقئهنسارىبىر 

. بۇياقالرغـا چۈشۈشـتىن توختىمىغـان ئىـدى-ئوقالر ئۇيـاقدۈشمهن ئاتقان 
ــاتتى، فــارۇق مۇ قــان كــۆپ چىقىــپ كهتكهنلىكــتىن ئىنتــايىن قىينىلىۋات

پۇتنىڭ پېيـى بولغانلىقى ئۈچۈن ئېگىزگه يامىشىشتا  خىمهزمېنىڭ پېيىم 
ــدىن كــۆپ مۈشــكۈل سوزۇلۇشــقا موھتــاج بولغــانلىقتىن  ــدا ماڭغان ــۈز يول ت

پۇتۇم ھېچنېمىنى سـهزمهس بولـۇپ قالغـانلىقى ئۈچـۈن ئارىدا . بولۇۋاتاتتى
بوغقۇچنى بىر قېتىم بوشىتىۋېتىپ، بىر ئاز قان يۈرۈشكهندىن كېـيىن يهنه 

شــۇنداق قىلىــپ مىــڭ بىــر تهســلىكته تــاغ چوققىســىغا . بوغۇۋالــدىم
 20~15ئــۇالر . الرغا ئۇالشــتۇقئهنســارىيامىشـىپ، بىــزگه يــاردهمگه كهلـگهن 

 .بىر ئاز ئـارام بولـدىجهھهتتىن  كۆرۈش بىلهن روھىكىشى بولۇپ، ئۇالرنى 
ئـۇ . ئۇ يهرده بىر ئاز ئارام ئالغاندىن كېيىن دوختۇر بـۇرادهر قايتىـپ كهلـدى

نۇرمۇھهممهد ئاكىنىڭ ھازىرچه نورمال ئىكهنلىكىنى، ئۇنىڭ يـارا ئېغىزىنـى 
. تىكىۋهتكهنلىكىنى، كارىۋاتتا ياتقۇزۇپ ئېلىپ كېلىۋاتقـانلىقىنى ئېيتتـى

ــۇ ــايمانلىرىنى چىقىرش ــال س ــلىدىنداقال دهرھ ــكه باش ــى كۆرۈش ــپ بىزن . ى
ــۇر ســهپ ســالغاندىن كېــيىن فارۇقنىــڭ ــارا ئېغىزىنــى ئېچىــپ، بىــر ق : ي

. كۆپ مۈشكۈل يوق ئىنشائالالھھازىرچه تىكىپ تۇرايلى، قان توختىسىال «
ده، ئهپچىـل -دېـدى »تۇرخانىغا بارغاندىن كېـيىن كـۆرىمىزقالغىنىنى دوخ

شۇ تاپتا تۇرغـان يېرىمىـز، خهبىـس . بىلهن بىردهمدىال تىكىۋهتتىقوللىرى 
مېتىرچه كېلىدىغان تاغ ئۈسـتى  1500مۇرتهد ئىستىھكاملىرىدىن تهقرىبهن 

ــدى ــاۋۇن . ئى ــا، ھ ــان تانك ــېچه، دۈشــمهن ئاتق ــاراڭغۇ ك ــمه تهرهپ قاپق ھهم
ـــڭ  ـــايتتىئوقلىرىنى ـــاۋازلىرى توختىم ـــان ئ ـــۇرىمىز  .پارتلىغ ـــاش دوخت ي

ئېھتىياتچانلىق بىلهن مهشـغۇالت ئېلىـپ  لىپۇۋېتۇتئۇچىنى  ڭچىرىغىنى
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دوختـۇر مېنىـڭ پۇتۇمغـا بىـر قـۇر . ئهمدى نۆۋهت ماڭا كهلـدى. بېرىۋاتاتتى
ده، تىكمهيــال -مــۇنچه كــوچىالپ قويــدى-ســهپ ســالغاندىن كېــيىن، ئــانچه

كــۆپ  ئىنشـائالالھتېڭىـپ قويـۇپ، قاننىــڭ ۋاقتىـدا توختىتىلغــانلىقىنى، 
، قـــــالغىنىنى مهركهزگه بارغانـــــدىن كېـــــيىن يـــــوقلىغىنىمۈشـــــكۈل 

بـۇ . بىز ئهمدى ھهرىـكهت قىلىشـقا تهمشـهلدۇق. كۆرىدىغانلىقىنى ئېيتتى
 فـارۇق. ىالر كـۆپ ئىـدىئهنسـاريهرده بىزنى ئېلىپ كېتىش ئۈچۈن كهلگهن 

ئاغرىق ئازابىدىن ئاتقـا مىـنىش، كارىۋاتتـا يېـتىش، يـاكى ھاپـاش قىلىـپ 
ئـۆزۈم ئالـدىرىماي «: ئـۇ. غا ئۇنىمىـدىسـىڭ ھېچقايسىكۆتۈرۈش دېگهنلهرنى

شــۇنداق . دهيتتــى» مېڭىــپ كېــتىمهن، شــۇندىال ئــازراق ئــارام بولىــدىكهن
مېنـى بولسـا . الرنىڭ ھهمراھلىقىـدا يهنه يـۈرۈپ كهتتـىئهنسـارىقىلىپ ئـۇ 

 .لماق قهدهملىرى بىلهن تاغدىن چۈشـۈۋاتاتتىتۇرابى بىرال كۆتۈرگىنىچه سا
چـوڭ قهدهملىـرى -ويلۇق ياش بـۇرادهر بولـۇپ، ئۇنىـڭ چـوڭتۇرابى ئېگىز ب

ــاالتتى ــپ چۈشــىدىغاندهك ئهندىشــىگه س ــازىرال يىقىلى ــى ھ ــۇنداق . مېن ش
قىلىپ تۇرابى بىر يهرده ئارام ئالدى بولغاي، مېنى ھېچ توختاتماستىن ئات 

 خىـمهزمهن ئـاۋۋال جاسـۇس ئايروپىالنىـدا . كه ئېلىـپ كهلـدىمهسـچىتبار 
ــى  ــكهن ھېلىق ــۈرۈپ كهت ــۈرۈپ يۈگ ــى كۆت ــدا مېن ــان چېغىم ــاربولغ ىغا ئهنس

قـۇۋۋهت ۋه -ىالردىكى ئالالھ بهرگهن كـۈچئهنسارئوخشاش، يهنه بىر قېتىم بۇ 
ئۇالرنىـڭ ھهققىـده دۇئـا . مۇھهببهتكه قايىل بولمـاي تۇرالمـايتتىم-مېھرى

الھ تائاال شـۇ الر بولمىغان بولسا، مېھرىبانىم ئالئهنسارىئهگهر شۇ . قىالتتىم
نى گه بولغـان مـۇھهببهت، بىـزالرنى بىزگه رىزىـق قىلىـپ بهرمىـگهنئهنسارى

ــڭ  ــالمىغانئۇالرنى ــبىگه س ــمهت  قهل ــۇ زۇل ــاغلىقالردا، ب ــارا ت ــۇ ق ــا، ب بولس
ىالر مېنــى رئهنســا؟ !ھه-كـېچىلهرده قهيهرلهرده تهمــتىلهپ يــۈرگهن بوالتتــۇق

غــان دېمهســتىن، ئارقىــدا قال »ئــۇھ«ئاتقــا مىندۈرگهنــدىن كېــيىن، ھــېچ 
مېنـى باشـقا ئىككـى . ىش ئۈچـۈن كهتتـىنۇرمۇھهممهد ئاكىنى ئېلىپ كېل

ئۇالرنىـڭ بىـرى . بـۇرادهر بىـلهن بىـرلىكته يولغـا سـېلىپ قويـدى ئهنسارى
. تۇتۇپ ئالدىمدا ماڭسا، يهنه بىرى ئارقامـدىن ماڭـاتتى قتىسىنىونئاتنىڭ 

ـــا مهركىزىمىـــ نـــى ئهنه شـــۇنداق ھـــالهتتهمې ـــدىت  .زگىچه ئېلىـــپ كهل
ئهڭ ئــاۋۋال كهلگىنــى مهن بولــۇپ، كــېچه  مهركهزگه بۇرادهرلهرنىــڭ ئىچىــده

ــائهت  ــدى 12س ــان ئى ــاز قالغ ــ. گه ئ ــۇرادهر بول ــرال ب ۇپ، مهركهزده پهقهت بى
مهن ئاســتاغىنه . كهتــكهن ئىــكهن قالغانالرنىــڭ ھهممىســى ئالــدى تهرهپــكه
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ئـۇزاق . ۇنغا بېرىپ يـاتتىمئاتتىن چۈشۈرۈلگهندىن كېيىن، تهييارالنغان ئور
لىرىمىز ئهنسـارى. بىرلهپ كېلىشـكه باشـلىدى-ئۆتمهي، باشقا بۇرادهرلهر بىر

ئـالالھ ئـۇالردىن . ۇھهممهد ئاكىنى ئېلىپ كهلگهن بولدىئهڭ ئاخىرىدا نۇرم
قىـش ىالر نۇرمۇھهممهد ئاكىنى بىـر سـائهتتىن كـۆپرهك ئهنساررازى بولسۇن، 

. كېچىپ ئېلىپ كهلـگهن ئىـدى سۈيىنى كېچىلىرىنىڭ جاندىن ئۆتىدىغان
ھالـدا، بىـزدىن ئهھـۋال سـورىۋهتكهندىن  شقانۇنتۇئئۇالر ئۆزلىرىنى تامامهن 

بىر پىياله چـاي  ، ئۆز ئهمىرىنىڭ كېلهلمىگهنلىكىگه ئۆزره ئېيتىپ،كېيىن
بولغان تـۆتهيلهن  خىمهز. ھهم ئىچمهستىن مهركهزلىرىگه چىقىپ كېتىشتى

. ھهممىمىـزگه بىـردىن ئوكـۇلالر ئېســىۋېتىلدى .قاتـار تىزىلىـپ ياتـاتتۇق
. بىـلهن غىزاالنـدۇق لهغـمهنقورۇما بهك ئوخشاپ كهتكهنلىكـتىن بىـر ئـاز 

ـــــارغىنلىقتىن  ـــــيىن ھ ـــــاۇيقۇئكې ـــــتىمهن غ ـــــۇپ كېتىپ . غهرق بول
ــۇالر كــېچىچه ئۇخلىماســتىن  ــالالھ رازى بولســۇنكى، ئ ــۇرادهرلىرىمىزدىن ئ ب

مهن ھهر . نۆۋهت بىلهن ئوكۇللىرىمىزنى يهڭگۈشـلهپ قـاراپ چىققـان ئىـدى
بىر ئوقۇرمهن بـۇرادىرىمنى ئالالھنىـڭ مۇجاھىـدالرغا ئاتـا قىلغـان يهنه بىـر 

بىرلهر بىـلهن دوختـۇرىمىز ئىبـراھىم  كېچه سائهت: پهزلىدىن ۋاقىپالندۇراي
سانجىلغان ) كۆمۈرچهك سۆڭىكى(ئاكىنىڭ ئوڭ مهڭزىنىڭ دهل چوققىسىغا 

بۇ تۆمـۈر پارچىسـى . تۆمۈر پارچىسىنى ئېلىۋېتىشكه مۇۋهپپهق بولغان ئىدى
ئىبراھىم ئاكىنىـڭ مهڭزىـدىكى كۆمـۈرچهكنى ئېزىۋهتكهنـدىن كېـيىن شـۇ 

سـاقايغان ۋاقىـتالردا  ۇ يارا ئېغىزى يېڭـىغان بولۇپ، بجايىدىال توختاپ قال
لىقى قول بىلهن سىلىساق شۇ جاي كىچىك ئويمـان تۆشـۈك بولـۇپ قالغـان

ئالالھنىـڭ ئىزنـى بىـلهن كېيىـنچه ئۆسـۈپ چىقىـپ، ئـۇ . قولغا ئۇرۇالتتى
تۆمـۈر بىـر يهنه بىـرى، يهنه . كهتـكهن ئىـدى پۈتۈپ ئويمان جاي ھهم يوقاپ

ئوقدان سالىدىغان خالتـا يـاكى (بىسىدىكى پارچىسى ئىبراھىم ئاكىنىڭ جۆ
ئوقدانغا كىرگهن بولـۇپ، ئوقـداننىڭ سـىرتقى تهرىپىنـى تېشـىپ ) خۇرجۇن

كىرىپ، ئىچىدىكى ئوقالرنىڭ ئۇچىنى ۋهيران قىلغاندىن كېـيىن، يهنه بىـر 
ئىششـىتىپ  ،ھاسـىل قىلىـپ كهمـونتهرهپتىن چىقىپ كېتهلمهي يوغـان 

ئىبـراھىم ئاكىغـا تهگـكهن بـۇ . شـۇ جايىـدا توختـاپ قالغـان ئىـدى قويۇپ
ئىككى دانه تۆمۈر پارچىسى ئالالھنىڭ تهقدىرى بىلهن ناھـايىتى ئهجهللىـك 

ــدى ــۆتهلمىگهن ئى ــىپ ئ ــۇپ، پهقهت تېش ــكهن بول ــا تهگ ــۆرگهن . جايالرغ ك
كىشىنى خۇددى ئالالھنىڭ بىر بـۇيرۇقى بىـلهن توختـاپ قالغانـدهك ئويغـا 
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دهرۋهقه بۇنى ھهم رهببىمىـز ئـالالھ سـۇبھانهھۇ ۋهتهئاالنىـڭ بىـزگه . ساالتتى
  . قىلىمىز زمهجقىلغان ئىلتىپاتى ۋه ئىمتىھانى دهپ 

ــالالھ ــۇ ئ ــۇ كــېچه ھهم -ئۇيق ــان ب ــارام ئۈچــۈن لىبــاس قىلىــپ ياراتق ئ
بىـزلهر نامـازلىرىمىزنى ئـادا قىلىـپ . ئالالھنىڭ ئىزنى بىلهن تـاڭ ئـاتتى

مېنىـڭ بـۇرادىرىمىز دوختـۇر  ،ىشـقاندىن كېـيىنئهتىگهنلىك ناشتىنى قىل
ــدىغانلىقىنى ئېيتتــى  خىــمهزمهن دۈم ھــالهتته پۇتۇمنىــڭ . پۇتــۇمنى كۆرى

دوختــۇر تۆمــۈر . بولغـان تهرىپىنــى ئۈسـتى تهرهپــكه قىلىـپ يېتىــپ بهردىـم
پـات ۋايجـانالپ -مهن پـات. پارچىسىنى ئىزدهپ يارا ئېغىزىنـى كـوچىاليتتى

قايتقاندىن  ئىنشائالالھ«تۆمۈر پارچىسىنى تاپالمىغاندىن كېيىن . قوياتتىم
قـاپ پېيىڭىزنىـڭ . دهپ چىقىـدۇ ›مانـا مهن‹نگه چۈشسـهك كېيىن رېنتگې

تهقـرىبهن ئـۈچتىن بىـرى تۇتـۇپ . ئوتتۇرىسىدىن تېشـىپ ئۆتـۈپ كېتىپتـۇ
بۇرادهرلهرنىـڭ . يارا ئېغىزىنـى تىكىـۋهتتىپهينى ئاندىن ده، -دېدى» .قاپتۇ

تهييـارالش بىـلهن مهشـغۇل  تـۆگىنىئهنسـارىالر ئېلىـپ كهلـگهن بهزىلىرى 
ئېتـى ڭ ئهمىرىنىـڭ ىالرنىئهنسـارمهن كـېچه مىنىـپ كهلـگهن ئـات . ئىدى

راش ئۈچۈن ئۆزى ھهم كهلـگهن ئېتىنى ئېلىپ بىزدىن ئهھۋال سو بولۇپ، ئۇ
بىزنىڭ باشقا مهركهزلهردىكى بـۇرادهرلىرىمىز ئاخشـام بـۇ ئىشـالردىن  .ئىدى

خهۋهر تاپقـــان بولـــۇپ، ئـــۇالر ھهم بهزىلىـــرى ئـــاتلىق، بهزىلىـــرى پىيـــاده 
تـۆگه ھهم . ئـۇزاق ئـۆتمهي بىزنىـڭ ئـاتالرمۇ كهلـدى. كېلىشىۋاتقان ئىدى

 فـارۇقىـده يـاتقۇزدى، مهن بىـلهن نۇرمۇھهممهد ئـاكىنى تۆگ. تهييار بولدى
يولىمىزغـا راۋان شـۇ تهرىقىـده . ئىبراھىم ئاكا پىياده يۈردى. ئاتقا مىندۇق

ئــانىمىزدىن ھهم -ئاتــا. ئــات ئۈســتىده كېتىــپ بــاراتتىم. بولــۇپ كهتتــۇق
ئۇنىـــڭ . ىۋ خىيالىمغـــا كهلـــد .ئه .ســـۆيۈملۈك بولغـــان رهســـۇلىمىز س

يولىـدىكى  شۈزۈتكهيدىنىنى ئالىي قىلىش، تهۋھىد ئامانىتىنى  نىڭئالالھ
ــۇزۇن ــى-ئ ــىمدىن كهچت ــهپهرلىرى ئېس ــۇزۇن س ــاز . ئ ــدا ئ ــال ھاياتىم دهرھ

ـــهك ـــدىغان، ش ـــتىنئۇچراي ـــۇلۇلالھ س ىل جهھهت ـــازراق  .ئه .رهس ۋ گه ئ
ده، ئات ئۈستىده ئىككـى -ئوخشىغان بۇ پۇرسهتنى قولدىن بهرگىم كهلمىدى

ۋ نى دوراپ ئـۇالغ  .ئه .ھاياتىم بويى رهسۇلۇلالھ س. ناماز ئوقۇۋالدىم تهكهر
غانلىقىمـدىن، يهنه كېلىـپ ىلالئۈستىده نامـاز ئوقـۇش پۇرسـىتىگه ئىـگه بو
شقىنىمدىن ئالالھقا شۈكرانىلهر جهڭ مهيدانىدا بۇ مۇبارهك ئىبادهتلهرگه ئۇال

ماشـىنا . ماشىنىغا ئۇالشـتۇقزىكىرلهر بىلهن -ئهنه شۇنداق دۇئا. ئېيتتىم
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ئـالالھ . بىر كارامهت يۈز بهردى بىلهن قايتىپ كېلىۋاتقان سهپىرىمىزده يهنه
بۇالردىن بىزنىڭ كۆپرهك شۈكۈر ئېيتىشىمىزنى ئۆگىتىۋاتقاندهك، ئاجايىـپ 

بـۇ  ئېگىز تاغدىن ئېشىپ كېتىۋاتقان بولـۇپ، بىر ماشىنا. خهتهرلىك ئىدى
ماشـىنىنىڭ رولـى ئوڭغـا تولـۇق . ئىـدىشـهكلىده  رپـىهھ »S«تاغ يـولى 

شــۇ قــايرىلمىالردىن ماشــىنىنى . ئايلىنالمايــدىغان بولــۇپ قالغــان ئىــكهن
ئهڭ تىك بىـر . كهينىگه ئازراق داجىتىش ئارقىلىق ئۆتۈپ كېتىپ باراتتۇق

قايرىلمىدىن ئۆتۈپ كېتىۋاتقىنىمىزدا، ماشىنا كهيـنىگه داجىـش جهريانىـدا 
كېتىـپ  پىـرالپېتمهن بولسـام ماشـىنىنىڭ ئىچىـده . تورمۇز ئىشلىمىدى

. لىقى ئۈچـۈن ھېچنېمىنـى كـۆرمهيتتىنۇرمـۇھهممهد ئاكـا ياتقـان. باراتتىم
اق كوزۇپىدا ئۇخالۋاتقان بولـۇپ، ئـۇالر ھهم ئـازر باشقا بۇرادهرلهر ماشىنىنىڭ
دهرھـــال ســـهكلهپ  ســـىئىككى-، بىـــربولغـــاي نورمالســـىزلىقنى ســـهزدى

بـۇ ئىشـالرنىڭ ھهممىسـى دهقىـقه ئىچىـده يـۈز . رهلىدىئۈلگۈ ۋېلىشقاچۈشۈ
قىيادىن ئۆتۈپ بولغان، چـاقى پهقهت  ماشىنىنىڭ كوزۇپى تىك. بېرىۋاتاتتى

ــدا خــۇددى ئالالھنىــڭ رهھــمهت  ــاز قالغان ــاكى ئۇنىڭــدىنمۇ ئ ــرىچ ي ــر غې بى
كهينـــى چاقىغـــا تـــاش . الـــدىپهرىشـــتىلىرى تۇتۇۋالغانـــدهكال توختـــاپ ق

ــارىلىق ھهم قالمىغــان ئىــدىقويۇۋالغــۇ ئــالالھ ياخشــى بىلگــۈچى، . دهك ئ
ادهر ماشـىنىنى ېـيىن، شـوپۇر بـۇربۇرادهرلهر ئالدى چاقىغا تاش قويغاندىن ك

ۋېرىشـىمنى لهپ قىلسـام ئولتۇرۇچۈشـۈپ تۇرۇشـنى ته قايتا ئـوت ئالـدۇرۇپ،
. ده، رولنى تولۇق ئۇرغاندىن كېيىن ماشـىنىنى ئاسـتا قوزغـاتتى-ئېيتتى

ــۇراتتىم ــلهن ئولت ــايىتى چهبدهســلىك بى ــتا . مهن بولســام ناھ ماشــىنا ئاس
. غــانلىقتىن يهنه ئۆتهلمىــدىپ قالېلىــمېڭىــپ ئالدىــدىكى تاغقــا تــوغرا ك

ــۇردى ــى ت ــنىگه داجىغىل ــىز يهنه كهي ــىكنى . ئىختىيارس ــال ئىش مهن دهرھ
پۇتۇمنىـڭ جـاراھىتى ئالدىـدا جـان تېخىمـۇ . ئېچىپ سهكرهپ چۈشىۋالدىم

ماشـىنا ئالالھنىـڭ رهھمىتـى بىـلهن يهنه . بولسا كېـرهكتۇيۇلغان تاتلىق 
ئاۋۋالقىـدهك قىياغـا ئـانچه لـېكىن بـۇ قېـتىم . بىر قېتىم توختاپ قالدى

يېقىنالشماي تـۇرۇپ توختىغـان بولـۇپ، يولغـا خېلـى تـۈزلهنگهن ھـالهتته، 
 ھهممىمىــز ئالالھقــا ســېغىنىپ ھهمــدى .ئۆتــۈپ كېتىشــى ئېنىــق ئىــدى

ــۇق ــۈرۈپ كهتت ــيىن ي ــدىن كې ــزگه . ئېيتقان ــپ مهنزىلىمى ــۇنداق قىلى ش
ئۆيگه ئېلىـپ كهلگهندىن كېيىن جامائهت بىز ئۈچۈن تهييارلىغان مهخسۇس 

بىز كهلـگهن كـۈنى كېچىسـى ئهمىرىمىـز ئابدۇشـۈكۈر دامـولالم . كېلىندۇق



� ◌֜

 ئىسالم ئاۋازى تهشۋىقات مهركىزى                                                          

 136  

 

بـۇ . ئالالھنىـڭ ئالدىـدا بىـر كىشـىنى پاكلىمـايمهن. ئۆزى كهلگهن ئىـدى
پهزىلهتلىرى ھهقىـقهتهن بـۇ كىشـىنى كـۆرگهن، بىـرگه -كىشىنىڭ ئهخالق

دىمىزدا ئـۇ بىزنىـڭ ئالـ. ھايات كهچۈرگهن كىشـىلهرگه ئىنتـايىن روشـهندۇر
ئولتۇرۇپ، ناھايىتى كىچىك پېئىللىـق بىـلهن ئـۆزره ئېيتـاتتى ۋه  پۈنۈكۈي

لىك جهنـنهتلهرگه قىزىقتـۇرۇپ، نېئمهت-بىزنى ئالالھنىڭ دهرگاھىدىكى نازۇ
مهخسۇس بىز ئۈچـۈن جامـائىتىمىزدىكى دوختـۇر . رگه تهۋسىيه قىالتتىسهۋ

اتنـاش، تهمىنـات بۇرادهرلهردىن ئىككىسى ئاجرىتىلغان، ئۇنىڭـدىن باشـقا ق
ئوكـۇل، -ياتىقىمىزغـا دورا. ھهم بار ئىدى قاتارلىقالر ئۈچۈن باشقا بۇرادهرلهر

چېـۋه، تېخـى مهخسـۇس بىزنىـڭ شـورپا قىلىـپ -ئىچـمهك، مېـۋه-يېمهك
ــۇپ كېتهتتــى ــتهرلهر تول ــارام . ئىچىشــىمىز ئۈچــۈن كهپ بىزنىــڭ ياخشــى ئ

ــــېچىگه  ــــوقالش ك ــــهل ي ــــۈن كېس ــــك ئۈچ ــــىمىز ۋه بىخهتهرلى ئېلىش
 تهرهپـتىن م بولۇشى بىلهنـال بـۇرادهرلهر ھهررۇنالشتۇرۇلغان بولۇپ، ناماز شائو

  . كېلىشكه باشاليتتى
-مــۇھهببهتكه تولغــان بۇلــۇڭ-مۇجاھىــدلىق ھاياتىمنىــڭ مېھــرى

بېـرىش ئۈچـۈن، شـۇ پهيتـته بىـر بـۇرادىرىم  پۇتـۇيورنى ىپۇچقاقلىرىدىن بىر
   :سۇنۇشنى توغرا تاپتىم دىققىتىڭالرنىيهنه بىر قېتىم يازغان ساالم خهتنى 

  
  يمحالر منحالرهللا بسم
  !تۇلالھى ۋهبهرهكهتۇھۇهئهسساالمۇئهلهيكۇم ۋهرهھم

دۇنيـالىق -بۇرادىرىم ئهھـۋالىڭىز ياخشـىمۇ؟ كۆڭلـۈڭال خۇشـالمۇ؟ دىـن
ــدۇ؟  ــلىرىڭال ياخشــى ئۆتۈۋاتام ــافىيهت، ھىــدايهت هللائىش ھهممىمىــزگه ئ

  .بهرسۇن
ســوغۇق، -تاكتىكــا مهشــىقىگه كېلىــپ ئۇنىمــۇ ئىسســىق مانــا ھــازىر

نىــڭ بهرگهن ئاســانلىقى هللا ،يۇمشــاقلىرى بىــلهن تهڭ ئۆتكــۈزۈپ-قــاتتىق
ئهمدىلىكته سهل بوش ۋاقىت چىقىپ سـىلى بىـلهن . بىلهن تاماملىۋالدىم

  .مۇڭ قىلىشاي دهپ ئولتۇرۇشۇم-ھالخهت ئارقىلىق قهغهز يۈزىده بولسىمۇ 
نىــــڭ خالىغــــان كىشــــىگه بېرىــــدىغان هللابـــۇرادهرلهردىن بىلســــهم 

يولىـدا هللائالالھ، ئىنشـا. بولۇپسـىله خىـمهزبىـرى كېلىـپ سىناقلىرىدىن 
ئهگهر . قالغان بۇ جاراھهتلهر قىيامهت كۈنى ياخشىلىق ئۈچۈن گۇۋاھ بولىدۇ
يېنىـك -بۇ جهرياندىكى ئاغرىقالرغـا، ئىچـى سىقىلىشـالرغا، تۈرلـۈك ئېغىـر
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ــۇنى ياخشــىلىق الالھ،ئائىنشــ .قىلســاڭال رىهۋســئىشــالرغا   پهرىشــتىلهر ب
ئهكسىچه بولسـا ھـېچ ئهجىـر . ھېساب دهپتىرىمىزگه يېزىپ قويىدۇ قاتارىدا

  .ئامىين. بىزنى سابىرالردىن قىلسۇنهللا. ئااللمايمىز
بۇرادىرىم مانا دۇنيانىڭ نۇرغۇن يهرلىرىـدىن بـۇ زېمىنغـا بولسـۇن يـاكى 

مۇسـۇلمانالر دىننـى ئـالىي قىلىـش،  كـۆپ باشقا زېمىنالرغا بولسۇن خېلـى
ئىززهتنى قايتا قولغا ئېلىش، مهزلۇم ئۈممهتنىـڭ بېشـىنى ئورىۋالغـان قـارا 
بۇلــۇتالرنى تــارقىتىش، ئهڭ مــۇھىمى ئۇلــۇغ رهببىمىزنىــڭ رهھمىــتىگه 

 ھـاجىرالردىنۇمئاخىرهتته سائادهتمهنلهردىن بولۇش ئۈچۈن -ئېرىشىپ، دۇنيا
چۈشـىنىپ بـۇ مهيـدانغا  رىنىېخـاراكتننىـڭ دىئالالھ ابىز ئىنش. بولۇپتۇق

چىلىرىنى ۇبۇ ئهسلىدىنال خۇشپۇراق گـۈللهرگه تولـۇپ، يولـ. قهدهم باستۇق
سايىلىك دهرهخلىرى، مېۋىلىك باغلىرى بىلهن خۇشال قىلىـدىغان ئۇنـداق 

، بهلكى سالىھ، خـالىس مۇسـۇلمانالرنىڭ بـۇ يـول ئۈسـتىده بولماستىنيول 
گىيـاھلىرى، -تهرلىـرى بىـلهن گـۈل-تۆككهن قـانبهرگهن قۇربانلىقلىرى، 

لالھ ئىبنى تهيمىـيه رهھىمهھـۇ. دهرهخلىرى گۈللهيدىغان، ياشنايدىغان يول
ئېيتقىنىدهك بىز ئىسالم دهۋىـتىگه ئـاۋاز قوشـۇپ بـۇ يولـدىكى ئـۆزىمىز ۋه 

قىلغاندا ۋه ئۆزىمىز ئـالىي  رىهۋسباشقىالر تهرىپىدىن يهتكهن ئهرزىيهتلهرگه 
پروگراممىلىرىغـا، -لغان دىنغـا، ئۇنىـڭ شـهرىئىتىگه، مهنـھهجقىلماقچى بو
ـــات ـــگه -مۇكاپ ـــڭ ھهقلىقى ـــنهيجازالىرىنى ـــلهن قى جهزمهن ئىشـــهنچ  ،بى

  .بىزگه نۇسرىتىنى، ۋهدىسىنى ئىشقا ئاشۇرۇپ بېرىدۇهللاتۇرغۇزغاندا 
-بۇ يولدا ماڭغۇچىالرنىڭ غهلىبىسـى ئهڭ ئـاخىرقى مهنـزىلگه يېـتىش

بىزنى قادىر قىلغان هللادۇ، بهلكى بىز بۇ يولدا يهتمهسلىك بىلهن ئۆلچهنمهي
يهرگىچىلىــك، بهرگهن تاقىتىچىلىــك مۇســاپىنى باسســاق، بــۇ بىزنىــڭ 

بىـز . چۈنكى ئىسالم بىناسى بىـر كۈنـدىال مـۇكهممهل بولمايـدۇ. ۋهزىپىمىز
. ئىلگىرىكىلهرنىڭ سالغان ئۇلىنىڭ ئۈستىگه يېڭـى كېسـهكلهرنى تىزىمىـز

ــز ــنكىلهر ھهم بى ــزدىن كېيى ــى  بى ــتىگه يېڭ ــهكلهرنىڭ ئۈس ــان كېس تىزغ
ــدۇ ئاســتا -شــۇنداق قىلىــپ ئىســالم ئىمــارىتى ئاســتا. كېســهكلهرنى تىزى

بىـلهن  قىۇنلـۇزۇئشۇڭا شـهيتاننىڭ بـۇ يولنىـڭ . ئېگىزلهيدۇ، راۋاجلىنىدۇ
  . بىزنى بوشاشتۇرۇشىغا ئىمكان بهرمهسلىكىمىز كېرهك

نه بىـر . يهنى بول دېدىمۇ بولىـدۇ» كن«نىڭ ئهمرى بىر ئېغىز سۆز هللا
شــۇنداقال . پهرىشــتىگه، نه بىــر قوشــۇنغا، نه بىــر قورالغــا ئېھتىيــاجى يــوق
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ـــاجىز ئىنســـانالرغا ئهســـال ھـــاجىتى چۈشـــمهيدۇ ـــزدهك ئ ـــدا . بى ـــۇ يول ب
نىـڭ نۇسـرهت ئاتـا قىلىشـىنى هللايۈرگۈچىلهرنىڭ ئـاز يـاكى كـۆپ بولۇشـى 

ــتۇر ــدۇ ۋه ئاجىزالش ــك كۈچلهندۈرهلمهي ــاد . المايدۇقىلچىلى ــرهت، جىھ ھىج
بۇ ئىبادىتىگه هللا. خالىغان بهندىلىرىگه بېرىدىغان بىر ئېھسانهللائىبادىتى 

بىزنى ھىدايهت قىلغانلىقىدىن بىزگه مىننهت قىلىدۇكى، بىز بۇ ئىبادهتكه 
تهكلىپ قىلىنغانلىقىمىزدىن شهيتان بىزنـى مهغرۇرالنـدۇرۇپ قويماسـلىقى 

تاقىتىمىز يهتكۈچه ئىتـائهت، ئىبـادهت قا اليىق ھالدا هللابهلكى بىز . الزىم
  . قا ئىستىغفار ئېيتىشىمىز كېرهكهللاقىاللمىغانلىقىمىزدىن 

ــزگه  ــات ئىشــلىرىمىزغا كهلســهك، بى ــاپىر هللاھاي ــۇددى مۇس ــادا خ دۇني
دۇنيا نېئمهتلىرىدىن سـاقاليدىغان . سهپهرده يۈرگهندهك بىر ھالهتنى بهرسۇن

 .تىلىمىز ۋه سـالىھ ئايـالنى دائىم زىكرى قىلىپ تۇرىدىغان هللانهرسىمىز 
بـۇرادهرلهرگه سـاالم . ئاخىرىدا سورايدىغىنىم دۇئـادا بىزنـى ئهسـلهپ قويـۇڭال

ــىله ــاال هللا. دهپ قوياس ــنتائ ــالىق ئىشــلىرى-دى ــك  مىزغادۇني خاتىرجهملى
. ۋهتمىسـۇنۋهبىدىن بىزنـى كهينىمىـزگه ياندۇرۇگۇناھلىرىمىز سـه. بهرسۇن

  .ئامىين. تا سابىت قىلسۇنيالغۇز قالغان ھالهتته ھهم بىزنى جىھات
 .مۇسلىمدىن    22-11-1432     هوبركات  هللاحمة ور  ليكمع الس�م     

  
ئۇنىڭغـا . مهن نۇرمـۇھهممهد ئاكىنىـڭ يېنىـدا ياتـاتتىمئهينى ۋاقىتتا 

ده، ماڭـا ئوقۇغـان ئايهتلىرىمنىـڭ -كۈنده بىر بهت قۇرئان ئوقـۇپ بېـرهتتىم
ـــورايتتىم نىســـىدىنهم ـــىنى س ـــاالمىنى . خهۋهر بېرىش ـــڭ ك ـــۇ ئالالھنى ئ

ــازابىنى ئۇن ــاغرىق ئ ــيىن، ئ ــدىن كې ــئاڭلىغان ــۆزلهپ تۇغ ــا س ــدا ماڭ ان ھال
لهرزىـگه  لبلىرىمىزنـىهقمـاۋۇ ئـايهتلهر بىزنىـڭ -ئۇكام مـاۋۇ«: ئۇ. بېرهتتى

ــا  ــڭ دۇنياغ ــى، بىزلهرنى ــلىرىمىزنى  رقهغسېلىۋېتىش ــكهن باش ــۇپ كهت بول
مۇشۇ ئايهتلهر قىيامهت كۈنى رهببىمىزنىـڭ ئالدىـدا . كسىلكىۋېتىشى كېره

ــدۇ ــۇپ قالى ــۆججهت بول ــزگه ھ ــقا بهك . بى ــدىن قورقۇش ــقهتهن ئالالھ ھهقى
» .تېگىشــلىكمىز، ئالالھقــا قــاتتىق تهقۋادارلىــق قىلىشــىمىز كېــرهك

ى كــۈنى بولغانــدا ز شــۇ تهرىقىــده داۋام ئېتىــپ تــۆتىنچھايــاتىمى. دهيتتــى
ئـالىمى نۇرمـۇھهممهد ئاكـا  داتلىقېئىسـتهتنىڭ مۇبارهك شهھىدىمىز، ئۈمم

ئىنتىقام ئوتىدا ياندۇرۇپ بـۇ  لبلىرىمىزنىهقكۆزلىرىمىزنى ياشتا قالدۇرۇپ، 
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 ئىلهيھــى ئىننــاۋه  لىللهھــى ئىننــا«. ئالهمــدىن خوشلىشــىپ كهتتــى
   ».راجىئۇۋن

مهن بـۇ . شۇ ئورۇندا نۇرمۇھهممهد ئاكا توغرىلىق توختالماي تۇرالمايمهن
يېزىشتىن بۇرۇن، ئـۇ كىشـىنىڭ پهزىلهتلىرىنـى ئهسـلهش ئۈچـۈن كىشىنى 

چـۈنكى بـۇ كىشـى مېنىـڭ تهلىمگـاھتىكى ساۋاقدىشـىم، . كۆپ ئويالنـدىم
غــايىۋى ئۇســتازىم بولــۇپ، دۇنيــادا ئــالالھ ئۇنىڭغــا ئىلىــم بهرگهن، ئىلمــى 

ى بولــۇپ كــۆز ئالــدىمغا هنــپهئهت قىلغــان كىشــى دېســه، بىرىنچــئۇنىڭغــا م
بازىرىـدىن  السـكۇيئـۇ خـوتهن شـهھىرى . ا ئىنسـان ئىـدىكېلىدىغان تهقۋ

ــدۇلمهلىك  ــمى ئاب ــلى ئىس ــۇپ، ئهس ــدۇمىلىك(بول ــدۇ) ئاب ــولالم بولى . دام
جاسۇســنىڭ ھىجــرهت دىيارىغــا قهدهم قويغــان ۋاقىــتالر نۇرمــۇھهممهد ئاكــا 

ــان  ــىدىكى ئىمتىھ ــڭ بېش ــان، مۇھاجىرالرنى ــان قىلىۋاتق ھهدهپ بومباردىم
ھـېكمهت بىـلهن ئىـش قىلغـۇچى  بولۇپ،ئىنتايىن كۈچىيىۋاتقان ۋاقىتالر 

ئــالالھ ســۇبھانهھۇ ۋهتهئاالنىــڭ ئورۇنالشتۇرۇشــى بىــلهن بىــز بىــرگه تهلىــم 
پ نـى جهلـاجايىـپ گـۈزهل ئهخالقـالر مېبۇ جهريانـدا ئۇنىڭـدىكى ئ. ئالدۇق

ئـارىالپ نهسـىھهت -ئۇ ئـارىالپ. ئۇنىڭدىن ئايرىلغۇم كهلمهيتتى. قىلىۋالدى
ــاكىئۇن. قىالتتــى ــاتىقلىقى ي ــداقتۇر بىــر  ىــڭ دهۋهتلىــرى تىلىــدىكى ن قان

جانلىق قىياپهتلىرى بىـلهن ئهمهس، بهلكـى سـۈزۈك قهلبـى بىـلهن بىزنـى 
ىـش توغرىسـىدا، ئۇ دائىم بىـزگه ئالالھقـا تهقۋالىـق قىل. قانائهتلهندۈرهتتى

توغرىســــىدا، قىلىۋاتقــــان ) ئــــورهك ئىگىلىــــرى(» ئهســــھابۇلئۇخدۇد«
جىھادىمىزنىــڭ مېۋىســىگه ئالــدىراپ كهتمهســلىكىمىز توغرىســىدا، بهلكــى 

ــنى  ــزده ئىخالس ــىمىزۈرۈتىشتېيقهلبىمى ــۆپ  ش ــىدا ك ــى توغرىس كېرهكلىك
  . نهسىھهتلهرنى قىالتتى

قومانــــداننىڭ  ،ئــــۇ تهلىمگــــاھ بومباردىمــــان بولغانــــدىن كېــــيىن
ئورۇنالشتۇرۇشى بىلهن ئالـدىنقى سـهپكه كهتـكهن بولـۇپ، خـۇددى ئوقۇغـان 

ــگ ــدهك  هئىلىمى ــارائىت تېپىۋالغان ــر ش ــى بى ــدىغان ياخش ئهمهل قىلىۋالى
 الغـانۇۋرۇترىباتتـا  مىدىرلىماستىن ئالدىنقى سهپته توپتوغرا سهككىز ئايچه

گه بارغىنىمـدا، رالـدىنقى سـهپته ئـۇ تۇرۇشـلۇق سـهڭگهبىر قېتىم ئ. ئىدى
ــڭ  ــيىن ئۇنى ــازدىن كې ــر ئ ــۇپ، بى ــكهن بول ــگه كهت ــا جهڭ ــۇھهممهد ئاك نۇرم

تهر  شــانىلىرىېپمۈرىســىده پىلىمــوتنى كۆتــۈرگىنىچه، چــاچلىرى چــۇۋۇق، 
دهۋا ئىسـالمنى . ھالهتته قايتىپ كهلگهنلىكىنى سۆيۈنۈپ تۇرۇپ ئهسلهيمهن
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بـۇ قــۇرالردىن گىسـى ئۆزىنىـڭ نهمۇنىسـىنى قىلىۋاتقـان ھهر بىـر ئىلىـم ئى
ـــازۇ! تېپىۋالســـۇن ـــده ن ـــۈنكى كۈن ـــدا -بۈگ ـــك داســـتىخان ئالدى نېئمهتلى

ـــان  ـــپ، يوغ ـــق لىباســـالرنى كىيى ـــپ، چىرايلى قورســـاقلىرىنى تومپايتى
سهللىلهرنى يۆگهپ ئولتۇرۇپ كهتكهن بۇ ئىنسانالرنى بىز ھهقىقىـي ئـالىمالر 

ھهقىقىـي ئالالھ ئـۆز كىتابىـدا بىـزگه خهۋهر بهرگىنىـدهك . مايمىزۇتوندهپ 
سـېپىده  هتنىـڭ ئىلىـك، ئۈممبولغـان ئۆلىماالر ئـالالھتىن ئهڭ قورققـۇچى

ھېچ  ئىلىمىنىئالالھ رىزىق قىلىپ بهرگهن ان قىلىپ تۇرغان، ئۆزىنى قالق
غۇرهبالىرىمىز -يوشۇرماستىن، ھېچ بۇرمىلىماستىن يهتكۈزگهن ئاشۇ غېرىب

ئاشۇ قورساق بـاقتى ئۆلىماالرغـا ئـالالھ كۇپـايه قىلسـۇنكى، . دهپ تونۇيمىز
ناسـاراالر تهۋراتنىـڭ -ىيئـۇالر يهھـۇد. ئۇالر ئىسالم دىنىغا خىيـانهت قىلـدى

ئالالھنىــڭ . ۇردىكــاالمىنى يوشــئهھكــاملىرىنى يوشــۇرغاندهك، ئالالھنىــڭ 
ــاال ــارمۇ؟ك ــانهت ب ــاهجهئ! مىنى يوشــۇرغاندىنمۇ چــوڭ خىي ــم  ب ــا ئىلى ئۇالرغ

ــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ ســه ــدىن كېــيىن ئ ــالالھ ســۇبھانهھۇ بېرىلگهن لتهنهتلىك ئ
؟ يـاكى ئـۇالر ئۇنـداق !ۇشـتىمۇنتۇئئاالنىڭ ئالدىدا بهرگهن ئهھدىلىرىنى اۋهت

يېتىش ئۈچـۈن، دىننـى ئايـاغ ئهھده بهرمهستىن پهقهت ئىپالس غهرهزلىرىگه 
ئــۆز  مۋقــوھهر قانــداق بىــر «؟ !تى قىلىــش ئۈچــۈن ئىلىــم ئۆگهنگهنمــۇئاســ

ــا  ــۇ خارلىقق ــدىكهن، ئ ــرىگه ھــۆرمهت قىلماي ــى ئىلىملى ــرىگه، ئهھل ئهمىرلى
بۇنىڭــدىكى ھــېكمهت شــۇكى، ئهھلــى ئىلىمــلهر دىننــى  ».مــۇپتىال بولىــدۇ

ا قىلىشـتا ئهڭ چـوڭ رول يهتكۈزۈشته، دۇنيا ۋه ئاخىرهتلىك ئىززهتنـى بهرپـ
بىـر ئىلىـم  شـۇنىڭ ئۈچـۈن ھهر. ئوينايدىغان ئـالتۇن ئاچقۇچقـا ئوخشـايدۇ

ۋه مهجبۇرىيهتلىرىنى تولـۇق تونـۇپ يېتىـپ،  ئىگىسىنىڭ ئۆزىنىڭ ھوقۇق
بۇالرغا زهررىچه خىيانهت قىلماستىن رهبـبىگه تهۋهككـۈل قىلىشـىنى، ئـۆزى 

شــىنى تۆۋهنچىلىــك بىــلهن يــالغۇز بولســا ھهم ئهۋزهل جىھــادىنى قىلىۋېلى
ئۆلۈمنى ئىزدىگهن كىشى ئۈچـۈن بۈيـۈك بىـر ھايـاتلىق  چۈنكى. سورايمهن

نىـڭ جىھـادى بهرىكهتلىـك بولۇشـقا ئهھلـى ئىلىملهر كۈتۈپ تۇرغان بولـۇپ،
  . ئهڭ يېقىن دهپ گۇمان قىلىمهن

ئالالھنىڭ پهزلـى بىـلهن ئـۇزۇن ئـۆتمهي نۇرمـۇھهممهد ئاكىنىـڭ تـويى 
ئۇنىـڭ ئۆيىـده بـۇرادهرلهر بىـلهن كېيىنكى كۈنلهرده بىـر كېچىسـى . بولدى

. ئالالھنىڭ رهھمىتـى بىـلهن ياخشـى ئىمانالشـتۇق. يىغىلىشىپ قالدۇق
دا مهن نۇرمۇھهممهد الرشۇ چاغ. تهۋسىيه قىلىشتۇق رنىهۋسبىرىمىزگه -بىر
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ئۇ مۇنداق . مۇڭ ئېيتىشىپ قوياتتىم-ئايرىم ھالمۇنچه -ئانچها بىلهن ئاك
ــدى ــان ئى ــىھهتلهرنى قىلغ ــڭ «: نهس ــبىم ئالالھنى ــا قهل ــۇ تاپت ــام، ش ئۇك

نېئمهتلىــرىگه پۇچىلىنىــپ تۇرۇپتــۇ، دهرۋهقه تارچىلىقنىــڭ ئىمتىھانىــدىن 
قىلسـىڭىزمۇ، قانـداق قىلىـپ بولمىسـۇن ئۆتـۈپ  رهۋسـۋايجانلىسىڭىزمۇ، 
ــدۇ ــى بولى ــان. كهتكىل ــۇ يام ــانى تېخىم ــڭ ئىمتىھ ــېكىن كهڭچىلىكنى . ل

بۇنىڭدىن پهقهت ئـالالھ ئـۆزى رهھـمهت قىلغـان ناھـايىتى ئـاز بىـر قىسـىم 
ئالالھ تائاالنىڭ مهقبـۇل بىـر شـاھادهت . ساالمهت ئۆتهلهيدۇ-بهندىلهرال ساق

ــىنى ــپ كېتىش ــلهن ئېلى ــا بى ــۋاتىمهن تتىقق ــد قىلى ــى  »ئۈمى دېگهنلهرن
ــدى ــۇلۇلالھ س .ئېيتقانى ــقهتهن رهس ــامرات،  ۋ .ئه .ھهقى ــاھابىلهرنىڭ ن س

كهمبهغهل بولۇپ كېتىشىدىن ئهمهس، بهلكى بىر كۈنلهرده ئۇالرغا دۇنيانىـڭ 
ـــته  ـــتىن غهپلهت ـــالالھنى ئهسلهش ـــڭ ئ ـــپ، ئۇالرنى ـــىكلىرى ئېچىلى ئىش

  . قېلىشىدىن قورققان ئىدى
دائىــــم نهســــىھهتلىرىده ىرىمىــــز ئابدۇشــــۈكۈر دامــــولالم بىــــزگه ئهم

. قولىمىزدىكى قوراللىرىمىزغـا ئىشـىنىپ قالماسـلىقىمىزنى ئهسـلىتهتتى
بىرى بولـۇش سـۈپىتى  سهۋهبلهرنىڭ ماددىيياراقالرنى -ھهقىقهتهن بۇ قورال

ــى ئۆ ــىپ ياخش ــلهن تىرىش ــابى ــى، ئهمم ــىمىز كېرهكلىكىن ــالالھ  گىنىش ئ
ــــۈك  ــــايهت زور، ئهڭ ئۈنۈمل ــــدىنمۇ غ يولىــــدىكى مۇجاھىــــدالرنىڭ ئۇنىڭ
ــۆزلهيتتى ــى س ــا بولۇشــى كېرهكلىكىن ــق ۋه دۇئ . قورالىمىزنىــڭ تهقۋادارلى

بولسـا  لىقىـدىندارتهقۋا نۇرمۇھهممهد ئاكىنىـڭ ،ئالالھ قوبۇل قىلغان بولسا
 400~300بىـر قېـتىم  ئـۇ. قان ئوقلىرى ياخشى تېگهتتىكېرهك، ئۇنىڭ ئات

، ئوقنىـڭ دۈشـمهن مۇرچىسـىنىڭ ئاتقـان بولـۇپ 82 پمېتىر مۇسـاپىده تـو
 ،دېرىزىسىدىن كىرىپ كهتكهنلىكىنى، ئۆگزىلىرىنىڭ ئاسماندا پهرۋاز قىلىپ

ئـۇ يهنه مهن . تىتما بولـۇپ كهتكهنلىكىنـى كـۆرگهن ئىـدىم-تامامهن تىتما
. كهن كىشىكهلگهندىن بۇيان تۇنجى بولۇپ تانكىنى ئۇرۇش شهرىپىگه ئېرىش

دورىلىرىمىزنىـڭ كهمچىلىكـى تۈپهيلىـدىن پهقهت -ئۇ قېتىمقى زهربىده ئوق
ى پـاي پ، ئالالھنىڭ ئىزنى بىلهن ئىككىنچئىككى تال ئوق ئېلىنغان بولۇ

ۋهتكهنـدهك شـمهن تانكىسـىنىڭ كېكىردىكىنـى چۇۋۇئوق ئـۇدۇل بېرىـپ دۈ
ئـۇ . ايتتىمهغرۇرلىنىـپ قالمـ لېكىن ئۇ بۇ ئهمهللىرىدىن قىلچه. قىالتتى

  . تۇراتتى سىماسى بىلهن ئارىمىزدا پارالپ ئاددىيمهركهزلهرده يهنىال ئۆزىنىڭ 
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ئىللىـق ھـاۋا . ئالالھنىڭ ئىلتىپاتى بىلهن ھـاۋا ئىللىشـقا باشـلىدى
ــوت ــان ئ ــۇدا بولغ ــدىن ج ــدا يوپۇرماقلىرى ــنىڭ جۇدۇنى ــۆپ، دهل-قىش -چ

الىالرنىــڭ دهرهخلهرگىــال ئهمهس، بهلكــى ئــاجىز مۇســلىمهلهرنىڭ، گــۆدهك ب
تىلىـۋهتكهن ئۈممهتنىـڭ باھـادىر -تىلىـپ لبلىرىنىهق نىدالىرىپىغانلىق 

ــدى ــالۋاتقان ئى ــۈچ بېغىش ــاتى ك ــقان ھاي ــۇپ تاش ــرىگه ھهم تول . ئهزىمهتلى
ناســاراالرغا قارىتىلغــان جهڭ -ىييهھــۇد قســىتىهممهنزىلــى ئافغانىســتانغا، 

بـۇ چاغـدا نۇرمـۇھهممهد ئاكىنىـڭ ئـۆيى . تهشكىللىرى باشـلىنىپ كهتتـى
يىراقراق بىر رايوندا بولۇپ، ئۇ بىز تۇرۇشـلۇق رايونغـا بـۇرادهرلهر تهشـكىلگه 

قايسـىبىر بـۇرادهر ئۇنىڭغـا . مېڭىشتىن خـېلىال بـۇرۇن كېلىۋالغـان ئىـدى
ـــى ت ـــانلىقىنى، تېخ ـــدۇر كېلىۋالغ ـــۈتمىگهنلىكىنى بال ـــڭ پ هييارلىقالرنى

ئېيتقاندا، ئۇ ئىنتايىن سهزگۈرلۈك بىلهن تهبۇك غازىتىدىكى ھېلىقـى ئـۈچ 
مانـــا بۈگـــۈن مـــاڭىمهن، ئهته مـــاڭىمهن، كهينىـــدىن «ســـاھابىنىڭمۇ 
پىكىرلهر بىـلهن جىھـادتىن قېلىـپ  يتانىهشدېگهندهك » يېتىشىۋالىمهنغۇ

ــرهت ئې ــاتتىق ئىب ــدىن ق ــانلىقىنى، بۇنىڭ ــى، قالغ ــىمىز كېرهكلىكىن لىش
ــۇل  ــارقىلىق تهۋبىســىنىڭ قوب ــي ئ ــان ئىنســانلىرىنىڭ ۋهھى بۈگــۈنكى زام

غانلىقىغا ھــــۆججهت نازىــــل بولــــۇش شــــهرىپىدىن مهھــــرۇم ىــــدىقىلىن
ىن ئهنسـىرهپ بالـدۇرراق تئىكهنلىكىنى، ئۆزىنىڭمۇ شۇنداق قېلىپ قېلىش

  .  كېلىۋالغانلىقىنى ئېيتقان ئىدى
نۇرمـۇھهممهد ئاكـا شـۇ قېتىملىـق تهشـكىل  ئالالھ ياخشى بىلگـۈچى،

بۇرادهرلهرنىـڭ . كهنجهريانىدا بۇرادهرلهرگه چۈشىنى بايان قىلىپ بهرگهن ئىـ
ئېيتىشىچه، ئۇ چۈشـىده دادىسـىنى كـۆرگهن بولـۇپ، دادىسـى نۇرمـۇھهممهد 
ئاكىنى خۇددى ئىبـراھىم ئهلهيھىسسـاالم ئـوغلىنى قۇربـانلىق قىلغانـدهك 

يهنه بىــر قېتىملىــق چۈشــىده . غــان ئىــكهنقۇربــانلىق قىلمــاقچى بول
نۇرمۇھهممهد ئاكـا ئىككـى دانه كـاال بوغۇزلىغـان بولـۇپ، ئارىـدىكى ياشـراق 

ئـۇ چۈشـىگه تهبىـر بېرىـپ، . كالىنىڭ جېنى تېزال چىقىپ كهتكهن ئىـدى
ــــق تهشــــكىلده  ــــۇمكىن شــــۇ قېتىملى ــــڭ م ــــۇپ  شــــهھىدئۆزىنى بول

  . كېتىدىغانلىقىنى ئېيتقان ئىكهن
ـــالالھ ســـۇبھانهھۇ ۋهتائاالنىـــڭ  ھـــېكمهت بىـــلهن ئىـــش قىلغـــۇچى ئ

-ئورۇنالشتۇرۇشى بىلهن نۇرمۇھهممهد ئاكا ئافغانىستان تهشـكىلىدىن سـاق
ھهقىـقهتهن . بولغـان ئىـدى شـهھىد ،ساالمهت قايتىپ چىققانـدىن كېـيىن
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ــىرې ــى الل قىالتت ــىنىڭ ئهقلىن ــالر كىش ــا بهزى ئىش ــال ھاياتت دهرۋهقه . ئ
لغان كېچىسى ئالالھنىڭ پهزلـى بىـلهن ئۇنىـڭ بو شهھىدنۇرمۇھهممهد ئاكا 

ئاخىرىدا مهرھهمهتلىك ئالالھ سۇبھانهھۇ . ئىدى پهرزهنتى دۇنياغا كۆز ئاچقان
ــا ئۈســتۈن  ــۇل قىلىشــىنى، ئۇنىڭغ ــۇھهممهد ئاكىــدىن قوب ــاالدىن نۇرم ۋهتائ
دهرىجىلهرنى ئاتا قىلىشىنى، قهبرىسىنى ئازاده قىلىپ بېرىشـىنى، جهنـنهت 

قىلىپ بېرىشىنى، قىيامهتنىـڭ قورقۇنچىسـىدىن  هباغچىر باغچىلىرىدىن ب
ئهيىنلهرنـى جـۈپلهپ قويۇشـىنى، قىيـامهت كـۈنى -ئهمىن قىلىشىنى، ھـۆر

ئهھلىگه شاپائهت قىلىش ماقامىنى ئاتا قىلىشىنى، دادىسـىنىڭ شـاھادىتى 
ئۈستىگه تۇغۇلغان بىغۇبـار بـوۋىقىنى ياخشـى پهرۋىـش قىلىـپ بېرىشـىنى، 

ــۇلمانالر  ــى مۇس ــم ئىگىلىرىن ــك ئىلى ــۇنداق مهنپهئهتلى ــىغا ئهنه ش ئاممىس
  .تولۇقالپ، زىياده قىلىپ بېرىشىنى تىلهيمهن

شۇنداق قىلىپ بىزنىڭ يىغالشـلىرىمىز ئالالھنىـڭ تهقـدىرىنى ئـاجىز 
جهڭ  ئهكـرهمشـۇ ئارىـدا . بۇ مۇسىبهتلهر ھهم ئۆتۈپ كهتتـى. كهلتۈرهلمىدى

هچـچه بـۇرادهرلهر بىـلهن بىزنـى مهيدانىدىن قايتىپ كهلـگهن بولـۇپ، بىـر ن
بىـز بىـر ھـازاغىچه مۇڭداشـقاندىن كېـيىن . يوقالش ئۈچۈن كهلگهن ئىـدى
. شىكتىن چىقىپ كېتىپ بـاراتتىئۇالر ئى. ئۇالر قايتىپ كهتمهكچى بولدى

ئىشىك تۈۋىـده ئۇ م، دىدې» .دۇئا قىلىشىپ تۇرايلىئارا -ئۆز ،ئهكرهم« :مهن
هلمهسـلىكىم ئۈچـۈن مېنىڭ تىرىك قايتىپ ك ئىنشائالالھ! ھهي«: توختاپ

 :بولســا مېنىــڭ كۆڭلۈمــدىن. دهپــال چىقىــپ كهتتــى» !دۇئــا قىلىــپ قــوي
تېخـى  ئىنشـائالالھقىله ماڭه، تېخى ئهمدى كهلـگهن تۇرسـاڭ،  نىڭئىشى«

  .  ئىدى كېچىۋاتقان ندهك ئويالردېگه »قىلىمىز لهرنىبىرگه جهڭ
ان بـۇرادهرلىرىمىز بـۇ سـاقايغ تهقرىبهن بىر ئاينى ئۆتكۈزگهندىن كېيىن

ده، جهڭ مهيـدانىغا -هت ياتىقىـدىن بىئـارام بولۇشـقا باشـلىدىپاراغ-راھهت
ــر ــپ، بى ــنى تهلهپ قىلى ــلىدى-كېتىش ــكه باش ــرلهپ كېتىش ــڭ . بى مېنى

بىـر . مجاراھىتىم پهي بولغانلىقى ئۈچۈن ئهڭ ئاخىرىـدا مهن قالغـان ئىـدى
ــدىن كېــيىن، ــدىن ئوشــۇقراق ۋاقىــت ئۆتكهن مهن باشــقا بىــر مهركهزگه  ئاي

شـۇ . بۇ چاغدا ئاساسهن ئۆزۈمنىڭ ھالىـدىن خهۋهر ئـاالاليتتىم. كۆچۈرۈلدۈم
مـۇڭ -مـۇنچه ھـال-ئارىدا جهڭ مهيدانىدىن كهلگهن بۇرادهرلهر بىلهن ئـانچه

ــۇردۇم ــۇالردىن . ئېيتىشــىپ ت ــۇراتتىمئهكرهمئ . نىــڭ ئهھــۋالىنى ســوراپ ت
ىن قىزغىنىـپ ن ھهقىقهتهن ئهكرهمدمه«: توغرىسىدا بۇرادهرلهردىن بىرى ئۇ
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الالھنىڭ ھىدايىتىگه ئۇ ئۆزىنىڭ ئ). ياكى ھهسهت قىلىپ قالدىم. (قالدىم
 قىسـقىغىنا. تلىرىنى سـۆزلهپ بهردىھىجرهت قىلغان ھايا نائىل بولغان ۋه

قىت ئىچىده ئالالھنىڭ ھىدايىتىگه ئېرىشىپ، ھىجرهت قىلىـپ، جىھـاد ۋا
ئالـدىنقى سـهپته ھېچقانـداق بىـر جهڭــگه ئـۇ . ئىبـادىتى ئۈسـتىده تۇرۇپتـۇ

بـۇ  ئىنشـائالالھ<: بارماي قويمايدۇ، ھهر قېـتىم جهڭـگه بارىـدىغان ۋاقىتتـا
رازىلىق ئېلىـپ دهپ، بۇرادهرلهردىن > بولۇپ كېتىمهن شهھىدقېتىم چوقۇم 

. تىرىشـچانلىق كۆرسـىتىدۇ ئاجايىـپ نامازلىرىغـا ھهمتهھهججـۈت . ماڭىدۇ
ئىككى يىل ۋاقىـت -بىر قىسقىغىنابىر ئىنساننىڭ قاپقارا جاھىلىيهتتىن 

ــدا ئالالھنىــڭ  ــاد مهيدانلىرى ــۇپ، جىھ ئىچىــده ئالالھنىــڭ بىرلىكىنــى تون
خېلـى -خېلـى. مېنى بهك تهسـىرلهندۈردى اشىق بولۇشىجامالىغا شۇنچه ئ

دا پېشقهدهم بولۇپ چاپقۇنالر-يىللىق بوران 20~10ىرى ئىنسانالرنىڭ ئىمانل
قېلىۋاتقــــانلىقىنى ا ســــىنىلىپ بولســــىمۇ، ئۆلــــۈم مهيدانىــــدقالغــــان 

شـۇالرنى  .دېگهنـدهك گهپلهرنـى قىلغـان ئىـدى» !بھانهلالھسۇ. كۆرۈۋاتىمهن
بــۇ ئــاداش شــاھادهتكه شــۇنچه ھېــرىس «ئاڭلىغانــدىن كېــيىن، قهلــبىمگه 

ــدۇ؟ راســت  ــدۇ شــهھىدبولغانمى ــۇپ كېتهم ــېمه؟-بول ــويالر دې» ن ــدهك ئ گهن
ساالمهت قايتۇرۇپ بېرىشـى -ئۇنى ئالالھ تائاالنىڭ ساق. كېلىشكه باشلىدى

ئهلۋهتته جهڭ مهيدانى بولغانلىقى ئۈچـۈن، . ئۈچۈن دۇئادا ئۈزۈلۈپ قالمىدىم
 شـۇنىڭغا ئوخشـاش. شى تهبىئىي ئىدىھهر ۋاقىت مۇسىبهتلهر يېتىپ تۇرۇ

مېنـى  نسـىزلىكهئ گهندهكېد »دىغاندۇ؟ۇنىڭ خهۋىرى كېلىپ قالىئقاچان «
جهڭ . نامازلىرىمدا ئالالھقا قاتتىق يېلىنىپ دۇئـا قىالتـتىم .چىرمىۋالدى

مهيدانىدىن كهلگهن ھهر بىر بۇرادهردىن ئۇنى سوراشـقا تىرىشـتىم، ئۇالرنىـڭ 
جاۋابى ئالدىنقىسىنى قۇۋۋهتلهپ، بهلكـى ئۇنىڭـدىنمۇ ئاشـۇرۇپراق سـۆزلهپ 

 شۇ سۆزلهرنى ئاڭلىغانسېرى بېرىپ ئۇنىڭ بىـلهن كۆرۈشـۈۋېلىش،. بېرهتتى
مېنى يـوقالپ كهلگهنـده، ئىشـىك . بىر مۇڭدىشىۋېلىش ئىستىكىم ئاشاتتى

گېپــى قــۇالق تۈۋۈمــده جــاراڭالپ ھېلىقــى قىلغــان تــۇرۇپ  توختــاپ تۈۋىــده
بىر نهچچه قېتىم قومانداندىن بېرىشقا ئىجازهت سورىسام، ئىجازهت . تۇراتتى

ره ئهتىــگهن ئىــدا ىئهنه شــۇنداق كــۈنلهردىن بىــر كــۈن. بېــرىلمىگهن ئىــدى
. خىزمىتى بىلهن شۇغۇللىنىدىغان بىر بـۇرادهر ماشىنىسـى بىـلهن كهلـدى

ــراي ساالمالشــتىم ــۇش چى ــلهن خ ــڭ بى ــپ ئۇنى ــى ئېچى ــۇ . مهن دهرۋازىن ب
، لېكىن باشقىالرنىڭ كۆڭلىنى تولىمۇ رىدىغانۈيئۆزى ئالدىراش  رادىرىمىزۇب
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ــدىغان كىشــى ئىــدى ــېكىن نېمىشــقىدۇر . ئاياي ئهتىــگهن ئۇنىــڭ  بۈگــۈنل
  . ايىدا نه تهبهسسۇم، نه ئىللىقلىق جىلۋه قىلمايتتىچىر

  .دهپ سورىدى مهندىن -سۆز ئاڭلىدىڭالرمۇ؟-يېڭى گهپ هربىر-
  ياق، -
  بولۇپ كېتىپتۇ، شهھىدقوماندان  جهڭگى -
  نېمه؟ نېمه،! ھه -
  .بولۇپ كېتىپتۇ شهھىدقوماندان ئهبۇ مۇسا  جهڭگى-

ھهممىمىزنىـڭ ئـۈنى ئۇنىڭ تېخىمۇ ئوچۇقالشتۇرۇپ ئېيتىشـى بىـلهن، 
. ۋاتاتتۇقكېرهكلهرنى چۈشـۈرۈ-شىنىدىكى نهرسهما. ئىچىگه چۈشۈپ كهتتى

ــدىغانلىقىنى ب ــتىمقهلبىمنىــڭ چىداشــلىق بېرهلمهي ــېمه . ىلهت لــېكىن ن
. جېنىم تېنىمـدىال بولىـدىكهن. فىلىم ئهمهس-ئاللىق، كىنوئامال؟ بۇ رې
ــارى ــا-ئىختىي ــۇ رېئاللىقق ــدا ب ــىز ھال ــرهك ئىختىيارس ــىم كې . يۈزلىنىش

لېكىن يىغلىغـان بىـلهن . كۆزۈمدىن ئهلهملىك ياشالر سىرغىشقا باشلىدى
 لىللهھى ئىننا«. يىغالىدىم منىۇھوششۇندىال . ھېچ ئىش ھهل بولمايتتى

ھهقىـــقهتهن ! بهرھهق. دېـــدىم ئىچىمـــده »راجىئـــۇۋن ئىلهيھـــى ئىننــاۋه 
مهيلـى كـاپىر بولسـۇن . ىڭ دهرگاھىغا بارمايدىغان بىر ئىنسان يوقئالالھن

نـده لـېكىن ئـۇ كۈ. ياكى مۆئمىن بولسۇن ھهممه ئالالھنىڭ ئالـدىغا بارىـدۇ
ئـالالھ ئۆزىنىـڭ . بولۇش بىـلهن ئايرىلىـدۇ شهقىئىنسان سائادهتمهن ياكى 

يولىدا قان بېرىپ ئىمانىنى ئىزھار قىلىۋاتقان ئاشۇ راستچىل بهندىلىرىنى 
تېخى نهچچه كۈن ئىلگىرى ئهبۇ مۇسا . سائادهتمهنلهرنىڭ قاتارىدىن قىلسۇن

ئـۇ ئـالالھ يولىـدىكى جىھادقـا . ئاكا بىـلهن مۇخابىراتتـا كۆرۈشـكهن ئىـدىم
ــ ــى بول ــىق كىش ــڭۇپ، ئاش ــاالم«: ئۇنى ــدانى ! ب ــۈپ جهڭ مهي ــىزنى كۈت س

. گهپلىـرى قهلبىمنـى سـېغىنىش ئىلكىـده ئۆرتهۋاتـاتتىدېـگهن  ».تۇرۇپتۇ
ھېكايهمنى بۇ كىشىنىڭ بىـر  قىسقىغىنامهن ئهبۇ مۇسا ئاكا توغرىسىدىكى 

  :مهشھۇر سۆزى بىلهن باشالي
  ».ھهرىكهتته بهرىكهت بار، جىھادنى داۋامالشتۇرۇش كېرهك! باالم«

ئهبۇ مۇسا ئاكا ئهللىك نهچچه ياشـالردىكى ئېگىـز بويلـۇق، سـېمىزلىك 
ئهبـۇ مۇسـا ئاكـا ئـالالھ ئۇنىڭغـا . ئۇنىڭغا يات بولغان تهمبهل كىشى ئىـدى

ئــالالھ كــۆپ جهھهتلهردىــن ئــارتۇقچىلىقالرنى ئاتــا قىلغــان كىشــى بولــۇپ، 
جىھادقا بولغان قانماس مۇھهببهت بۇ ئارتۇقچىلىقالرنىڭ تاجىسـى يولىدىكى 
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شـۆھرهت -دۇنيـا بولسـۇن، مهيلـى شـان-ئالالھ ئۇنىڭغا مهيلى مـال. ئىدى
قـامهت بولسـۇن -مهنسهپ بولسۇن، مهيلـى بهسـتى-بولسۇن، مهيلى ھوقۇق

ـــرىپال  ـــى بې ـــۇ نېئمهتلهرن ـــالالھ ب ـــان ئ ـــپ بهرگهن، مېھرىب ـــاده قىلى زىي
ئهڭ  ڭشـنىهرپلهسدۇنيا ھاياتىدا بۇ نېئمهتلهرنى قانداق  تاشلىۋهتمهستىن،

ھىـدايهتلىگهن ئۈممهتنىـڭ يهنه بىـر مۇسـئهب  لى بولغان ئىسـالمغاتوغرا يو
چــۈنكى مۇســئهب ئىبنــى ئۇمهيرنىــڭ تونلىرىــدهك . ئىبنــى ئــۇمهيرى ئىــدى

كاتتـا كهڭرى داچىلىـرى، -ئېسىل ماشىنىلىرى، كهڭ-ئۇنىڭ ھهم ئېسىل
گه ئاشـىق بولغـان مۇسئهب ئىبنـى ئـۇمهير. بار ئىدىى مهنسهپلىر-ھوقۇق

. قىزلىرىدهك رۇس قىزلىرى ھهم ئۇنىڭ ئوتىـدا پىشـىپ كـۆيهتتى يىشهرۇق
ــۈتمهس ــا پ ــدۇ-ئالالھق ــۈگىمهس ھهم ــڭ -ت ــۇ بۇالرنى ــۇنكى، ئ ــاناالر بولس س

ئهتـكهن بولـۇپ، بهلكـى ئاشـۇ رۇس  ركهتھهممىسىنى پهقهتال ئالالھ ئۈچۈن 
ــان  ــۆيلهرده ئولتۇرۇشــقا رازى بولغ ــب ئ ــاد مهيدانىــدا غېرى ــدىن جىھ قىزلىرى

ــىل ــدهلهرنى، ئېس ــۈرۈپ -مۇجاھى ــىراپ يۈگ ــىنىلىرىدىن ھاس ــىل ماش ئېس
اقلىرىدىن ئـوت چىقـارغۇچى ئارغىمـاق ئـاتالرنى، كاتتـا مهنسـهپلىرىدىن يتۇ

ـــا ـــان، ئىج ـــاچلىرى چۇۋۇلغ ـــدىكى چ ـــالالھ يولى ـــازهت ئ ـــا ئىج زهت سورىس
  .سۆيۈملۈك بىلگهن ئىدى مۇجاھىدچىلىقنى ئهال ۋه ئاددىيدىغان بېرىلمهي

 )ربۇنلـۇق مهرگهن قـورالىدۇ(چىده قهنناس ئهبۇ مۇسا ئاكا قورالالرنىڭ ئى
ئۇ يېڭى كهلـگهن ۋاقىتلىرىـدا پىلىمـوت بىـلهن . نى بهكمۇ ياخشى كۆرهتتى

ۋه يــاش  پســىخىكاگىشــىپ شــىگه ئهشــۇغۇلالنغان بولــۇپ، ۋاقىتنىــڭ ئۆتۈ
جهھهتتىكى بهزىبىـر سـهۋهبلهر ئۇنىـڭ قهننـاس كۆتۈرۈشـى ئۈچـۈن پىشـىپ 

قهنناسچىلىق ئۇنىڭ ئهڭ پىشقان ۋه ئهڭ ياخشـى كۆرىـدىغان  ۋه يېتىلگهن
تۇرغان يېڭى ئهسكهرلىكته  هسىيىدۇرئۇ بىزگه . كهسپى بولۇپ قالغان ئىدى

ۋاقىتلىرىنى ھېكايه قىلىـپ كاپىرالرنىـڭ قـورالالرنى قهرهللىـك تهكشـۈرۈپ 
ــنه  ــده كىچىككى ــر يېرى ــداق بى ــڭ قان ــدىغانلىقىنى، ئهگهر قورالىڭىزنى تۇرى

ــاينىكىتــوزان كــۆرۈپ قالىــدىغان بولســا، قورالنىــڭ -چــاڭ راســا بىــلهن  پ
ىـش ئۈچـۈن ئۇرىدىغانلىقىنى، كاپىرالر ئاشۇ باتىل ئهقىدىسىنى ھىمـايه قىل

ياراقالرغــا شــۇنچه كۆڭــۈل بــۆلگهن يهرده، بىــز -ئهســكىرى ئىشــالرغا، قــورال
ــى  ــىمىز كېرهكلىكىن ــيهت بېرىش ــۇ ئهھمى ــا تېخىم ــدالرنىڭ بۇالرغ مۇجاھى

نى كاتتا مهنسهپ بىلهن پۈتتـۈرگهن، ئهسكهرلىك هسىيىدۇرئۇ . ىتلهيتتىتهك
هنـدىن ھوقۇق تۇتۇپ چـوڭ ئـۆتكهن كىشـى بولـۇپ، جىھـاد مهيـدانىغا كهلگ
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كېيىن ئهڭ ئاۋۋال قهلبىدىكى راستچىل ئىمانى بىلهن، ئۇندىن قالسـا ئـاز 
ســاۋاقلىرى بىــلهن يــۈزلهپ قهنناســچىالرنىڭ مهيــدانغا -بولمىغــان تهجــرىبه

  . كېلىشىگه سهۋهب بولۇپ قالغان ئىدى
ئهبۇ مۇسـا ئاكـا بىـر قېـتىم مۇجاھىـدالرنىڭ يـولىنى توسـۇش  ئۈچـۈن 

ن ماشىنا ئهسكهرنى ئالالھنىڭ ياردىمى بىلهن كېتىپ بارغان نهچچه ئونلىغا
ــۇپ،  ــان بول ــپ تۇرغ ــۇداپىئه قىلى ــۈدهك م ــالغۇز دېگ ــۆزى ي ــرچه  200ئ مېتى

راسـا  ا مۆكۈپ تۇرۇپ مـۇرتهد كـاپىرالرنىمۇساپىده قهبره تاشلىرىنىڭ ئارىسىد
ــكهن ــۈرگهن ئى ــۆپ ئۆلت ــان . ك ــپ باقق ــدا كېزى ــاد مهيدانى ــىز جىھ ئهگهر س

ئهنه شـۇ يولـدا سـاقاللىرى ئاقارغـان  ،ئىمانلىق كىشى بولسىڭىز، ئهلـۋهتته
شـۇنىڭدهك بىزنىـڭ بـۇ ئهركىمىزنىـڭ ھهم . بىراۋنى سـۆيمهي تۇرالمايسـىز
بىـز  بولـۇپ، سـانجىلغانسـاقاللىرىغا ئـاق -ئالالھ يولىدىكى جىھادتا چـاچ

ئۆزىمىزنىڭ ياش بولۇش ساالھىيىتىمىز بىـلهن ئـۇ كىشـىنىڭ جىھادىـدىن 
، پاكىزه كىيىنىشلىرى ساقاللىرى-چاچ پارقىراقئۇ . ئاجايىپ سۆيۈنهتتۇق

ىلىـپ بولۇپ، ئىككى ئېغىـز پاسـاھهتلىك سـۆز ق نامايانفىلىملهرده  بىلهن
يدانىـدا، ، بهلكى ھهقىقىي جىھاد مهقويىدىغان مويسىپىتالردىن بولماستىن

ئالدىنقى سهپلهرده قورالىنى ئىككى بىلىكـى بىـلهن تۇتـۇپ، ئىككـى پـۇتى 
ــۆرۈپ،  ــلهن ك ــۆزى بى ــى ك ــمهننى ئىكك ــالپ، دۈش ــول باش ــزگه ي ــلهن بى بى
ــدىغان  ــوق ئۈزى ــۇرۇپ ئ ــپ ت ــا يېلىنى ــلهن، ئالالھق ــمى بى ــڭ ئىس ئالالھنى

جىھادنىڭ كهڭ كهتـكهن باياۋانىـدا بىـزگه ئـۆز قـوينىنى . سهردارىمىز ئىدى
بىلهن كهڭرى ئاچقان يايرايـدىغان بېغىمىـز، قېـيىن كـۈنلهرده  خىيلىقېس

ئۇ ئالالھنىڭ يـاردىمى بىـلهن مۇئـامىلىلهرده . يۆلىنىدىغان تېغىمىز ئىدى
رگهن شـۇ ياشـقا كىـ ئهللىـك نهچـچه. ، تىرىشچان ئىـدىرلىكهۋسئاجايىپ 

ــدا ھهم ئهگهر پو ــتۇۋاقىتلىرى ــ ش ــا تىلى ــاڭالپ قالس ــۆز ئ ــام س ــرهر خ دىن بى
ھاياتنىــڭ ھهر قايســى ھالقىلىرىــدا بىــرهر . دهپتىــرىگه خــاتىره قالــدۇراتتى

ده، ئالالھقـا يېلىنىـپ، -ئىشقا ئاجىز كهلسه، دهرھال رهببىنـى ئهسـلهيتتى
ئـۇ يهنه جىھـاد مهيدانلىرىـدا . تهۋهككۈل قىلىپ جىھادىنى داۋامالشـتۇراتتى

. اتتىدۈشــمهنگه ئېتىلغــان شــىر كهبــى بولــۇپ، ســهپنىڭ ئهڭ ئالدىــدا ماڭــ
ــۇنلىرىنى ئېســىۋېلىپ، قهنناســىنى ئۇنىــڭ ئهپچىلگىــنه دۇ! ۇبھانهلالھســ رب

ۇنىيهت كۆتۈرگىنىچه بىزگه يول باشالپ كېتىشـلىرى ھهر بىرىمىزنـى مهمنـ
ــدۇ ــالماي قالماي ــا س ــده ھاياجانغ ــازا . ئىلكى ــمهنلىرىنى ت ــڭ دۈش ئالالھنى
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ارقىـدا قاقشاتقاندىن كېيىن چېكىنگهن پهيتلىرىمىزده بولسا، ھهممىنىڭ ئ
ئارقىدا قالغان ياكى يوقـاپ . بىر سانايتتى-بۇرادهرلهرنى بىرمۇ. چېكىنهتتى

  . كهتكهن بۇرادهرلهر بولسا، بىلله ئېلىپ قايتمىغۇچىلىك بولدى قىلمايتتى
. ئالالھنىــڭ رهھمىتــى ياغقــان، بهرىكهتلىــك رامىــزان ئــايلىرى ئىــدى

ىڭ يـوللىرىنى دۈشـمهنلهرن الرمۇجاھىدجىھادتىن ھېچ بوشىشىپ قالمىغان 
ــان زىتىــپۆك ــادا ۋهده قىلغ ــۇ دۇني ــا ئالالھنىــڭ ب ، پۇرســهت بولســىال ئۇالرغ

ــازابىنى تېتىــتىش ئۈچــۈن تىرىشــچانلىق كۆرســىتهتتى دۈشــمهنلهر ھهم . ئ
بىزگه ئوخشاش يهيـدىغان، ئىچىـدىغان، كېسـهل بولىـدىغان ئـادهم بولـۇپ، 

ــوزۇق ــدا ئ ــك ھال ــلهن -قهرهللى ــارۋانلىرى بى ــۈن ك ــازاالر ئۈچ ــۈك ۋهھاك تۈل
ــۈرهتتى ــاجىر ۋه ئۇال. ي ــان مۇھ ــڭ تۇتۇۋالغ ــڭ مۇشــۇ كوكۇلىســىدىن چى رنى
ــارى ــر ئهنس ــى بى ــق، ياخش ــتىم ئهتراپلى ــۇ قې ــىنىالر ب ــار  پروگراممىس تهيي

ڭ ئۆزىنىـ الرمۇجاھىـدجهڭگه مېڭىشنىڭ ئالدىـدا ھهمـمه . قىلىشقان ئىدى
بـۇ . تۇتقان بولسا، بهزىلىرى تۇتمىغان ئىـدى اروز ئهھۋالىغا يارىشا بهزىلىرى

يـول ھهم . بۇرادهرلهرنىـڭ ھهممىسـى روزا تۇتقـان ئىـكهن ھـاجىرمۇۋاقىتتا 
ناماز شام بىلهن ئىپتارنى قىلىـپ،  الرمۇجاھىدئانچه يېقىن ئهمهس بولۇپ، 

ــۈرۈپ كېتىــدىكهن كهدۇتويغــ تــۈن قاراڭغۇســىدا . يېيىشــكهندىن كېــيىن ي
ــيىن ــدىن كې ــېچىچه يۈرگهن ــرىگه  ،ك ــلهن مهنزىللى ــاردىمى بى ــڭ ي ئالالھنى

. يېتىپ، پىستىرمىغا ئورۇنلىشىپ، دۈشمهنلهرنىڭ كېلىشىنى ساقاليدىكهن
بىــلهن  هس ماشــىنىلىرىغا ئىشــىنىپ، تهكهببۇرلــۇقدۈشــمهنلهر ئــوق ئــۆتم

، ئهۋجىـگه چىققـان بىـر قىزىـپجهڭمۇ باشـالندى، جهڭ تـازا . كېلىۋاتاتتى
سنىڭ ئوقلىرىنى ئېتىپ بولۇپ، ئوقدانغا قايتـا پهيتته، ئهبۇ مۇسا ئاكا قهننا

قايدىندۇر تۇيۇقسىز كهلگهن بىـر پـاي ئـوق ئۇنىـڭ . ئوق سېلىۋاتقان ئىدى
ــۈپ كهتتــى ــر ئويلىســا كىشــىنىڭ . يېڭىــدىن تېشــىپ ئۆت ــره بى ــۇ مهنزى ب

ــالالھ  ــك ئ ــا مهرھهمهتلى ــر ئويلىس ــا، يهنه بى ــاده قىلس ــىنى زىي قورقۇنچىس
ــل تهۋر ــڭ ئىزنىســىز قى ــڭ تائاالنى ــاي ئوقنى ــر پ ــدىغانلىقىنى، ھهر بى ىمهي

جهڭ . ئىشــاره قىالتتــى غائالالھنىــڭ ئىزنــى بىــلهن ســهير قىلىــدىغانلىقى
ئاخىرلىشىپ، نهچچه ماشىنا كۆيۈپ، دۈشـمهنلهر جهھهنـنهمگه يىقىلغانـدىن 

شـۇ  الرمۇجاھىـد. ئاسـتا چېكىنىشـكه باشـاليدۇ-ئاسـتا الرمۇجاھىدكېيىن 
ئۈلگۈرۈپ كهلگهن بولۇپ، كۆپىنچه بـۇرادهرلهر  ماڭغىنىچه يهنه ئىپتار ۋاقتىغا

ئهمما ئارىـدىكى . ئىكهن شكهنيولدا كهلگهچ ئۇچرىغان ئېقىن سۇالرنى ئىچى
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ــا ئالالھنىــڭ ھهۋزى كهۋســىرىگه  ــۇ مۇســا ئاك ــدىن چــوڭ ئهب يېشــى ھهممى
ــه  ــاغلىق نهرس ــل چ ــرهك، قى ــا كې ــان بولس ــي قىزىقق ــتىنۇيھهقىقى  تماس

مانـا بـۇ ئهسـلىمىلهر بىزنـى . كېلىدىكهنروزىسىنى داۋامالشتۇرۇپ قايتىپ 
  . ماي قالمايدۇيهنه بىر قېتىم مهمنۇنىيهت ئىلكىده ھاياجانغا سال

: ئهبۇ مۇسا ئاكا شۇنىڭدهك تولىمۇ ھىممهتلىك كىشـى بولـۇپ، ئۇنىڭغـا
دېگهنــدهك گهپلهرنــى قىلغــان » ... ...بولــۇپ كهتســهم شــهھىد كهزرېــت«

بـاالم، جاھـان تېخـى فهتىـھ بـولغىنى، ئالالھنىـڭ كىتـابى يهر «: ۋاقتىمدا
يۈزىگه ھاكىم بـولغىنى يـوق، ھىجـرهت بىـلهن ھهمـمه ئىـش تۈگىـدى دهپ 

كـــاپىرالرنى كـــۆپلهپ . ئىـــش تېخـــى ئهمـــدى باشـــالندى. ئـــويالپ قالمـــا
ولغان بۇرادهرلهرنىڭ قىساسىنى ئېلىشىمىز ب شهھىد. كېرهك شىمىزۈرۈلتۆئ

دېگهندهك گهپلهرنى قىلىپ، بىزنى ئىرادىلىك بولۇشقا، كۆپ ئهمهل » كېرهك
ــدىن . قىلىۋېلىشــقا قىزىقتــۇراتتى ۋهھــالهنكى، ئۇنىــڭ قىلىۋاتقــان جىھادى

  . تاشقان شاھادهتكه بولغان ھېرىسمهنلىكىنى بىلىپ تۇراتتىم-تولۇپ
لهيھى ۋهسـهللهم بىـالل رهزىيهلالھـۇ ئهنھۇنىـڭ ئه ۇلالھهللهسرهسۇلۇلالھ 

ــدىن خــۇش  تهكهرتاھــارهتتىن كېيىنكــى ئىككــى   بهرگهن تهشــارېبنامىزى
ئالالھ ياخشى بىلگۈچى، شۇنىڭغا ئوخشاش ئهگهر رهبـبىم ئهبـۇ مۇسـا . ئىدى

بولـۇپ  مىدىنۋقوياخشى كۆرۈپ قالغان بولسا، ئۆز  مىلىنىهئئاكىنىڭ بىرهر 
. يهككه ھالدا شۇ جامائهتته سـابىت قېلىشـىمىكىن دهپ گۇمـان قىلىـمهن

بـاالم، ئـالالھ «: ئېچىـۋهتكهنكى، ئـۇ دائىـمشۇ قهدهر ئالالھ ئۇنىڭ قهلبىنى 
 ».، بۆلۈنۈشنى ھـارام قىلـدىدىۇيرۇبتائاال بىز مۇسۇلمانالرنى بىرلىشىشكه 

ــى ــز. دهيتت ــادى ھهممىمى ــڭ جىھ ــېقىن ھهم ئىخال دىندهرۋهقه ئۇنى ــقا ي س
ئهبـۇ مۇسـا . ئۇ يهنه باشـقىالرنى جىھادتـا بهسلىشىشـكه چـاقىراتتى. بولدى
ۇنداق بىــر ئــال ھاياتلىقىمــدا شــرې. ىــدىن كــۆپ نهرســىلهرنى ئۆگهنــدىمئاك

پ، ئۇنىڭ بىلهن بىرگه ياشاتقۇزغان، جىھـاد قىلـدۇرغان كىشىنى ئۇچراتقۇزۇ
  . ئېيتىمهن سانا-ئالالھقا ھهمدۇ

 شـوئارىغايهنىال ئۆزىنىڭ كونـا  ،بولۇش ھارپىسىدا شهھىدئهبۇ مۇسا ئاكا 
بىر بـۇرادهر بىـلهن قهننـاس ئېـتىش  ،بىنائهن ھهرىكهتتىن بهرىكهت ئىزدهپ

ئۈچۈن كهتكهن بولۇپ، مهنزىلىگه يېتىپ بارغاندىن كېيىن تاغ چوققىسـىدا 
 دهھىـيلىگهر دۈشـمهن بهزىـ. ياتـاتتى زىتىـپۆكقورالنى بهتلهپ دۈشـمهننى 

قىلىش جهريانىدا ئۆزىنى ئاشكارا قىلىشقا مهجبۇر بولۇپ، شـۇنداق ھهرىكهت 
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ئاشكارا بولغان پهيتنى چىڭ تۇتقان ئهبۇ مۇسا ئاكـا راسـا كېلىشـتۈرۈپ بىـر 
ــدۇ ــوق ئۈزى ــاي ئ ــۆ. پ ــاۋۋال ك ــايالر ئ ــۇ ج ــمهنگه ب ــان، دۈش ــوق ئېتىلغ پ ئ

مهلۇم بولغان ئورۇنالر بولغانلىقى ئۈچـۈن، ئـوق ئېتىـپ بولـۇپ  ناتىېكوئورد
ئهبـۇ مۇسـا ئاكـا ئاتقـان ئهجهللىـك ئـوق . دهرھال چېكىنىش كېرهك ئىـدى

ــۆلگىنى  ئالالھنىــڭ ئىزنــى بىــلهن بىــر نهپهر نىجىــس مــۇرتهدگه تېگىــپ ئ
بىلهن، ھايات قالغان باشـقا نىجىسـالر ئۆلگهنـدىن بهتـتهر قورقـۇنچ ئىچىـده 

ســۇبھانهھۇ ۋهتائاالنىــڭ ئــالالھ بــۇ مېھرىبــان رهببىمىــز . رھهققېلىشــى به
دىن خــۇدىنى شــۇ قورقۇنچىــ. ڭ چــوڭ مۇكاپاتىــدۇرمۇجاھىــدالرغا بهرگهن ئه

يوقاتقان مۇرتهدلهر ئوق ئۈزۈلگهن تهرهپكه قارىتىپ راسا قاتتىق بومباردىمـان 
بىـر  ھهتتا بومباردىماننىڭ قاتتىقلىقىدىن ئهبـۇ مۇسـا ئاكـا ۋه يهنه. قىلىدۇ

بۇرادهر ئـۆزىنى دالـدىغا ئـېلىش بىـلهن بولـۇپ كېتىـپ، ئايرىلىـپ كېتىـپ 
لېكىن بۇ جايالر ئهبۇ مۇسا ئاكا ۋه ھېلىقـى بـۇرادهر ئىككىلىسـىگه . قالىدۇ

ئـاز مېڭىـپ، شۇنداق قىلىپ بىر ئاز مۆكـۈپ، بىـر . پىششىق جايالر ئىدى
بىرىنـى -پهس كويغا چۈشكهندىن كېيىن، بـۇ ئىككىـيلهن بىـر بومباردىمان
ــالم ــۇرادهر مهركهز. ايدۇتېپىش ــى ب ــدۇھېلىق ــولىنى داۋام قىلى ــاراپ ي . گه ق

مهركهزگه كېلىــپ قــارىغۇدهك بولســا، ئهبــۇ مۇســا ئاكــا تېخــى قايتىــپ 
 ئىنشــائالالھئهبــۇ مۇســا ئاكــا بىــر ئــاز ياشــقا چــوڭ كىشــى، «. كهلمىــگهن

ئـۆز ھهمـمه  دهك ئويالر بولۇشـقان بولسـا كېـرهك،دېگهن» ئالدىرىماي كېلىدۇ
ئارام ئالىـدىغانالر ئـارام ئېلىـپ، تامـاق ئېتىـدىغانالر تامـاق  ،ئىشى بىلهن

ئارىالپ مۇخابىراتتا ئهبۇ مۇسـا ئاكـا چاقىرىلىـپ -ئارىالپ. ئېتىۋاتقان ئىدى
ــاتتى ــردى. قوي ــقا . كهچ كى ــال تۇيۇلۇش ــش بىنورم ــقهتهن ئى ــدى ھهقى ئهم
زدهپ بـېقىش ا چىقمىسا، نه قايتىپ كهلمىسـه، ئىـقنه مۇخابىرات. باشلىدى
ــۋهتته ،كېــرهك ــاز كــۆڭلى . ئهل ــۇرادهرلهر ئىشــنى بىــر ئ شــۇنداق قىلىــپ ب

ـــدهك  ـــدىيتۇيغان ـــزۇبول ـــىنى ھهرگى ـــداق بولۇش ـــېكىن بۇن ـــز -، ل ھهرگى
ھهممه ئۆزىنى ئۇنـداق يـاكى بۇنـداق خىيـالالر بىـلهن بهزلهپ . خالىمايتتى

بىـر كـېچه ئىـزدهش ئۈنـۈم . گۇرۇپپىغا تهقسىم بولۇپ ئىزدهشـكه باشـلىدى
بۇرادهرلهر مهركهزگه قايتماستىن بۇ سۆيۈملۈك ئهركىسىنى تېپىش . بهرمىدى

. ئـۆيلهرده تـاڭ ئـاتقۇزۇپ يهنه ئىزدهشـكه باشـلىدىئۈچۈن ئۇچرىغان ئهسكى 
ئهبۇ مۇسا ئاكا ئوق ئۈزگهن تـاغ چوققىسـىنىڭ  بۇرادىرىمىز مۇسلىمئهتىسى 

مېتىــرچه پهس  100ئــۇ يهردىــن تهقــرىبهن . ئهتراپىنــى چــۆرگىلهپ يــۈرهتتى
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تهرهپته ئۈستى ئېچىۋېتىلگهن بىر ئهسكى ئۆي بولـۇپ، كېچىـدىن بېـرى بـۇ 
نهچچه ئىزدىگهن بولسىمۇ، يهنه بىر قاراپ بـېقىش ئۈچـۈن ئۆينىڭ ئهتراپىنى 
قارىسـا . تۇيۇقسىز كۆزىگه بىر نهرسـه چېلىققانـدهك بولـدى. كېتىپ باراتتى

مۇسـلىمنىڭ مهن ھهقىـقهتهن . ا ئاكا يهرده سوزۇلۇپ ياتقان ئىكهنئهبۇ مۇس
 ھوشـىنىئـۇ . نهيمهلمهرېـبئىپـادىلهپ  سسـىياتىنىېھۋاقىتتىكـى  ئهينى

ىنى توختىتىپ، دهرھال باشقا بۇرادهرلهرگه مۇخابىرات ئـارقىلىق يىغىپ، ئۆز
ــۇ مۇســا ئاكىنىــڭ. خهۋهر قىلىــۋهتتى ــوڭ قولىنىــڭ ســول بىلىكــى ئهب ، ئ

باشـقا  بىر ئـالالھتىن«: ۇپ، بىگىز بارمىقىچىمچىالق بارمىقى سۇنغان بول
تۆمۈر پارچىسى ئۇنىڭ سول چانىقىـدىن كىرىـپ، . دهپ تۇراتتى »ئىالھ يوق

باشـقا  بولـۇپ،سول قۇلىقىنىڭ كهينىدىن يوغان يېرىـپ چىقىـپ كهتـكهن 
 .يوغـان تۆمـۈر پـارچىلىرى كىـرگهن ئىـدى-قورساق قىسىملىرىغىمۇ يوغان

 قهننىسـى .ئۇنىڭ چىرايىدىن گۈزهل بىر تهبهسسۇم جىلۋه قىلىـپ تـۇراتتى
ئۇنىــڭ . بىـلهن تامغــا يــۆلهپ قويغـان ھالىتىــده تــۇراتتىقــولى  بولسـا ئــۆز

يېنىغىال رهھمهت پهرىشتىلىرى تهرىپىدىن ئېلىپ كېلىنگهن ئـاخىرقى بىـر 
ــانىي  ــېچ قىينىماســتىنال پ ــۇنى ھ ــۇپ، ئ ــوقى چۈشــكهن بول ــاۋۇن ئ ــاي ھ پ

ــــدى ــــان ئى ــــاالس قىلغ ــــدىن خ ــــڭ غهم قايغۇلىرى ــــۇرادهرلهر . دۇنيانى ب
ۈرگىنىچه مهركهزگه ئېلىپ كهلگهن بولۇپ، يىغىلىشقاندىن كېيىن ئۇنى كۆت

مېتىـردىن ئېگىـز ئهبـۇ مۇسـا ئاكـا ئاجايىـپ يهڭگىـل تۇيۇلغـان  1.8بويى 
تېخـى نهچـچه ئـاي شۇنداق قىلىـپ بـۇرادهرلهر ئهبـۇ مۇسـا ئـاكىنى . ئىكهن

ئۈچ ئايچه ۋاقىتـتىن ھاپىز قۇرئان، ھىجرهت قىلىپ  بۇرۇن شهھىد بولغان،
-26غـان جېڭىـده، رامىزاننىـڭ راك قىلى قېتىم ئىشـتىكېيىن ئىككىنچ

ياشلىق بـۇرادىرىمىز ئابـدۇلبهرىنىڭ  22كۈنى ئالالھنىڭ دهرگاھىغا كهتكهن 
  . يېنىغا دهپنه قىلىدۇ

  
  شاھادهتنامه ---  ئهبۇ مۇسا ئاكىغا مهرسىيه
  

  ھۆججهت بولۇر بۇ جىھاد، سادىق بىلهن كازىپقا،
  .نىفاق ئىللهت بىلىنمهس راھهت ئىچره سىناقسىز
  رهسۇل ئهكرهم يولىدىن يۈرمهك بولغان ئهركهككه،

  .ئهنه ئىزى تۇرۇپتۇ غازاتالردا ساناقسىز
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  دىن،جهئفهر، ھهمزه، مۇسئهب، ىنتتارىخكۆرۈپ ئهسىر 

  .بىلدۇق نېمه جاسارهت، ئىماندىكى ساداقهت
  ،ىسىۋسىېنئۇشبۇ زامان بوش قالمىدى تهگدى ھهق 

  .يامهتكۆردۇق كۆپلهپ شىر يۈرهك، دهلىل بولۇر قى
  
  سهركىسى، الرمۇجاھىدئهبۇ مۇسا بۇلغارى، 

  .خالىد كهبى مهيداندا، ھارماس سادىق ئهزىمهت
  ئۆزره قىلىپ دۇنيانى جهڭدىن قاچسا نۇرغۇنى،

  .مال ھهم شۆھرهت-كهلدى غېرىپ تاغلىققا، تاشالپ پۇل
  
  دوستالر ئالدىدا، ڭكىيدىمۇاليىملىق تونىنى 

  .كۆيۈمچان داشقا، ئاتىمىزدهكمېھرىبانتىڭ سهپ
  قان يىغالتتىڭ دۈشمهننى، زار قاقشىدى ئهلهمده،
  . ئۈزدۈڭ ئوقنى يۈرهككه، تاپساڭ قاچان بىر ئىمكان

  
  دۈشمهن تامان، سابىت تۇرۇپ جهڭگاھتا، زلىنىپۈي

  .ماقامغا، نېسىپ بولدى شاھادهت ئالىييهتتىڭ 
  شهھىدلهر ئهۋزىلى بوپئايرىلدىڭ ئىززهت ئىله، 

  .»جاراھهت«قورالغا يهتكهن ھالدا سهن ئهڭ سۆيگهن 
  

  يۈكۈڭ ئېغىر سىناقتا، ئېگهلمىدى قهددىڭنى،
  .ئاق سانجىلدى چېچىڭغا، ئهمما جىسمىڭ زهبهردهس
  نېمه ياشلىق ھىممىتى بىلمهسكهنمىز ئهسلىده،
  .كۆردۇق ۋۇجۇدۇڭ ئۆزره، ئاتهش كهبى شىجائهت

  
  مۇرتهد كاپىر قهستىگه ئوق ئىدىڭ ساداقتىكى،

  .پۇلۇرۇيوپدوستالرغا، كهلسه ياۋ گهر  بولدۇڭقالقان 
  ئهجىر ئىخالس مېۋىسى يۈزلهپ ئۆلدى كافىرالر،
  .ئاتقان ئوقۇڭ سهۋهبى، چىشلهپ يهرنى قان قۇسۇپ



ā

 ئىسالم ئاۋازى تهشۋىقات مهركىزى                                                          

 153  

 

        
  ھۆرمهت تاجىنى، ڭكىيدىبولدۇڭ گۈزهل نهمۇنه، 

  .ئالالھ بهردى شهنىڭگه، ھهر تهرهپته ئۈستۈنلۈك
  جۇدۇندا،مىسلى مهزمۇت قىيادهك، ئېگىلمىدىڭ 

  .كۆردۇق سهندىن ئاقىۋهت، پهزىلهتته يېتۈكلۈك
  

  تارىخ بېتىدىن ئۆچتى كىسرانىڭ سهلتهنىتى،
  .ئهمما سالمان فارسى قالدى يارقىن نۇر چېچىپ
  تۇرسا سادىق يىگىتلهر تۆكۈپ ئىسسىق قېنىنى،
  .ياشنىماسمۇ دىن ئىسالم شاخلىرى كۆككه يېتىپ

  
ئهبۇ  مۇسا ئاكا جىھاد مهيدانىدىكى شـىر يـۈرهك قومانـدانىمىز، يـېقىن 

ئهبـۇ مۇسـا ئاكــا . شـۇنداقال تهربىيىچـى ۋه ئۇســتازىمىز ئىـدى پدىشـىمىزهس
مهن ئهســكىرى . ئۆزىنىــڭ جىھــادى ھاياتىــدا ئــۆچمهس ئىزالرنــى قالــدۇردى

 ىقىنۇرلۇبـاتتهلىمگاھتىكى چېغىمدىال ئهبۇ مۇسا ئاكىنىـڭ پهزىلىتىنـى ۋه 
  . ئاڭالپ، بۇ كىشىنى كۆرۈش ئىستىكىده بولغان ئىدىم

ئالالھقا ھهمدىلهر بولسۇنكى، ئالالھ كېيىنچه ماڭا ئهبۇ مۇسا ئاكا بىلهن 
بىلله بولىـدىغان، جىھادقـا تهڭ ئىشـتىراك قىلىـدىغان پۇرسـهتلهرنى كـۆپ 

دائىـم . ئۇ بارلىق مۇجاھىدالرغا ئاتىالرچه مېھرىبانلىق كۆرسىتهتتى. بهردى
جىھادى ئىشالردا ياكى باشقا . دهپ قۇچاقالپ بېشىمىزنى سىاليتتى» االمب«

ــۇش ئىشــلىرىمىزدا ۋه قېرىنداشــالرنىڭ ئارىســىنى  ــادهتلىرىمىزده، تۇرم ئىب
ده ئىسـالمىي ئۇ ئۆز ئهمهلىيىتى. تۈزهشته ھهر ۋاقىت بىزگه تهربىيه قىالتتى

ئۈسـتۈن  ۋه ۋهتهن بىرلىكىـدىن يۈكسـهك دهرىجىـده قېرىنداشلىقنىڭ قـوۋم
ئـۇ بىـزگه ئۈممهتنىـڭ جىھادىـدىكى بىـر . ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىپ قويدى
  . نهمۇنه، ئالىيجاناب ئۈلگه بولدى

  مۇسلىم تۈركىستانى---                                          
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  ئابدۇلبارىغا مهرسىيه

  
  شهھىدلهرنىڭ بوستانىغا قېتىلدى بىر گۈل، 

  .بولۇندى زىننهتزىلۋالىقى، ياشلىقى ھهم 
  دۇنيا تار جىلغىسىدىن، پانىيكهتتى ئۇزاپ 

  .فىردهۋس جهننهت ئالىيساڭا دوستۇم بولغاي 
  

  توسالمىدى سېنى لهززهت ئالالھ يولىدىن،
  .ھىجرهتته خوش دېدىڭ جانىڭ مېھرىبانىڭغا

  كۈتكىن كىيىپ تاجى ۋاقارنى، ئىنشائالالھ
  .گۇزارىڭغا-كىيگۈزهرسهن ھۆرمهت تونى غهم

  
  ياش قهلبىڭگه تىلدى ئىزالر ھهر بىر قارا تۈن،
  .كاپىر قىلغاچ ھهتتا قۇرئان ئوقۇشنى گۇناھ
  جهننهتلهرده ھهر بىر ئايهت ئۆرلىتهر ماقام،
  .ئالالھ بهرگهي ساڭا يۈكسهك ئورۇن ئارامگاھ

  
  قالدى كۆپى دۇنيا غېمى، ئىلىم كويىدا،
  .جىھاد تېخى ئېغىر يۈكنى قويماستا تاشالپ

  ئىدىڭ دۈشمهن سهلدهك تاقهت گهرچه ئاز،كهلگهن 
  .جىھاد ئاچتىڭ مۇرتهدلهرگه ئىسالمنى ساقالپ

  
  لهززهت، ئارام يىراق بولغان جىھاد مهيدانى،
  .دىلدا قۇرئان قولدا قورال ھهمراھتى ساڭا

  مهشرىق ئارىسى تامام،-ئىسالم غېرىب مهغرىب
  .ساڭا ئالالھ بهرسۇن گۈزهل مۇكاپات تۇۋبا

  
  ، ياخشى خىسلهت ساھىبى ئىدىڭ،گۈزهل ئهخالق

  .قېرىنداشالر گۈلشهنىده خۇش پۇراق بىر گۈل
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  ئاڭلىتاتتىڭ ھهقنى دائىم يېقىملىق قىلىپ،
  .ئىززهت تاپقىن ئاخىرهتته دۇنيادا تۈگۈل

  
  شهھىد شۇنداق ئارزۇ قىالر ھاياتقا قايتسام،
  .پىدا بولسا ئالالھ ئۈچۈن جىھادتا تېنىم

  گۈزهل ماقامغا، يئالىيهتسهم دهيمهن شۇنداق 
  .قىلسا ئالالھ ئىجابهتنى چېچىلسا قېنىم

  
  گهرچه ئارزۇلىرىڭ بولماستىن روياپ، ڭتتىهك

  .ئهمما تاغۇت بولۇر بهربات قالماستىن بىر نام
  تىكلىنىدۇ خىالفهتنىڭ قارا بايرىقى،
  .قىساسىڭنى ئاالر ھامان ئۈممهتى ئىسالم

  
  مۇسلىم تۈركىستانى، كۈنى-26يىلى، رامىزاننىڭ -1432ھىجرىيه  
  

-بىـر ئامـانهتشۇنچه قىممهتلىـك كىشـىلهردىن ئايرىلىـپ، بـۇ ئېغىـر 
يـاراملىق . بىرلهپ ھايات قالغانالرنىڭ ئۈستىگه يۈكلىنىپ كېتىپ بـاراتتى

قوماندانىدىن ئايرىلغان مۇجاھىدلىرىمىز خۇددى دادىسىدىن كىچىك يېتىم 
لېكىن ئالالھنىـڭ ۋهدىسـى ھهق . بالىدهك تۇيغۇ بېرهتتى هسىدهنارقالغان 

بولۇپ، ئـالالھ يولىـدىكى جىھـاد تـا قىيـامهتكه قهدهر ئۈسـتۈنلۈك قازىنىـپ 
شۇنىڭغا مۇۋاپىق جهڭ مهيدانىدا ئهبۇ مۇسا ئاكىنىڭ ئىزىنى . داۋام قىلىدۇ

داۋامالشــتۇرۇپ، ھىمــمهت بېلىنــى مهھــكهم بــاغالپ، نىجىــس مــۇرتهدلهرگه 
كىملىكىنــى تونۇتــۇپ كېلىۋاتقــان مۇجاھىــدلىرىمىز تېخىمــۇ ئۆزىنىــڭ 

  . زىيادىلىشىپ كېتىۋاتاتتى

��«:مۇنداق دېگهن رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم p���  �� @��> nc!��1 �@�>j� �9

 m� ��� �) ����������� �@�  =c!���1�  @�� �> l����� ���  2 �a -  ــڭ ــۆرگهن(مۆئمىننى ــڭ  )ك ــى پهيغهمبهرلىكنى  46چۈش
  )رىۋايىتى بۇخارى(   ».بىرى پارچىسىنىڭ

مهن ھهم ئهبۇ مۇسا ئاكا ھهققىدىكى ھېكـايهمنى ئـۇ توغرىـدا كـۆرۈلگهن 
 اســىتىلىرىۋپۈتــۈن تهشــۋىقات . چۈشــلهر بىــلهن ئاياغالشــتۇرماقچىمهن
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كاپىرالرنىــڭ باتىــل ئهقىــدىلىرى بىــلهن تولغــان بۈگــۈنكى كۈنــده غېرىــب 
سۇبھانهھۇ ۋهتائـاال بىـلهن بولغـان سىردىشىشـقا ئاالھىـده  ئالالھ الرمۇجاھىد

قىلىـپ بهرگهن ئهھمىيهت بېرىدىغان بولۇپ، ئـالالھ تائـاال ئۇالرغـا نېـئمهت 
تاپسا، بهزىده  للىهسهتقايغۇلىرىغا چۈشلىرى ئارقىلىق بهزىده  ئهھمىيهتلىك

  . تېخىمۇ شىجائهتلىنىپ كېتهتتى
مـۇنچه -بـولغىنى بىـلهن، ئـانچهئهبۇ مۇسا ئاكا بىر ئاز ياشلىق كىشـى 

ئــۇ دهپــنه . يــاش يىگىــتلهردهك شــوخلۇق بىــلهن چاقچاقلىشــىپ قويــاتتى
قىلىنغان كۈنى ئۇنىڭ ئايالى ئهبۇ مۇسـا ئـاكىنى چۈشـىده كـۆرگهن بولـۇپ، 
ئهبۇ مۇسا ئاكىنىڭ يېنىدا چىرايلىق بىر قىز ئولتۇرغان ئىكهن، ئهبۇ مۇسـا 

مانا بـۇ مېنىـڭ جۈپتـۈم، ئـالالھ  ،نۇخوت«: ئاكا ھېلىقى شوخ پهيلى بىلهن
. دېگهنىكهن »چىسىپ قويدى، بۇ كېچه توي كېجۈپلها تائاال بۈگۈن ئۇنى ماڭ

، ئــالالھ تائــاالدىن ئهبــۇ مۇســا ئاكىغــا كــۆز كــۆرمىگهن، قــۇالق ئاڭلىمىغــان
ئهبـۇ مۇسـا . ھۆرلهرنى جۈپلهپ قويۇشىنى تىلهيـمهن كهچمىگهن ردىنهلبلهق

يهنه تهقـرىبهن ئـون نهچـچه بـۇرادىرىمىز  ،ئـۇزاق ئـۆتمهي بولۇپ شهھىدئاكا 
بـۇ قاتـاردا ئهبـۇ مۇسـا ئاكىنىـڭ كۈيئـوغلى، جامـائىتىمىز . بولـدى شهھىد
. مهئرۇف بۆلۈمىنىـڭ مهسـئۇلى ئۇسـتاز ئابـدۇلئهزىز ھهم بـار ئىـدى-ئهمرى

شــۇندىن كېــيىن، ئهبــۇ مۇســا ئاكىنىــڭ ئوغۇللىرىــدىن ئابــدۇلالھ چۈشــىده 
باالم، مهندىن خاتىرجهم بول، مېنىڭ قېشـىمغا «: بولۇپ دادىسىنى كۆرگهن
 »مهن يـالغۇز ئهمهسـمهن. رلهر كهلـدىيهنه نۇرغۇنلىغان بۇرادهئابدۇلئهزىز ۋه 

. بولغــان بــۇرادهرلهرنى كۆرســهتكهن ئىــكهن شــهھىدھېلىقــى كېــيىن  ،دهپ
ــالالھ  ــدا ئ ــۇپ، ئاخىرى ــان چۈشــلهر بول شــۇنىڭغا ئوخشــىغان يهنه نۇرغۇنلىغ

بۇل قىلىشىنى، ئۇنىـڭ تېخـى ئهبۇ مۇسا ئاكىنىڭ شاھادىتىنى قو تائاالدىن
 تۇغۇلغىنىغا بىر ئايچه بولغان ئوغلىنى، جۈملىـدىن بـارلىق پهرزهنتلىرىنـى

  . ئاتىسىنىڭ ئىزىغا ھهقىقىي ۋارىسالردىن قىلىشىنى تىلهيمهن
شـۇنچه تېـزال ئهڭ ياخشـى كـۆرگهن . ھاياتىم يهنىـال داۋام قىلىۋاتـاتتى

ــۆپ ئادهملىرىمن ــۇنچه ك ــڭ ب ــهھىدى ــاپ،  ش ــى چىرم ــى مېن ــۇپ كېتىش بول
مـۇرتهدلهرگه بولغـان نهپـرىتىم، -قهلبىمنى تىلسا، يهنه بىر تهرهپتىن كاپىر

ــۇالرنى ئۆلتــۈرۈپ قىســاس ئېلىشــقا بولغــان ئىشــتىياقىم ھهسســىلهپ  ئ
بىنائهن بۇيرۇققا . ئورۇنالشتۇرۇلۇپتىمهن هرسكهدئۇزاق ئۆتمهي بىر . ئاشاتتى

. س قىلىنماقچى بولغان ئـۆيگه ئېلىـپ كېتىلـدىميېرىمدىن دهرتۇرۇۋاتقان 
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جهڭ مهيدانىــدىكى يــادىم -، لــېكىن ئهستــۆت تامنىــڭ ئىچىــدهجىســمىم 
تۈلـۈك -ئوزۇق بىزگه قهرهللىك ھالدا. هن ئۆتهتتىئهسلهش بىل نىلهربۇرادهر

ىقالرنـى تهمىنات ئېلىـپ كهلـگهن بـۇرادهرلهردىن يېڭىل. يهتكۈزۈلۈپ تۇراتتى
تهقرىبهن بىر ئايچه ئۆتكهندىن كېـيىن، س باشالپ بىز دهر. راتتۇقسوراپ تۇ

پـۇال -خهۋىرىنـى چـاال لىقبولغان خىمهزجهڭ مهيدانىدا يهنه تۆت بۇرادهرنىڭ 
كېيىن تهمىناتقا كهلـگهن بـۇرادهرلهردىن سـوراپ بىلىشـكه . ئاڭالپ قالدۇق

ــتىم ــۇرادهر . تىرىش ــۇ ب ــمهزئ ــڭ خى ــر بۇرادهرلهرنى ــمىنى بى بىــرلهپ -ئىس
يۈرىكىمــدىكى گهپنــى » .، ســالىم، ھهســهنبــاس، بۇرھــانئاب« :سـاناۋاتاتتى
ئهسلىده شۇ ۋاقىتنىڭ . ىمدىن تولىمۇ ئهندىشه قىلغان ئىدئهكرهمقىلسام، 

ملهرنـى ئېلىـپ كهلـگهن ماشـىنا قايتمـاقچى ىئۆزىده جهڭ مهيدانىـدىن زهخ
ــگهن  ــا كهل ــۇپ، تهمىناتق ــان  ماشــىنىدىكىبول ــۇرادهرنى ســاقالپ تۇرغ بىــر ب

بـۇ . شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر ئالدىراش خوشلىشىپال قايتىپ كېتىشـتى. ئىكهن
ئاسـماندا جاسـۇس ئـايروپىالنى سـۈرلۈك . كۈن پهيشهنبه بولۇپ روزىدار ئىدىم

ــاتتى ــېقىن ئۆينىــڭ ئۆگزىســىگه . رهۋىشــته ئۇچۇۋات ــا ي ــار ۋاقتىغ مهن ئىپت
ه چىقىـپ، زىكىـر قىلغـاچ رهبـبىمگه چىقىدىغان الي پهلهمپهينىڭ ئۈسـتىگ

نىـڭ بۇرادهرلهرنىـڭ، ئهكرهم خىـمهزشـۇ دۇئايىمـدا ئا. ئىلتىجا قىلىۋاتاتتىم
ئىپتـار . تىلهۋاتـاتتىم ئالالھتىن قوبۇل قىلىشـىنى تۇرۇپ ئىسمىنى ئاتاپ

ۋاقتــى توشۇشــى بىــلهن دۇئــايىمنى ئاياغالشــتۇرۇپ، ئــۆيگه كىرىــپ ئېغىــز 
ــاچتىم » گــۇم«ئولىشــىپ ئولتۇرغــان ھــالهتته ھهممهيــلهن داســتىخانغا . ئ

ــارتتى ــى ت ــاۋاز دىققىتىمىزن ــان ئ ــپهيگه . قىلغ ــى الي پهلهم ــال ھېلىق دهرھ
ــاقتىم ــۇ. قىلــدى »گــۇم، گــۇم«يهنه . چىقىــپ ئهتراپقــا ب ــاۋاز بىزنىــڭ  ب ئ

 كېلىۋاتقـان بولـۇپ، بۇرادهرلهر قايتىپ كهتكهن تهرهپـتىنتهمىناتقا كهلگهن 
تىـت -مهن تىـت. اتـاتتىۈۋلۈرۈتۆكقارا ئىس ئاسـمانغا  ئۇ تهرهپتىنقارىسام 

چۈنكى ئۇ تهرهپـته بىـزگه تهمىناتقـا كهلـگهن كىچىـك پىكـاپ . بولۇۋاتاتتىم
پىكاپتىكى بىر بۇرادهرنى سـاقالۋاتقان  جهڭ مهيدانىغا قايتىش ئۈچۈنبىلهن 

مۇخــابىراتنى . گېلىمــدىن تامــاق ئۆتمىــدى. ماشــىنا بــار ئىــدىيهنه بىــر 
بىراۋ بىـردهم . الرنىڭ قىلىشىۋاتقان گهپلىرىنى ئاڭالۋاتاتتىمارىئهنستۇتۇپ، 

ئۇرۇلۇپتـۇ دهيتتـى، بىـردهم  كوزۇپلۇق ماشىناپىكاپ ئۇرۇلۇپتۇ دېسه، بىردهم 
. بوپتـۇ دهيتتـى شـهھىدبوپتۇ دېسـه، بىـردهم ئـون ئـادهم  شهھىدتۆت ئادهم 

مۇخابىراتنى تۇتـۇپ . بىزنىڭ كهتكهن بۇرادهرلهرنىڭ ھېچ ئاۋازى چىقمايتتى
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تۇيۇقسـىز . ھېلى ئۆگزىگه چىقسـام، ھېلـى ھـويال ئىچىـده چـۆرگىلهيتتىم
تهمىناتقــا كهلــگهن شــوپۇر . بىزنىــڭ بۇرادهرلهرنىــڭ ئــاۋازى چىقىــپ قالــدى

  . بۇرادهر بىلهن قوماندان پاراڭلىشىۋاتاتتى
  بىزنىڭ  ماشىنا ئۇرۇلدىمۇ؟. نېمه بولدىھه، -
  .ه، ھه، خهتتابنىڭ ماشىنىسىھ-
  بۇرادهرلهرچۇ؟ ئهھۋال قانداق؟-
ــۈپ - ــدۇلغهفۇر كۆي ــۇ، ئاب ــۈرۈپ چىقىپت ــدۇلغهفۇر يۈگ ــلهن ئاب ــاھىر بى ت

  .ساالمهت-تاھىر ساق. كېتىپتۇ
  قالغان بۇرادهرلهرچۇ؟-
  . بولغان بولۇشى مۇمكىن شهھىد. تېخى چىقمىدى-
بىزنىڭ ماشىنىنىڭ ئۇرۇلغـانلىقىنى  ،گهپلهرنى ئاڭلىغاندىن كېيىنبۇ 
ئـالالھ . نېمه قىالرىمنى بىلمهي قالـدىم. بېشىم قايغاندهك بولدى. بىلدىم

ـــۇ  ـــان ب ـــراده قىلغ ـــدىلىرىنى پاكالشـــنى ئى ـــۆرگهن بهن ـــاال ياخشـــى ك تائ
. مۇسىبهتلهرنىڭ ۋهزنىنى تىل بىلهن ئىپـادىلهش ماڭـا مـۇمكىن بولمىـدى

دىكى دوختـۇر مىزئـارى .بۇرادهر بىلهن دهرھال مهسلىھهتلهشتۇق ئۇلبىز مهس
ئارقىلىق ماشىنا ئۇرۇلغان يهرگه بارىدىغان،  موتسىكلىتبۇرادهر بىلهن مهن 

قالغــان بــۇرادهرلهر ئېھتىيــات ئۈچــۈن ئهتراپتىكــى ئېتىــز، ئۆڭكــۈرلهرگه 
 ختـۇر بـۇرادهرشۇنداق قىلىپ دو. كېچىنى ئۆتكۈزىدىغان بولدۇق چىلىپېچ

يولـدا ئۇچرىغـان . لىتقا مىنىپ چىقىـپ كهتتـۇقبىلهن بىرلىكته موتسىك
. بولغــانلىقىنى ســوراپ ماڭــدۇق شــهھىدماشــىنىالردىن قــانچه بۇرادهرنىــڭ 

مېڭىـپ بىـر يهرگه كهلگهنـده يولنىـڭ بويىـدا بىـر . جاۋابالر ھهرخىل ئىدى
ــۆردۈم ــوتنى ك ــدهك ئ ــاردهمگه . گۈلخان ــۈن ي ــۇرادهرلهر ئۈچ ــدا ب مهن خىيالىم

ئـوت قـاالپ ئولتۇرۇشـقان ىالر ھاۋا سوغۇق بولغانلىقى ئۈچۈن ئهنسارهلگهن ك
يېقىن بېرىـپ قارىسـام بىزنىـڭ ئۇرۇلغـان . ئوخشايدۇ دهپ ئويالپ قاپتىمهن

ــكهن ــىنا ئى ــر خا. ماش ــۆزۈمنى بى ــېس ئ ــدهك ھ ــپ قالغان ــا كېلى رابىلىقق
ــاتتىم ــان، . قىلىۋات ــوت كۆيۈۋاتق ــىنىدا ئ ــه ماش ــمه نهرس ــۇلھهم ــۇل -چ چ

بۇرادهرلىرىمنى قهيهردىـن ئىزدىشـىمنى قهدىردان چېچىلىپ كهتكهن بولۇپ، 
كۆزۈم ئهتراپتا چېچىلىپ ياتقان گـاھ تۆمـۈر پـارچىلىرى، . بىلهلمهي قالدىم

دهل ماشـىنىنىڭ  بومبـا. گاھ يىرتىلغان چاپاننىـڭ ئىزنـالىرىنى كـۆرهتتى
قىســمى ئويمــان ئوتتــۇرا قىســمىغا ئۇرۇلغــان بولــۇپ، ماشــىنىنىڭ ئوتتــۇرا 
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ئاسـمانغا قـاراپ  باش قىسمى بىلهن قـۇيرۇق قىسـمىھالهتته ئولتۇرۇشۇپ، 
ىالر ئولتۇرغــان ئهنســارمېنــى كــۆرگهن يولنىــڭ ئــۇ چېتىــده . قالغـان ئىــدى

ئورۇنلىرىدىن تۇرۇشـۇپ مهن تهرهپـكه يۈگـۈرۈپ كېلىـپ، مېنىـڭ ماشـىنىغا 
ئهلهم بىـلهن  مهن بولسـام ئىنتـايىن. ۋاتاتتىيېقىن بارماسلىقىمنى سـۆزله

ىالر ئهنسـار. بۇياقالرغا قاراپ بىر نهرسىلهرنى ئىزدهۋاتقاندهك قىالتتىم-ئۇياق
 9~8ماڭا بۇرادهرلهرنى تۆۋهنكى مهھهللىگه ئېلىپ كهتكهنلىكىنى، تهقرىبهن 

 مهن دهرھــــال بىزنــــى. قىنى ئېيتتــــىبولغــــانلى شــــهھىدبۇرادهرنىــــڭ 
كىشـى الردىن بىـر ئـۇ. لهرنىڭ يېنىغـا ئېلىـپ بېرىشـىنى ئېيتـتىمشهھىد

. لىتقا مىنىــپ ئهگىشــىپ ماڭــدۇقبىــز موتســىك. مېنــى باشــالپ ماڭــدى
قارىسام . مهھهلله ئىچىگه كىرگهندىن كېيىن بىر قورۇنىڭ قېشىغا كهلدۇق

بىـز كهلگهنـدىن كېـيىن قـورۇ . دهرۋازا تۈۋىگه ئادهملهر يىغىلىـپ كېتىپتـۇ
. هلـــدىكىرىشـــىمگه بۇرنۇمغـــا كۆيۈكنىـــڭ پـــۇرىقى ك. ئىچىـــگه كىـــردۇق

قارىســام يــاغلىق، رهخــتلهر . بۇرادهرلهرنىــڭ كۆيــۈپ كهتكهنلىكىنــى بىلــدىم
بـۇ . ر بولـۇپ ياتقۇزۇلغـان ئىـكهنبۇرادهر ئىككى قاتـا يهتتهبىلهن يېپىلغان 

ئاللىققـــا يـــۈزلىنىش ئېغىـــر كهلســـىمۇ، ئالالھنىـــڭ تهقـــدىر قىلغـــان رې
ئورۇنالشتۇرۇشىغا، ئـارىمىزدىن ئـۆزى ياخشـى كـۆرگهن بـۇرادهرلهرنى تـالالپ، 

قۇتقـۇزۇپ،  تلىرىـدىنهبۇئوق-ئـازابھاياتىي دۇنيانىـڭ تـۈگىمهس مـاالمهت، 
رازى بولۇشـىمىز كېـرهك  ېلىپ كهتكهنلىكىگهپاراغهتكه ئ-مهڭگۈلۈك راھهت

دهپ بىراۋنىـڭ  ».مانا ماۋۇنىڭ يۈزى ياخشى، تونۇيااليدۇ«: ىالرئهنسار. ىدىئ
توپا باسقان بىـر يـاش  يۈزىنى ئازراق. يالمىدىمۇتوندهرھالال . يۈزىنى ئاچتى
دهرھـالال فىلىمـدىكى ھېلىقـى تاجىـك بـۇرادهرلهرگه . ئىـدى يىگىت ياتقان

تۇرغــان  مهن بــۇ مۇبــارهك تهننىــڭ پــۇت تهرىپىــده. ئوخشــاتقۇم كهلــدى
ئايلىنىــپ بــاش تهرىــپىگه كېلىشــىم . ھالىتىمــده يــۈزى ئېچىلغــان ئىــدى

دۇنيـا مېنىـڭ بۇ بولسا دهل . بىلهن ھوشۇمنى يىغالماي تىزلىنىپ قالدىم
قىلىـپ بهرگهن بـۇرادىرىم  لىكئاخىرهتلىكىم ئۈچۈن ئالالھ ماڭا مهنپهئهت ۋه

ىالر مهندىكى ئۆزگىرىشنى كۆرۈپ مېنى ئېلىپ چىقىپ ئهنسار. ئىدى ئهكرهم
ئالالھتىن باشـقا . ئالالھتىن باشقىسى ۋۇجۇدۇمغا كهلمىدى هگانېي. كهتتى

بـۇ ھىجـرهت دىيارىـدا ئهڭ ياخشـى  .ھهممه نهرسهمدىن ئايرىلغاندهك بولدۇم
ئۇنىڭ بىلهن تاغالر ئېشـىپ بىلـله . بولۇپ كهتتى شهھىدكۆرگهن بۇرادىرىم 

ئۇنىـڭ بىـلهن ئـالالھ يولىـدا . ىـدىغان ئىسـتهكلىرىم بـار ئىـدىجىھاد قىل
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چوڭ غازاتالرنى قىلىش، كاپىرالرنىڭ يۈرىكىگه سـانجىلىپ، ئۇالرنىـڭ -چوڭ
ئۇنىــڭ . ســهلتهنىتىنى يهر بىــلهن يهكســان قىلىــش ئىســتىكىم بــار ئىــدى
 شـهھىدبىلهن ھاياتىمنىڭ ئاخىرىغىچه شۇ يولدا مۇستهھكهم تۇرۇپ بىـرگه 

ئـۇ مېنـى . ئۇنىـڭ بىـلهن چارچىمـاس ئىـدىم. ىكىم بار ئىدىبولۇش ئىست
ــانلىقتىن توســاتتى ــۇيرۇپ، يام ــۇنى ياخشــى . ياخشــىلىققا ب خــۇددى مهن ئ

ئۇ يېڭى ھىجرهت قىلىـپ كهلـگهن  .ىكۆرگهندهك ئۇمۇ مېنى ياخشى كۆرهتت
شۇ كهمگىچه چاغلىرىدا بىزنى دىدار ئۇچراشتۇرغان ئالالھقا ھهمده ئېيتىپ، 

» سېنى ئالالھ ئۈچۈن ياخشى كـۆرىمهن«: تۇنجى بولۇپلىقىمدا بولغان ھايات
ئـۇ بـۇ گهپنـى ئېيـتىش ئۈچـۈن بىـر نهچـچه قېـتىم . دېگهن كىشـى ئىـدى

ئۇرۇنۇپ، ئاخىرىدا غهيرهتكه كهلگهندىن كېيىن، تولىمۇ يېقىملىـق قىلىـپ 
ئالهملهرنىــــڭ رهببــــى ئــــالالھتىن ئـــــۇنى پهقهت . ئېيتقــــان ئىــــدى

پهقهت -هقهت ئازابلىماســــــلىقىنى، پهقهتئازابلىماســــــلىقىنى، ئــــــۇنى پ
ئازابلىماسلىقىنى سورايمهن، چۈنكى ھهقىقهتهن ئالالھنىڭ ئازابى قـاتتىق، 

ئۇ ئهنه شۇ ئـازابتىن قورقـۇپ، . بىز بولساق ئاجىز، بهرداشلىق بېرهلمهيمىز
ئۆزىنىـڭ يـالغۇز بــاال ئىكهنلىكىـگه قارىماســتىن پهقهت ئالهملهرنىـڭ رهببــى 

تۇغۇلغان . قىلغان ئىدى ركهتئانىسىنى -ىم بولۇپ، ئاتائالالھ ئۈچۈن تهسل
پاراغهتلىك ئىمكـانىيهتلىرىنى -يۇرتىنى، ئهزىز بۇرادهرلىرىنى، بارلىق راھهت

پهقهت بىـرال قېـتىم كېلىـدىغان دۇنيـا ھايـاتلىقىنى . قىلغان ئىـدى ركهت
بـۇ ھهقىـقهتهن مهن ئۈچـۈن تولىمـۇ ئېغىــر . ئـالالھ يولىـدا ئاتىغـان ئىـدى

ئاسمانغا، . يېقىن ئهتراپتا ئولتۇردۇقشۇنداق قىلىپ بىز . ئايرىلىش بولدى
ئۇنىـڭ . نـېمه ئويالشـنى، نـېمه قىلىشـنى بىلمهيتـتىم. ئهتراپقا باقـاتتىم

ــۈرهكلىرىمىز كــۇفرى . ھايــات ۋاقتىنــى ئهســلهيتتىم ۋهتهنــدىكى چــاغالر، ي
الھ ئۈچۈن شۇ مۇھىتنى يامـان كـۆرگهن، ئهممـا مۇھىتىدىن سىقىلغان، ئال

پــات مۇجاھىــدالرنى دوراپ تــاغالردا -شــېرىن تۇيۇلغــان كــۈنلىرىمىزنى، پــات
ــــۇن ــــپ -ئوت ــــورال قىلى ــــاچالرنى ق ــــۈرۈپياغ ــــلىرىمىز-يۈگ ، دومىالش

قــــــېلىن قــــــارالردا -كىيىملىرىمىزنــــــى ســــــېلىۋېتىپ قــــــېلىن
لىرىمىزنى، چېلىشىشــلىرىمىزنى، ئهتىگهنلىــرى تهكبىــر تــوۋالپ چېنىقىشــ

ئۇنىـڭ . ئۇنىڭ بىلهن ئۆتكهن ھهر بىر كۈنلىرىمنى ئهسلهشـكه تىرىشـاتتىم
. دادىسىنىڭ قىلغان گېپى مانا شۇ قاراڭغۇ كېچىده قهلبىمنى ئۆرتهۋاتـاتتى

بار ئىكهن، سهن مېنىڭ بىرال بـاالم  قېرىنداشلىرىئۇ دوستۇڭنىڭغۇ باشقا «
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تـوغرا، ئـالالھ ئـۇنى » نىر ئىش بولسا مهن قانداق قىلىـمهتۇرساڭ، ساڭا ب
بـۇالرنى . دادىسىنىڭ يالغۇز ئوغلىنى ئېلىپ كهتكهن ئىـدى. ئېلىپ كهتتى

ئۇنىڭدىن بۇرۇن مهن «. ئويلىسام ئۆزۈمنىڭ تىرىكلىكىمدىن سهسكىنهتتىم
ئـۇ ھهقىـقهتهن . دېگهنلهرنـى ئـوياليتتىم »بولۇپ كهتسهم بولمامـدۇ؟ شهھىد

ــان ئىــدى ــۈگىمهس ئىمتىھانىغــا مهن بولســام . بهختىنــى تاپق دۇنيانىــڭ ت
ــۇالرنى ئويلىســام. گىرىپتــار بولغــان ئىــدىم ھايــاتىم قانــداق ھــالهتته «: ب

ئـۇ . شهرمهنىيامهت كۈنىده قايسى ھالهتته كۆرۈئاخىرلىشار، ئۇنىڭ بىلهن ق
دېـگهن ئـويالر مېنـى » بولۇپ قاالرمهنمۇ لهردىنشهقىسائادهتمهنلهردىن، مهن 

بهنـدىلهرنىڭ كـۈنگه -ھهقىـقهتهن كۈنـدىن. تتىقورقۇنچ ئىلكىده چىرمىـۋاال
ئۆزۈمنىڭمـۇ  .پ قېلىۋاتـاتتىقېلىـ بولۇپ، ئهخلهتلىرى شهھىد ياخشىلىرى

بىز بىـر .  شۇ ناچارالرنىڭ قاتارىدىن بولۇپ قېلىشىمدىن ئهندىشه قىالتتىم
. الر ئازىيىشقا باشـلىدىئهنسارىھازا ئولتۇرغاندىن كېيىن، قورۇ ئهتراپىدىكى 

 ئهكـرهمگه. ئۇ يهرده كۆپ ئادهم قالمىغان بىـر چاغـدا قورۇغـا قايتـا كىـردۇق
بهلكى . ئۇ ماڭا گهپ قىلمايتتى. ئۇنىڭغا سۆزلهۋاتاتتىم. قايتىدىن قارىدىم

. ئۇنىڭ روھـى سېسـىق دۇنيـادىن ئالالھنىـڭ ئهرشـىگه كۆتـۈرۈلگهن ئىـدى
ھهقىــقهتهن ســمى ســادىق بولــۇپ، نىــڭ ھىجــرهت دىيارىــدىكى مۇبــارهك ئىئۇ

ئـــۇنى  تىنئـــالالھ. ئىســـمى جىســـمىغا اليىـــق ســـادىق بولغـــان ئىـــدى
ئۇنىـڭ ئـازراق توپـا باسـقان . سىددىقالرنىڭ قاتارىدىن قىلىشىنى سورايمهن

ــىاليتتىم، پهقهت ئىشــىنهلمهيتتىم ــۈزلىرىنى س ــڭ ھېلىقــى . ي ــۇ مېنى ب
دۇنيـا «. شكه باشلىدىمبېرى ئۇنىڭغا ئهھدىلهرنى. شۇ ئىدى ئهكرهمبۇرادىرىم 

ھاياتلىقىمىزدا گۈزهل مهنزىلىمىز جىھاد مهيدانىدا بىـرگه ياشـىيالمىدۇق، 
ــالمىدۇق ــائالالھ. قېنىش ــدىن  ئىنش ــۇم كهينىڭ ــيىن چوق ــدىن كې ــاز كۈن ئ

رهببىمىزنىـڭ باغچىسـىدا . ئاخىرهتته بىرگه ياشايمىز ئىنشائالالھ. بارىمهن
ئۇنىــڭ بېشــىنى . قىلىۋاتــاتتىمدېگهنــدهك ســۆزلهرنى  »قېنىــپ ياشــايمىز

قارىسـام بېشـىنىڭ . ه پاتقانـدهك بولـدىغىمـدا قولـۇم ئىچىـگسىلىغان چې
تېرىسى ئويمان بولۇپ ئولتۇرۇشۇپ قالغان بولۇپ، تۆمۈر پارچىسى بېشىنىڭ 

 ىنىـڭ يـاش خالتىسـىئۇنىڭ كۆز. سۆڭىكىنى ئۇچۇرۇپ كهتكهندهك قىالتتى
. رىـدۇقباشـقا بـۇرادهرلهرگه قا .كۆكۈچ رهڭـده بولـۇپ، مىـدىرلىماي ياتـاتتى

 ئـازراق بۇ ئىككـى بـۇرادىرىمىز. ياتاتتىيان -يانمۇ خهتتابكام بىلهن مهردان
ــۇپ،كۆ ــكهن بول ــۈپ كهت ــ ي ــوالتتى غىلىۇتون ــۇتى . ب خهتتابكامنىــڭ ســول پ
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ــوق، ــدىن ي ــده  تىزى ــان يېرى ــڭ ئويم ــككۆكرىكىنى ــڭ  تىرناقچىلى قۇرئاننى
ئابــدۇلجابباردىن باشــقىلىرىنى باشــقا بــۇرادهرلهردىن . پارچىســى تــۇراتتى

شـۇنداق . ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ باش تهرىپى يـوق ئىـدى. يالمىدىمۇتون
قىلىپ ئۇالرغا بىر قۇر قاراپ چىققاندىن كېـيىن يهنىـال نـېمه قىالرىمىزنـى 

الر يهنه كېلىشـــكه ئهنســـارىبىـــر ھـــازادىن كېـــيىن . بىلـــمهي ئولتـــۇردۇق
ــلىدى ــدى. باش ــماقچى ئى ــنه قىلىش ــۇرادهرلهرنى دهپ ــدى ب ــدان . ئهم قومان

ــۇرادهر بىــز ئىككىمىزنىــڭ قايتىــپ كېتىشــىمىزنى ئېيتتــى ــكهن ب . ئهۋهت
الر ھهم جاسۇسنىڭ يهنه بومباردىمان قىلىشىدىن ئهنسىرهپ قايتىـپ ئهنسارى

كـېچه . ۇققايتىـپ كهتتـئامالسـىزلىقتىن بىـز . كېتىشىمىزنى ئېيتاتتى
ۋاقىت ئىچىده يۈز بهرگهن بـۇ مۇسـىبهتلهر  قىسقىغىناخېلى بىر ۋاقىتقىچه 

ۋه شـهھىد بولغـان  خىـمهزمهن شۇ نهچچه كۈن ئىچىده . مېنى ئۇخالتمىدى
  :بۇرادهرلهر توغرىسىدا قىسقىچه توختىلىپ ئۆتهي

بولغـان بولـۇپ، ئـۆز ئائىلىسـىگه ئېلىـپ  خىـمهزنىڭ پۇتى سالىم ئاكى
ئاســتا -ئالالھنىــڭ ئىلتىپــاتى بىــلهن ئاســتاكېيىــنچه . ىبېرىلغــان ئىــد
  . ساقىيىپ كهتتى

ــاي ــۇپ، كان ــرگهن بول ــۈر پارچىســى كى ــا تۆم ــڭ گېلىغ ــهن ئاكىنى  ھهس
بولــۇپ  خىــمهزئــۇ . ئىــدى بىــر تۆشــۈك ئېچىلىــپ قالغــان تهرهپــتىن

 ، ئۆزىـدىن ئىلگىـرىئالالھقا مۇالقات بولۇپ ئىنشائالالھسهككىزىنچى كۈنى 
ــهھىد ــكهن  ش ــۇپ كهت ــبول ــالىلىرى-نۇخوت ــاتلىقىنى  ب ــى ھاي ــلهن يېڭ بى

ھهقىقهتهن ئالالھنىڭ ياخشى كۆرگهن  نىبۇ بۇرادىرىمىز. باشلىۋهتكهن ئىدى
ــمهن ــان قىلى ــۇ . بهندىســى دهپ گۇم ــئ ــا مايتاغ ــكهنبولس ــۇپ ئۆس  دا تۇغۇل

ئالالھنىـڭ ھىـدايىتىگه ئېرىشـىپ نهچـچه ئايـدىن بولـۇپ، ئاكـا  مۇھهممهد
. ئۆيلهنگهن سالىھ ئايالى بىلهن بىـرلىكته ھىجـرهت قىلىـدۇكېيىن، يېڭى 

ئالالھنىـــڭ رهھمىتـــى بىـــلهن ھىجـــرهت دىيارىغـــا ئۇلىشـــىپ ئهســـكىرى 
تهلىمگاھقا كهتكهندىن كېيىن، ئۇنىڭ ئايالىنىڭ كېسـىلى ئېغىرلىشىشـقا 

مهن سـىزدىن بـۇرۇن  ئىنشائالالھ«: ئۇ ئايال دائىم ھهسهن ئاكىغا. باشاليدۇ
بولـۇپ كهتسـهم، مېنـى سـىز  شـهھىدتىمهن، ئهگهر مهن بولۇپ كېـ شهھىد
ئالالھنىـڭ ئىزنـى بىـلهن ھهسـهن ئاكـا . قۇنـدهيدىكهد» كېـپهنلهڭ يۇيۇپ

ــۈنلهرده، ئۇ ــاھتىكى ك ــڭتهلىمگ ــال نى ــۆزىنى  ىئاي ــڭ ئ ــر ئهرنى ــىده بى چۈش
 بېرىـدۇ ۋه يۇيۇۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ، قوشنا ئايالغا بۇ چۈشىنى بايان قىلىـپ
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ــڭ  ــائالالھئۆزىنى ــهھىد ئىنش ــدۇ ش ــدىغانلىقىنى ئېيتى ــۇپ كېتى ــۇ . بول ب
ــقهتهن  ــۇپ، ھهقى ــان بول ــار بولغ ــىلىگه گىرىپت ــگهر كېس ــىرىمىز جى ھهمش

ھهتتـا ئـورۇن تۇتـۇپ يېتىـپ . كېسىلى ئېغىرلىشىپ كېتىپ بارغان ئىدى
ــۆتمهي چــوڭ. قالــدى ــۇزۇن ئ . كىچىــك ھاجىتىــدىن چىقالمــاي قالــدى-ئ

ـــدىغان ئى ـــدىن كېلى ـــائهت قولى ـــلهن تىرىشـــچانلىق جام مكـــانىيهتلهر بى
ئهينى چاغدا بۇ ئايالنىڭ قورسىقىدا بهش ئـايلىق بولغـان . كۆرسىتىۋاتاتتى

 ئىنشـائالالھبوۋاق بولۇپ، ئـاخىرى ئالالھنىـڭ ئىرادىسـى غالىـب كېلىـپ 
دهرۋهقه ھهسهن ئاكـا بـۇ . لىك ماقامى بىلهن بۇ دۇنيادىن خوشالشتىشهھىد

ــاھتىن ــدا تهلىمگ ــده ئهھۋال ــاتتى ئاالھى ــا قاراۋات ــۈپ ئايالىغ ــڭ . چۈش ئۇنى
، ئايـالى جـان كىچىك تاھارىتى جايىدا بولۇپ-ىنىڭ چوڭئېيتىشىچه، ئايال

ــان  ــان ھام ــىنى تارتق ــۇل يىڭنىس ــما ئوك ــدىكى ئاس ــته قولى ــۈزگهن پهيت ئ
. هتـكهن ئىـدىقىپقىزىل قان چىقىپ، پۈتۈن ئهتـراپ خۇشـپۇراققا تولـۇپ ك
ــۇپ ــۆزى يۇي ــالىنى ئ ــائهن ئاي ــىيهتكه بىن ــا ۋهس ــهن ئاك ــدۇ-ھهس . كېپهنلهي

الر ھهم ئۇ ئايالنىڭ جىنازا نامىزىغا ئىنتايىن كۆپ كهلـگهن بولـۇپ، ئهنسارى
دهپنه قىلغىچه بولغان ئارىلىقتا ۋه دهپـنه قىلىنىـپ بولغانـدىن كېـيىن بـۇ 

يـــا شـــۇنىڭدىن كېـــيىن دۇن. خۇشـــپۇراق قهبـــره ئهتراپىـــدىن يوقالمايـــدۇ
، ئالالھنىڭ جهننىتىده كۈتۈپ تۇرغـان جۆرىسـىگه، گهنئاياللىرىدىن يۈز ئۆرۈ

ۇ كېچىـده مۇرادىغـا يهتـكهن نتىگه قىزىققان ھهسهن ئاكا مانا شـئوماق پهرزه
 شـهھىدقوش ئهجىـرگه ئېرىشـكهن بولـۇپ،  ئىنشائالالھھهسهن ئاكا . ئىدى

م قىلىـپ ھۇجـۇبولۇشتىن ئىلگىرى جامـائهتكه پىـدائىي جىلىـتكه بىـلهن 
ئــالالھ ســـالىھ . بېســىپ كىرىــدىغان پىـــدائىيلىققا تىزىمالتقــان ئىـــدى

ــان ياخشــى  ــيهت قىلغ ــدىلىرىنىڭ نى ــلهلمهئبهن ــاغالپ  ،ئۈچــۈن رىى مهي ب
 ئىنشـائالالھ. ساۋاب بهرگۈچىدۇر غا ئوخشاشباشاقلىغان بۇغداينىڭ مىسالى

. ئۇ ئـالىي ھىمـمهت، بۈيـۈك غـايه بىـلهن رهبـبىگه مۇالقـات بولغـان ئىـدى
ئالالھقا ھهمدىلهر بولسـۇنكى، بـۇ بىـر جـۈپ يـاش دۇنيـا بـويىچه ئهڭ سـاپ 

ئـارا نىكـاھ -ئۇالر ئالالھنىڭ كهلىمىسى بىـلهن ئـۆز. مۇھهببهتلهشكهنلهردۇر
ــانىي دۇنيــادىن خوشالشــقاندى. ئهقىدىســىنى تۈزۈشــتى ن ئۇالرنىــڭ بىــرى پ

كېيىن يهنه بىرى بۇ ئهھدىلىرىگه ۋه ئالالھ تائاالغا بهرگهن ئهھدىلىرىگه ۋاپا 
تېخى ئۇالرنىڭ ئالالھنىڭ ئالدىـدا . قىلىش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسهتتى

ئـالالھۇ ! ئـالالھۇ ئهكـبهر! ئـالالھۇ ئهكـبهر. ئهركىلىيهلهيدىغان پهرزهنتى بـار
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ايـاتلىق ئالىمىـده شـۇ قهدهر ؟ ھ!بۇ ئالالھنىڭ پهزلى بولمـاي نـېمه! ئهكبهر
شـۇ  بـاهجهئشـۇ كىشـىلهرنى ! ؟ ئهي ئىنسـانالر!گۈزهل ياشـىغانالر يهنه بـارمۇ

؟ ئۇالرنىـڭ ئـالالھ !قهدهر گۈزهل ھايات بىلهن ئىززهتلىگهن ئىسالم ئهمهسـمۇ
ســۇ  رنــىهلبلهق؟ تىرىــك !جىھــادلىرى ئهمهســمۇ-ئۈچــۈن قىلغــان ھىجــرهت

ــى يالغــان كىنــو ــداق مهنزىرىلهرن ۆرۈپ فىلىمــلهرده كــ-قىلىۋېتىــدىغان بۇن
كـۇفرى تهرىپىـدىن ! يالغـان! يالغـان ىزوردىكىېۋلېت! ئۇخالپ يېتىۋېرهمدۇق

! گىرىپتار قىلىش ئۈچۈن ئويـدۇرۇلغان يالغـانالردۇر غاسىۇيقۇئغهپلهت بىزنى 
ئۇالرغا مۇكاپـات ! ىيدۇرقۇربانلىقالر چىندۇر، ھهقىقبۇ مانا بۇ شهھىدلهر، مانا 

ۋهھالهنكى ھهسـهن ! قىلىپ بېرىلىدىغان جهننهت ھهم چىن ۋه ھهقىقىيدۇر
ــا ــدا شــهھىد ئاك ــڭ ھى ــدا ئالالھنى ــان ۋاقتى يىتىگه ئېرىشــكهنلىكىگه بولغ

ئهڭ ئــاۋۋال ئــۆزۈمنى، مهن شــۇ پۇرســهتته  بولــۇپ،ئىككــى يىلــچه بولغــان 
ــا  ــدىن قالس ــون ئۇن ــچه ئ ــونىراپ، نهچ ــانلىرى ك ــار ئىم ــارىخى ب ــق ت يىللى

 دۇنياغـا-، مـالپېشقهدهملهرنى، ئىماننى دهۋا قىلىۋاتقان، ئهممـا تىجـارهتكه
ھهج قىلغـان مـۆھتهرهم ھـاجىالرنى -بېرىلگهن، ھهتتا نهچچه ئـونالپ ئـۆمره
ــر  ــا بى ــدىكى ھهتت ــڭ ئالدى ــق ئالالھنى ــدىغان قېتىملى ــتىن ئېلىنى نهپهس

  . ھېسابتىن ئاگاھالندۇرىمهن
بولغان قالغان ئىككى بۇرادىرىمىز ھهم ئالالھنىڭ ئىزنـى بىـلهن  خىمهز
 خىمهزئاستا ساقايغان بولۇپ، بىرىنىڭ ئوڭ قولى بېغىشىدىن ئېغىر -ئاستا
، لېكىن ئالالھنىـڭ ئىزنـى بىـلهن ۇقالدىيئۇنىڭ قولى ساقلىنىپ . بولدى
هر شۈكرانىل قائالالھ. پىرسهنت ئىشلىمهيدىغان بولۇپ ساقايدى 80~70يۈزده 
  . بولسۇن

كى شهھىدلهر ئۈستىده توختالساق، شۇ ماشىنىغا تهۋه دىئهمدى ماشىنى
بۇالرنىــڭ  ئىچىــدىن ئابــدۇلغهفۇر . بولــدى شــهھىدبــۇرادهر  توققــۇزجهمئىــي 

هق تـۆت ئايـدىن بولۇپ، ئالالھنىڭ ئىزنى بىلهن ن خىمهزبۇرادىرىمىز ئېغىر 
  . كېيىن ئالالھقا مۇالقات بولدى

-يېنىك كـۈنلهرده مـۈرىنى-ۋهتهنده تونۇشقان، ئېغىرمهن بولسا  ئهكرهم
 ماڭـا نىـڭمۈرىگه تىرهپ ئۆتۈشكهن، بىرگه مهكتهپتىن قاچقان، ھىجرهتته ئۇ

ـــان ـــاددىي قىلغ ـــلهن ھوشـــۇمنى  ،ئ ـــك نهســـىھهتلىرى بى ـــا ۋهزىنلى ئهمم
 ،يىغىۋېلىشىمغا سهۋهب بولغـان، مهنـدىن كېـيىن بوشىشـىپ قالماسـتىن

مهن يېڭــى ھىجــرهت قىلىــپ . ھىجــرهت قىلىــپ چىققــان بــۇرادىرىم ئىــدى
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دوسـتلىرىمنىڭ  ۋهتهنـدىكىكهلگهن ۋاقتىمدا، شۇ ئالىي ھىممهت مهيدانىدا 
ئالالھقـا چهكسـىز ھهمـدىلهر  .قىلغان ئىـدىمئالالھقا شىكايهت  يوقلىغىنى
 شـهھىدئـۇ . دىبول شهھىد شۇ ئالىي ھىممهت مهيدانىدائۇ ھهم بولسۇنكى، 

بولۇشــتىن ئــازغىنه ئــاۋۋال ئهمىــرگه ئۆزىنىــڭ پىــدائىي جىلىــتكه بىــلهن 
نى تىزىملىتىـدىغانلىقىدۈشمهن قوينىغا بېسىپ كىرىـدىغان پىـدائىيلىققا 

ئهكرهم يهنه ئۆزى بىلهن بىرگه تهلىم ئالغان،  .بىلدۈرۈپ خهت يازغان ئىكهن
دىرىمىز ھىجــرهت قىلىــپ تهقــرىبهن ئــۈچ ئايــدىال مۇرادىغــا يېتىۋالغــان بــۇرا
ــدۇلبهرى  ــۇپ، ئاب ــان بول ــۆرۈپ قالغ ــى ك ــۆپ ياخش ــدۇلبهرىنى ك ــئاب  ھىدهش

. بولغاندىن كېيىن، ماڭا ئۇ توغرىسىدا كۆپ ھېكـايه قىلىـپ بهرگهن ئىـدى
دهرۋهقه ئهكــرهم شــهھىد بولۇشــتىن ســهككىز كــۈن ئىلگىــرى بىــر جهڭــگه 
: مېڭىش ئالدىدا دائىـم دهيـدىغىنىغا ئوخشـاش قىلىـپ بىـر بـۇرادىرىمىزگه

ــاپتىمهن« ــهپ ق ــاپ چۈش ــرگه ئوين ــلهن بى ــدۇلبهرى بى ــېچه ئاب ــۈن ك . بۈگ
ــائالالھ ــده  ئىنش ــۇ جهڭ ــب ــتىمهن ھىدهش ــۇپ كې ــكهن» بول ــالالھ . دېگهنى ئ

ــىنى،  ــرگه قىلىش ــلهن بى ــى بى ــۆرگهن كىشىس ــى ك ــۇنى ياخش ــاالدىن ئ تائ
باشـقا بىـر . تىلهيمهن شىنىئويناتقۇزۇجهننهتلهرده ئابدۇلبهرى بىلهن بىرگه 

 شهھىدئۇنىڭدىن بۇرۇن  ئىنشائالالھمهن «: بۇرادهرنىڭ ئېيتىشىچه ئۇ دائىم
ئـۇ ھهقىـقهتهن . دهپ مېنى ئېيتقان ئىكهن» بولۇپ كهتسهم ياخشى بوالتتى

 ھىجـرهت ى قوبۇل قىلـدى،ئىسالمن ئۇ. بولۇپ كهتتى شهھىدمهندىن بۇرۇن 
باسقۇچى بولغان جىھـاد ى ۋه ئاخىرقى قىلدى، ئىمانلىق ھاياتنىڭ ئۈچىنچ

 مېھرىبـان. ئىبادىتىده ئالالھنىـڭ پهزلـى بىـلهن مهنـدىن ئېشـىپ كهتتـى
ــاالدىن ــۇبھانهھۇ ۋهتهئ ــالالھ س ــڭ شــاھادىتى ئ ــيىن ئۇنى ــى ھهم دىن كې مېن

ئېرىشتۈرۈپ، مهقبۇل شاھادهت، ئۆز دهرگاھىـدا رازى بولغـان  هتكهقىيهپپۇۋهم
  . ماقام بىلهن قهبزى روھ قىلىشىنى تىلهيمهنبۈيۈك 

ــا ــاب ئاك ــمهز خهتت ــىنا  خى ــدا ماش ــگهن چاغ ــپ كهل ــۇرادهرلهرنى ئېلى ب
ئاكىسىنىڭ ئۆيىنىڭ ئالدىدىن ئۆتىدىغان بولۇپ، ماشىنىدا كېتىپ بارغـاچ 

ۋاقىتتــا ئۇخالۋاتقــان  ئاكىســى ئهينــى. ئىــكهن ئاكىســىنى تــوۋالپ قويغــان
ــىنىڭ  ــۇپ، ئۇكىس ــا«بول ــا! ئاك ــلهن  »!ئاك ــاۋازى بى ــان ئ ــگهن ۋارقىرىغ دې
 شـهھىدئۇكىسـىنى  سىداۇيقۇئئهينى چاغدىكى  ئاكىسىئويغىنىپ كهتكهن، 

ئۇيقۇســىدىن كېــيىن . بولــۇپ چۈشــهپ، چۈشــىده تــازا يىغالۋاتقــان ئىــكهن
 خهۋهر تاپقــان جهڭ مهيدانىــدىن كهلگهنلىكىــدىن ، ئۇكىســىنىڭئويغىنىــپ
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ئاپارغانـدىن كېـيىن، قـايتىش  خهتتاب ئاكا سـالىم ئـاكىنى ئـۆيىگه. ئىدى
. قــاپتۇئايــالىم مېنــى شــهھىد بولــۇپ چۈشــهپ «: ســالىم ئاكىغــا ۋاقتىــدا

 .دهپ ئېيتقـان ئىـكهن »بولۇپ كېتىدىغان ئوخشـايمهن ھىدهش ئىنشائالالھ
بۇرادهرلهر ئۇنىڭ ئېھتىيات قىلىشىنى، ئهگهر جاسـۇس بهك ئۇچـۇپ كهتسـه، 

: خهتتاب ئاكا ئهينـى چاغـدامېڭىشىنى ئېيتقان بولۇپ،  ئهتهبۈگۈن ماڭماي 
ــدانىغا  بولــۇپ كهتســهممۇ مهيلــى، بۈگــۈن چوقــۇم جهڭ شــهھىدئهگهر « مهي

ئالالھقــا ھهمــدىلهر بولســۇنكى، . دېگهنىــكهن »قايتىــپ كېتىشــىم كېــرهك
 بـومبىنىى قېتىملىـق جاسۇس بىرىنچـ رگهن بۇرادهرلهرنىڭ ئېيتىشىچه،كۆ

پـۇتى ئـۈزۈلگهن، بهدىنىـده ئـوت كۆيۈۋاتقـان  بىـر ئۇنىـڭ ئاتقانـدىن كېـيىن
رلىكىگه ئىشـاره قولىنى ئاسمانغا كۆتـۈرۈپ، ئالالھنىـڭ بىـ بولۇپ،  ھالهتته

ماڭغانـدىن تهكبىرلهرنى توۋلىغان ھالهتته بىـر نهچـچه قهدهم  قىلىپ تۇرۇپ
ئالالھقــا ھهمـدىلهر بولســۇنكى، ئــۇ شــاھادهتنى . كهنكېـيىن يىقىلغــان ئىــ

ئۇ يېڭى كهلگهن چېغىـدا ئۆزىـدىن بـۇرۇن . ھهقىقىي ئۈمىد قىلغۇچى ئىدى
نىــڭ ئىســمىنى  )ئابــدۇلھهكىم( بولغــان يــېقىن بــۇرادىرى خهتتــاب شــهھىد
ئىســمىمنى . بولــۇپ كېتىپتــۇ شــهھىدبــۇرادىرىم خهتتــاب تېــزال «: تــالالپ

دېگهنلىكىنــى » بولىــدىغان ئوخشــايمهن شــهھىد كهزرېــتخهتتــاب قويســام 
پ، قــارا نىڭ ئالدىــدا كهلىــمه تهۋھىــدنى يورۇتــۇســهپ ئــۇ. ئاڭلىغــان ئىــدىم

بايراقنى كۆتۈرۈپ يـول باشـالپ ماڭىـدىغان قىممهتلىـك ئهركىلىرىمىزنىـڭ 
بولـۇپ كهتكهنـدىن كېـيىن، ئۇنىـڭ  شـهھىدئۇ ئهبۇ مۇسا ئاكا . بىرى ئىدى
ھېچقانــداق چانــدۇرماي، بــۇ ئېغىــر يــۈكنى دادىللىــق بىــلهن  يــوقلىغىنى

بولـۇپ تۇرغـان  للىهسـهتئۈستىگه ئېلىـپ، بـۇرادهرلهرگه جهڭ مهيدانلىرىـدا 
  .شىجائهتلىك ئهزىمهتلهردىن ئىدى

ياشالرغا كىرگهن، ئـالالھ  24~23بولسا ئېگىز بويلۇق،  مهردانبۇرادىرىم 
مهن ئۇنىڭ بىلهن ۋهتهنده  .ئىدىئۈچۈن ياشلىقىنى قۇربان قىلغان يىگىت 

ھىجرهتنىـڭ ھارپىسـىدا ئالالھنىـڭ تهۋپىقـى بىـلهن ئـۇ  .تونۇشقان ئىـدىم
باتىل كۇفرىنىڭ قولىدا خىزمهت قىلىشنى ئـۆزى ئۈچـۈن نومـۇس بىلىـپ، 

. ۋاتـاتتىچۈششـهك تىجـارهتلهر بىـلهن تۇرمۇشـىنى قامـداپ كېتى-ئۇششاق
ان يـۈرهك پارىسـىنى تاشـالپ تۆت ئايلىق بولغـ ئۇنىڭ ئايالىنىڭ قارنىدىكى

ــڭ  ــدا مېنى ــى چاغ ــرى ئهين ــك خهۋى ــپ كهتكهنلى ھىجــرهت ئۈچــۈن ئاتلىنى
ئۇ ھىجـرهت . ھىجرهت قىلىشىم ئۈچۈن بىر كىشىلىك ئىلھام بولغان ئىدى
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قىلغاندىن كېيىن بـۇرادهرلهر ئارىسـىدا، جهڭ مهيدانلىرىـدا يهنىـال ئۆزىنىـڭ 
ــاددىيبىــر كىشــىلىك  ــۇردىســۆز خــۇلقى بىــ ، كهمســاددا-ئ ــارالپ ت . لهن پ
هركهك چاقىلىرىغـا ھېـرىس بولغـان ھهر بىـر مۇسـۇلمان ئ-ئائىلىسىگه، باال

شهھىد بولغان چاغـدا ئۇنىـڭ ئىككـى بالىسـى ۋه  ئويالپ باقسۇنكى، مهردان
لېكىن ئۆزى شـېرىن، مۇھهببهتلىـك . تۇغۇلۇش ئالدىدىكى ئوغلى بار ئىدى

ئالالھقـا . ختىتىـپ قويمىـدىبۇ ماتاالر ئۇنى ئالالھ يولىدىكى جىھادىدىن تو
يهنه بىــر پهزىــلهت، ئــۇ شــهھىد بولۇشــتىن بهش ئــاي  كى،ھهمــدىلهر بولســۇن

زالرنــى كــۆرگهن بــۇرۇن تىــل تهسۋىرلهشــكه ئــاجىزلىق قىلىــدىغان ھــۆر قى
بىـلهن جـۈمه كـۈنى ئۇچرىشىشـقا ۋهده قىلىشـقان  بولۇپ، ئۇ قىـزالر مهردان

ــكهن ــبهر. ئى ــالالھۇ ئهك ــالالھۇ ئ! ئ ــبهرئ ــال! هك ــبهرئ دهل  مهردان! الھۇ ئهك
پهيشهنبه كۈنى ناماز شامنى ئوقۇپ بولۇپ، ئېغىزىدا نامازنىڭ زىكـرى بىـلهن 

  . شهھىد بولدى ئىنشائالالھتۇرغان بىر ھالهتته 
ياشـالرغا 19~18ئهمدى داۋۇد توغرىسىدا توختالسـام، ئـۇ تېخـى ئهمـدىال 

. يـاش يىگىـت ئىـدى، غۇلجىنىڭ تاغلىرىدا ئۆسۈپ چـوڭ بولغـان كىرگهن
، ئـازغىنه ىكىېڭئئهينى چاغدا ئۇنىڭ بۇرنىنىڭ ئۈستى تهرىپى يوق بولۇپ، 

ى ماڭـا ساقاللىرى، تېرىسىنىڭ ئاقلىقى، يوغان ئىككـى تـال ئـۇدۇل چىشـ
 نهلمىگهرۈشـتهزملهجيۇ، لـېكىن كىملىكىنـى ناھايىتىمۇ تونـۇش بىلىنـدى

ئــادهتتىن  ئىشــقىلىپ شــهھىد بولغــان كــۈنى ئۇنىــڭ تېرىســىنىڭ. ئىــدىم
ئۇ ئۆزى كىچىـك بولغـان . تاشقىرى ئاقىرىپ كهتكهنلىكىنى سهزگهن ئىدىم
 كــۈن پىيــاده 18توپتــوغرا بىــلهن باشــقا ئاكىلىرىغــا قوشــۇلۇپ، ۋهتهنــدىن 

كايىسىنى يېزىش تـوغرا ېئهگهر ئۇنىڭ بۇ ھىجرهت ھ. مېڭىپ چىققان ئىدى
ــۋهتته ــۇپ چىقىشــى ئېنىــق ئهل ــاب بول ــر كىت ــۇ مهدرىســىده . كهلســه، بى ئ

ــارىنى يادلىغانــدىن كېــيىن، ئهمىــر بىــلهن قايتــا-30قۇرئانــدىن  قايتــا -پ
كېيىنكـى كـۈنلهرده . كۆرۈشۈپ، جهڭگه بېرىش ئۈچۈن رۇخسهت ئالغان ئىدى

كـۆپىنچه دۈشـمهنگه ئـۇ . دىبولۇشـقا باشـلى نامايـانلىرى باتۇرلۇق ئاجايىپ
ئۇ شهھىد بولغاندىن . ئهڭ يېقىن بېرىش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتهتتى

ــيىن  ــۇنى كې ــۈرك قېرىندىشــىمىز ئ ــر ت ــېۋلېتبى ــده قۇشــالر  ڭىزورنى ئىچى
ئۇنىـــڭ جىھـــاد . چۈشـــهپ قالغـــان ئىـــكهن داگۈللـــۈك باغـــ ۋاتقانراســـاي

ئانىسـىغا خهۋهر -قىلىپ ئاتا فونېلېتمهيدانىدىكى باشقا ئاكىلىرى ۋهتهنگه 
قىلغان بولۇپ، ئۇالر ھهم شهھىد بولغان ئوغلى توغرىلىق ئاجايىپ ياخشـى 
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ــداق چــۈش كــۆرگهن. ئىــكهن چۈشــلهرنى كــۆرگهن : داۋۇدنىــڭ دادىســى مۇن
مېنىـڭ «: داۋۇدنى ۋاپات بولۇپ كهتكهن چوڭ دادىسـى كۆتۈرۈۋالغـان بولـۇپ

بۇ ياش شهھىدنىڭ ئانىسىمۇ . دهپ ئهركىلىتىۋاتقان ئىكهن» مۇجاھىد باالم
ھهقىقىي ئاخىرهتنى كۆزلىگهن سالىھ ئانىجانالردىن بولۇپ، ئوغلى ھىجـرهت 

ــۇرۇن دائ ــوغلىنىقىلىشــتىن ب ــپ ئ ــالۋهت قىلى ــان تى ــم قۇرئ ــڭ  ى رهببىنى
يولىــدىكى جىھادقــا نهزىــر قىلغــان ۋه ئۇنىــڭ ئۈچــۈن ئــاتالرنى ســېتىۋالغان 

وڭ بولغـان بىـر كىچىـك شـىر ھهقىقهتهن داۋۇد تاغ مهھهللىـده چـ. ئىكهن
ــ ــويىچه ئاتالرنى ــائهت ب ــاي جام ــگه قارىم ــىنىڭ كىچىكلىكى ــۇپ، يېش ڭ بول

 ھالىدىن بىر قوللۇق خهۋهر ئاالاليدىغان ساناقلىق كىشىلهرنىڭ ئىچىده بـار
ــرگهن  داۋۇد ئانىســىنىڭ چۈشــىگىمۇ. خشــى مىنهتتــىئىــدى ۋه ئهڭ يا كى
مهنـدىن رازى بولـدۇڭمۇ؟  .بولـدۇم شـهھىدمهن ! ئانـا! ئانا«: بولۇپ، ھهدهپ

 ئىنشائالالھئالالھ يولىدا . دهپ ۋارقىراۋاتاتتى» !ئهلھهمدۇلىللهھ دېگىن ئانا
ۋه كهلىـمه تهۋھىـدنى  ياشلىق يىگىتلىكىنـى 18بولغان داۋۇدنىڭ  شهھىد

ئـــالىي قىلىـــش يولىـــدىكى سانســـىزلىغان ئهنه شـــۇنىڭغا ئوخشـــاش ئهڭ 
تهرىپلهش  ياشالرنىڭ ئالالھ ئۈچۈن قۇربان قىلغان ياشلىقىنىڭ پهزىلىتىنى

ئالالھـــدىن قوبـــۇل قىلىشـــىنى . ئۈچـــۈن قهلىمىـــم ئـــاجىزلىق قىلىـــدۇ
  .بىز ھهقىقهتهن ئالالھقا موھتاجمىز. تىلهيمهن

لىكته تهلىـم ئالغـان ئابدۇلجاببار، ئابدۇلباسىت ئاكىالر بىـر بىالل ئاكا،
بىــالل ئاكــا يېقىملىــق ئهزانلىــرى بىــلهن، ۋىجــدانلىق  بــۇرادهرلهر بولــۇپ،

مۆئمىنلهرنىــڭ «ئــۇ تېخــى . لىرى بىــلهن بىزنــى ئهســلىتهتتىىنهشــىد
ئېيتىـپ  ىنىنهشىدناملىق » ھهيدهر«ى قىسمىدا نىڭ ئۈچىنچ »ساياھىتى

  . بهرگهن ئىدى
بولغـان  خىـمهز ئـالالھ يولىـدا بىـر قېـتىم ئابدۇلباسىت ئاكىنىڭ پۇتى

بولۇپ، سـاقايغاندىن كېـيىن ئالالھنىـڭ دۈشـمهنلىرىگه قارشـى جىھـادىنى 
  . داۋام قىلىۋاتاتتى

ئابدۇلجاببار بۇرادىرىمىز تولىمۇ خىزمهتكار بولۇپ، مهيلى جهڭ مهيدانىدا 
، ھهمـمه ئىشـنى تالىشـىپ بولسۇن، ياكى ئارقا سهپ مهركهزلىرىده بولسـۇن

ــى ــۇرۇپ قىالتت ــايتتى. ت ــى قويم ــاق ئهتكىل ــى تام ــۇرادهرلهرگه . ھېچكىمن ب
تېزىپ بىـر كىشـىنىڭ -ئېزىپ. تتىهنۈيۆكئاجايىپ ئىللىق مېھرى بىلهن 
  . كۆڭلىگه ئازار بېرىپ سالمايتتى
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ئهممــار بولــۇپ، بــۇرادهر  ئهنســارىيهنه بىــر بــۇرادىرىمىز ئافغانىســتانلىق 
ئـۇ بـۇ . ئاۋۋال بىر جهڭگه بىرگه ئىشـتىراك قىلغـان ئىـدۇق ئۇنىڭ بىلهن

دا ئۇنىڭدا الربولۇپ، بۇ جهريان نهنگهخىملهزجهڭده پۇتىنىڭ ئىككى يېرىدىن 
، ھهقىقىــي ئىماننىــڭ الرنــىالردا ئــاز تېپىلىــدىغان ئېســىل ئهخالقئهنســارى

ــدىم ــۆرگهن ئى ــىنى ك ــۇ. ئىپادىس ــۈن  ش ــى ئۈچ ــڭ ھهممىس بۇرادهرلىرىمنى
ھهقىـقهتهن . هببىمىز ئالالھتىن ئۆزىنىڭ رازىلىقىنى تىلهيـمهنمېھرىبان ر

ــده ئهڭ  ــان بهن ــى رازى بولغ ــكهبرهبب ــدۇختلى ــكهن بولى . ، مهقســىتىگه يهت
ھهقىقهتهن ئۇالرنىڭ بهزىلىرى ياش، بهزىلىرى ياشقا چوڭ بولۇشى مۇمكىن، 
بهزىلىرى باي، بهزىلىرىنىڭ قولى قىسقا بولۇشـى مـۇمكىن، مهيلـى قانـداق 

ــۇالر ئۆزىنىــڭ ئهڭ  ــبولۇشــىدىن قهتئىيــنهزهر ئ شــارائىتلىرىنى، ئهڭ  اليۇق
ڭ ئهڭ قىممهتلىـك ھايـاتىنى ئـالالھ ياخشى كۆرگهن نهرسىلىرىنى، ئهڭ ئه

ــان  ــاپ ئولتۇرمىغ ــېچ ئاي ــان، ھ ــدىم قىلغ ــلهن تهق ــېخىيلىق بى ــۈن س ئۈچ
ئۇالر كاپىرالرنىڭ بىلجىرلىغىنىغا ئوخشـاش توپىغـا ! راستچىل ئهركهكلهردۇر

مېيىتنى كۆمگهن ئوخشاش  كاپىرالرغابىز . ئايلىنىپ تۈگهپ كهتكىنى يوق
كهتكهنلىكىنــى كــۆرۈپ،  ايلىنىــپجــاينى تهكشــۈرۈپ ھهممىنىــڭ توپىغــا ئ

بهلكــــى ! ئاساســــهن ئهمهس همىگۈكــــۆھئهقلىمىزنىــــڭ  كۆزىمىزنىــــڭ ۋه
ئالهملهرنىڭ رهببى ئالالھ سۇبھانهھۇ ۋهتهئاالنىڭ كىتابىغا ئاساسهن ئۇالرنىـڭ 

گـۈزهل ھاياتتـا  ئىنشـائالالھئهمـدى باشـالنغانلىقىغا، تېخى ھاياتلىقىنىڭ 
  . م قىلىمىزشېرىن رىزىقلىنىۋاتقانلىقىغا ھۆكۈ

دا ئىجــرا بولــۇپ تۇرۇشــى ىــتىــڭ ئىرادىســى ھهر ۋاقىــت ئــۆز ۋاقئالالھن
بــاتۇر ئاكــا شــۇ قېتىملىــق بومباردىمانــدىن تــۆت كــۈن كېــيىن . مــۇقهررهر

ــۇراده ــارلىق ب ــان قىلىشــى مرىىلرقات ــڭ بومباردىم ىز جاســۇس ئايروپىالنىنى
ــاتۇر. بولــدى شــهھىد بىــلهن قامهتلىــك -ئاكــا قويــۇق ســاقاللىق، گهۋده ب

تۈزىتىشـكه تېگىشـلىك «ئـۇ ماڭـا ۋهتهنـده . كېلىشكهن بىـر قىـران ئىـدى
دېگهن كىتابنى دهرس قىلىپ ئۆتۈپ بهرگهن ئۇستازىم بولـۇپ،  »چۈشهنچىلهر

جىھاد مهيدانىغا كهلگهندىن كېيىن ئۆزىنىڭ دادىل مهيدانى، سىياسىيدىكى 
ئايىمايـدىغان قۇربـانلىقلىرى  نىمـال ۋه جـانلىرىزېرهكلىكى، ئالالھ يولىدا 

ھـالىتى، دۇنيـا  جـاھىتالرۇمئـۇ نـۆۋهتتىكى . بىلهن مهشھۇر بولغـان ئىـدى
ۋهزىيىتى، ھهر خىل ئېقىم مهسىلىلىرى، بىزنىڭ نۆۋهتته نېمه قىلىشىمىز 

ئـۇ . كېرهكلىكى توغرىسىدا سۆزلىسه، ھهممه زېھىن قويۇپ ئاڭالپ كېتهتتى
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سكىرى ئادهم خۇسۇسىي ئهىق قىلىپ بهرگهن ھهقىقىي بىر ئالالھ بىزگه رىز
ــۇت. ئىــدى بولــۇپ، ســوغۇق ئۇنىڭغــا  مــاتىزمېرتهرىپىــده ئېغىــر  ئۇنىــڭ پ

. قـوللىرى ئىششـىپ كېتهتتـى-سـوغۇقتا پـۇت. ئىنتايىن زىيـان قىالتتـى
شـارائىتىغا -خـۇلقى، شـهرت-ھالبۇكى بۇ مهيـدان ھـېچ كىشـىنىڭ مىـجهز

رىئـــايه قىلمايـــدىغان بولـــۇپ، قىـــش كـــۈنلىرى كېچىلىـــرى ســـوغۇقالردا 
لالھ ئۈچـۈن بۇالرغـا پهقهت ئـا ئاكـا بـاتۇر. قېلىشىمىز كۆپ ئۇچراپ تـۇراتتى

تهلىمگاھتـا تۇرغـان چـاغلىرىمىزدا ئۇنىـڭ . ر قىلىپ، تـاغالر ئاشـاتتىسهۋ
ھهتتـا . بهدهن مهشىقلىرىده ئۆزىگه قاتتىق تهلهپ قويغانلىقىنى سـېزهتتىم

 يالىغـانۇتونيېڭى كهلگهن چېغىمدا ئۇنىڭ ئورۇقالپ كهتكهنلىكىدىن تهسته 
 لهرقنىشـىدىن ئۈمىـدئۈچـۈن كېلهچهكـته پـارالپ چا جـاھىتالرۇمئـۇ . ئىدىم

ئـۇ دائىـم بىزنـى ئهقىـده ۋه ئهسـكىرى . كۈتۈلگهن ئۈمىد يۇلتۇزىمىز ئىـدى
 ئـۇ. ن تهييارلىنىشـقا ئۈنـدهيتتىجهھهتتىن كهلگۈسىدىكى جىھادىمىز ئۈچۈ

كۈنلهرنىڭ ئاز قالغانلىقىنى، ئىنتايىن قىسقا بىـر ۋاقىـت ئىچىـده، ھهتتـا 
بىزنىــــڭ ئۈلگــــۈرهلمهي قېلىشــــىمىز مــــۇمكىن ئىكهنلىكــــى بىــــلهن 

ئالالھنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشـىغا قۇللـۇق بىـلهن رازىمىزكـى، . ئاگاھالندۇراتتى
رهببىمىز ئالالھ بۇ بهندىسىنى بىزنىـڭ ئېھتىياجىمىزغـا قارىماسـتىن، ئـۆز 

بىــز بولســاق ئۇنــدىن ھهم . ېكمىتــى بىــلهن دهرگاھىغــا ئېلىــپ كهتتــىھ
ـــانمىز ـــقا بۇيرۇلغ ـــىنى سوراش ـــۈكۈر . ياخشىس ـــئمهتكه ش ـــڭ نې ئالالھنى

ئـالالھتىن . لىقى ھهقىقهتتـۇرقىلغۇچىالرغا نېئمىتىنـى زىيـاده قىلىـدىغان
ى فىــــردهۋس جهننىتىــــده ئاكىــــدىن قوبــــۇل قىلىشــــىنى، ئــــۇن بــــاتۇر

ر ۋه ئـۆز تهرىپىـدىن رهھـمهت ئاتـا ڭ ئهھلىـگه سـهۋىنى، ئۇنىـشراھهتلهندۈرۈ
  . ئامىين. قىلىشىنى تىلهيمهن

قهلبىمنـى . شۇنچه بۇرادهرلىرىم ۋاقىتسىز ئالالھنىڭ دهرگاھىغا كهتتـى
ۋه ئۇنىـڭ قولچۇماقچىلىرىـدىن ئـۆچ  رىكـاېئامئۇالرنىڭ ئىنتىقامى، نىجىس 

ىم ئـاۋۋال ئـۆز بـۇرادىر ئهكـرهمسۈرۈشتۈرۈپ يـۈرۈپ، . ئېلىش كويى ئورىۋالدى
اشـقىالر بىـلهن بولۇشتىن نهچچه كۈن بـۇرۇن ب شهھىدقولى بىلهن تۇتقان، 
ئۇنىــڭ يېڭـى تېگىشـكهن ئاپتومــاتى . نى سـېتىۋالدىمتېگىشـكهن ئاپتومـات

ئـالالھتىن . چۇل بولۇپ كهتـكهن ئىـدى-بومباردىماننىڭ زهربىسىدىن چۇل
بېرىشـىنى، شـۇ بۇ يىللىق ئافغانىستان تهشكىلىنى ماڭـا رىزىـق قىلىـپ 

ئېلىشـىمغا مـۇۋهپپهق قىلىشـىنى ھهمـده شـۇ  منىڭ قىساسىنىبۇرادهرلىرى
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ئهتىيـاز . ردىۈۋهتـۆئكـۈنلهر . نى بېرىشـىنى سـورىدىملىكشـهھىدتهشكىلده 
. پهسلى يېتىپ كېلىشى بىلهن ئافغانىستان تهشـكىلى باشـلىنىپ كهتتـى

رۇپتىن جامائهت بۇ يىل چوڭراق گۇرۇپپىدىن ئىككـى گۇرۇپپـا، كىچىـك گـۇ
ى چــوڭ گۇرۇپپــا بىرىنچــ .لىگهن ئىــدىالرنى تهشــكىلپىبىــر نهچــچه گــۇرۇپ

 ،، پۇختا تهييارلىقالرنى قىلغاندىن كېـيىنھهۋىسىنى كهلتۈرۈپھهممىنىڭ 
 نـۆۋهتته ئىككىنچـى گۇرۇپپـا ماڭمـاقچى بولـۇپ،. ىگه يـۈرۈپ كهتتـىمهنزىل

هپ لـېكىن تهل. مېنىڭ بـۇ تهشـكىللهرگه ئـوتتهك ئىشـتىياقىم بـار ئىـدى
دهپ  نۇقالمىسـئاخىرهتلىكىم ئۈچـۈن ياخشـى بولمـاي -قىالي دېسهم دۇنيا

. ئېغىز ئاچماستىن، دۇئالىرىمدا ئالالھقا يېلىنىپ سوراۋاتاتتىم هچكىمگېھ
: بىر كۈنى قومانـدان كهلـگهن پۇرسـهتتىن پايـدىلىنىپ، مهنىلىـك قىلىـپ

ــدىغان ئوخشــايمىز« ــز ئافغانىســتانغا كىرمهي ــبىم  ئىنشــائالالھھه؟ -بى رهب
نىيىتىمىزنى بىلىپ تۇرغۇچى، شـۇ بـۇرادهرلهر ئاشـقان ھهر بىـر داۋان، ھهر 

. دهپ قويغـان ئىـدىم »ىڭ ئهجرىنى ئوخشاش قىلىپ بهرگـۈچىبىر جىلغىن
بـــۇ گهپلهرنـــى چىـــن قهلبىمـــدىن چىقىرىـــپ راســـتچىللىق بىـــلهن 

لېكىن قومانداننىڭ ئىجـابهت قىلىشـىدىن ئۈمىـدىم ئـانچه . سۆزلهۋاتاتتىم
بىـر كـۈنى بـۇرادهرلهردىن . ئالالھقـا ھهمـدىلهر بولسـۇن. ئهمهس ئىدىچوڭ 

ـــدىمئىككىنچـــ ـــاڭالپ قال ـــارلىقىنى ئ . ى چـــوڭ گۇرۇپپىـــدا ئۆزۈمنىـــڭ ب
چهكلىرىمنى پـۇ-دهرھـال بازارغـا بېرىـپ پـۇل. قتـىسۈرۈشتۈرسهم راست چى

غـا ئۈمىــد ئانام-ئاتـائهجرىنـى . يىغىـپ، يـوق نهرسـىلىرىمنى ســېتىۋالدىم
تېشـىپ ۋهيـران قىلىـمهن مهزمـۇت ماشـىنىلىرىنى  ڭرىكىنىېئام، قىلىپ

يېڭــى . ته تهشــكۈچى، ئــوت قويغــۇچى ئــوقالرنى ســېتىۋالدىمدېــگهن نىيهتــ
، قـورال تازىاليـدىغان مـاي، يىـپ قاتـارلىقالرنى چىـراغئاياق، كىيىم، قول 

يېڭــى تــوي قىلىــدىغان يىگىتــتهك كهيپىيــاتىم ئىنتــايىن . ســېتىۋالدىم
بــۇ قېــتىم بىزنىــڭ . ۆتمهي يــۈرۈپ كهتتــۇقئــۇزۇن ئــ. ياخشــى ئىــدى

گۇرۇپپىنىڭ ۋهزىپىسى ئاالھىدىرهك بولـۇپ، ئـۇزۇن يىلـدىن بېـرى خىتايغـا 
بولـۇپ كهتـكهن  شـهھىدقارىتىپ بىر پـاي ئـوق ئېتىشـنى ئارمـان قىلىـپ 

بـۇ مهقسـهت بىـز يولغـا . بولغـان ئىـدۇق مۇشهررهپ ئارمىنىغابۇرادهرلهرنىڭ 
ئافغانىســتان لــوگىر خىتــاي . ا بولــدىچىقىــپ بولغانــدىن كېــيىن ئاشــكار

ۋىاليىتــى مــۇھهممهد ئاغــا ناھىيىســىده بىــر كــان زاۋۇتــى ئاچقــان بولــۇپ، 
بۇ . ئۇنىڭدىن ئهسكىرى ساھهده ئىشلىتىلىدىغان بىر خىل رۇدا چىقىدىكهن



䓠 ◌֜

 ئىسالم ئاۋازى تهشۋىقات مهركىزى                                                          

 172  

 

ئۈچـۈن بىـر  زىتىشۆكـخهۋهردىن ۋاقىـپ بولغـان جامـائهت ئالـدىنقى يىلـى 
يوندىكى يهرلىك خهلق سېتىلغان بولـۇپ، مهزكۇر را. گۇرۇپپا ئهۋهتكهن ئىدى

ئون نهچچه بۇرادهرنىڭ ئۇ يهرده تۇرۇشى مۈشكۈل بولغانلىقى ئۈچۈن، قالغـان 
ئۇالر شـۇ مهنتىقىـده . ئۈچ بۇرادهر قالغان ئىدىپهقهت بۇرادهرلهر قايتۇرۇلۇپ، 

تــوال مهلۇمــات -كــان زاۋۇتــى توغرىســىدا ئــاز ،بىــر قاتــار جهڭلهرنــى قىلغــاچ
بـۇ . سـاالمهت قايتىـپ چىقتـى-نهچچه ئايدىن كېيىن سـاق، بىر پهئىگىل

تېخىمــۇ  ،يىــل ئالالھنىــڭ يــاردىمى بىــلهن بىــز ئــۇ زاۋۇتقــا ئــوق ئېــتىش
ــان  زىتىــپۆكتهپســىلىي  ــا چىقق ــدا يولغ كېلىشــنى مهقســهت قىلغــان ھال

يولدا بىز بېسىپ ئۆتكهن بهزى مهنتىقىلهر ئاساسهن فهتىـھ بولغـان . ئىدۇق
كوت بىـز يهنه شـاھى. بازارالردا قوراللىق كېزىپ يۈرهتتى جاھىتالرۇمبولۇپ، 

بۇ ھهقىقهتهن ئىسمى جىسمىغا اليىق تاغالرنىڭ شـاھى . تېغىدىن ئۆتتۇق
. ئۈچــۈن پۇختــا قورغــان بولغــان ئىــكهن جــاھىتالرۇم بولــۇپ، ئهينــى چاغــدا

كىچىــك تاشــالر -بــۇرادهر بىــر يهرگه كهلگهنــده كىچىــك ئهنســارىيولباشــچى 
بولغـان مۇجاھىـدالرنىڭ  شـهھىدلىنغان، ئهينى ۋاقىتتـا قى تىزىلىپ بهلگه

ئارىمىزدىكى بىرهيلهن ئىمارهتكه ھىجـرهت قىلغـان . لىرىنى كۆرسهتتىرىقهب
كــايه ئــاڭالپ بــۇنى ســوراپ ھې-يولــدا ماڭغــاچ، ئــۇنىكونــا بــۇرادهر بولــۇپ، 

 شـهھىدبـۇ تـاغالردىكى  وتتىكى يهرلىك بوۋايالرمۇ بىـزگهشاھىك. ماڭاتتۇق
مۇجاھىدالرنى، ئۇالرنىـڭ جهسـىتىنىڭ نهچـچه ئـايغىچه ھېچقانـداق بولغان 

شـۇ يهرده ئهڭ چـوڭ  نىـڭرىكېئامئۆزگهرمهي تۇرغانلىقىنى، ئهينى ۋاقىتتـا 
. ن قىزغىنلىق بىلهن سـۆزلهپ بهرگهن ئىـدىتاالپهت يېگهنلىكىنى ئىنتايى

 تهقرىبهن ئون كۈنچه سهپهر قىلىش ئارقىلىق مهنزىلگهئهنه شۇنداق ھالهتته 
چىسـى بىز تۇرغـان يهرلهر ھهممىسـى بـاغلىق بولـۇپ، كې. يېتىپ كهلدۇق
ى ئاسـماندا ئۇچـۇپ مېڭىنـى يهپ، قورقـۇنچىن سـوغۇق ۋه. باغالردا ياتاتتۇق

الرنى ھېسـابقا ئالمىغانـدا باشـقا چـوڭ زىياده قىلىـدىغان ھهر خىـل ئۇچقـۇر
مهن شــۇ قېتىملىــق تهشــكىلگه كىــرىش بىــلهن . مۈشــكۈالت يــوق ئىــدى

. تېـز خـوراپ كهتكهنلىكىنـى بىلـگهن ئىـدىم قانداق قىلىپ ڭكىنىرىېئام
بىـز سـهڭگهرلهرده . ئۇالر ئافغانىستاندا بىر مىنۇتمۇ ئـارام تاپمىغـان ئىـكهن

كېچىلىرى قولىمىزدىكى ئاپتومات بىلهن قاراۋۇللۇق قىلغىنىمىـز بىـلهن، 
 ،ئـايروپىالن كۈنـدۈز تىـك ئۇچـار-بۇ نىجىـس كـاپىرالر ئافغانىسـتاندا كـېچه

كۈرهشچى ئايروپىالن، جاسۇس ئايروپىالنى ۋه بىز ئىسمىنى بىلمهيدىغان ھهر 
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ئهگهر خاتـــا . بىـــلهن قـــاراۋۇللۇق قىلىـــدىكهن ايروپىالنلىرىخىـــل ئـــ
نىـڭ بىـر ئايروپىالن تىپلىق تىـك ئۇچـار» ئاباجى«ئهسلىمىسهم ئادهتته بىر 

ئۈچـۈن نهچـچه مىليـون  تـازىلىنىش ھهققـى قېتىملىق ياكى بىر يىللىـق
خىراجهتلهر  ۇنىڭغا ئوخشىغان يۇقىرى چىقىملىقمانا ش. ولالر كېتىدىكهند
. ھالسىرىتىپ، پۇتىنى گۆرگه ساڭگىالتقان ئىدى ئىقتىسادتىن رىكىنىېئام
دهپ سـوراپ  »قانـداق؟ ھازىر ئافغانىستاندا ھالهت«: بۇرادهردىن ئهنسارىبىر 

بهك ياخشـى، ھـالهت ئافغانىسـتاندا ھـازىر «: قىلىـپچاقچـاق  قويسام، ئـۇ
خىلـدىن  30كـۈنىگه ئاسـماندا . ئافغانىستان كۆپ تهرهققىي قىلىپ كهتتـى

شــۇنىڭغا ئوخشــاش كۈنلــۈكى  .دېــگهن ئىــدى »ئــارتۇق ئــايروپىالن ئۇچىــدۇ
ـــۈزۈلمهيتتى ـــايروپىالنالر ئ ـــل ئ ـــماندىن ھهر خى ـــات. ئاس ـــوڭ -پ ـــات چ پ

لىقىنىمۇ ئايروپىالنالرنىڭ كىچىك كۈرهشچى ئايروپىالنالرغا مـاي قاچىالۋاتقـان
يۇقىرىـدا سـۆزلهپ ئۆتۈلگهنلهرنىـڭ ھهممىسـى ئۈچـۈن . ئۇچرىتىپ قالىسىز

جهڭـلهر بـۇ جايـدا شـۇنداق قىلىـپ  .يېقىلغۇ ۋهھاكـازاالر كېـرهك ئهلـۋهتته
بهزىـده ئامرىكىغـا بولسـا، بهزىـده . ئىنتايىن شىددهتلىك بولۇپ تۇرۇۋاتـاتتى

ـــوالتتى ـــا ب ـــڭ زاۋۇتىغ ـــڭ . خىتاينى ـــدا خىتاينى ـــۇ جهريان ـــا زاب  9ۋۇتىغ
باشـقا . نى ئېتىپ تـۇردۇقالركىلومېتىرلىق كاتيۇشا 11 كىلومېتىرلىق ۋه

شـۇ مهنتىقىنىـڭ . ھاۋۇن، كاتيۇشـاالرنى ئېتىـپ تـۇراتتى ھهم جاھىتالرۇم
بۇ جهرياندا . ئۇ زاۋۇتقا ئوق ئېتىپ تۇراتتىيهرلىك قوماندانلىرىمۇ داۋاملىق 
بـۇ زاۋۇتنىـڭ . ئالـدۇق راغـاېكام زىتىـپۆكشۇ كـان زاۋۇتىنىـڭ ئهتراپىنـى 

قوراللىـق پوسـت بىـلهن ئـۈچ دانه  114ئهتراپىنى ئافغانىستان مـۇرتهدلىرى 
ئالالھقـا ھهمـدىلهر . ھالهتته قورشاپ مۇداپىئه قىلىپ تۇرغـان ئىـدى اغۋلهب

بولسۇنكى، ئالالھنىڭ ياردىمى بىلهن ئۇزاق ئۆتمهي بۇ نىجىس خىتايالرنىڭ 
كۆرپىســىنى ئارتىشــىپ زاۋۇتقــا يوغــان قۇلــۇپنى تاقــاپ قاچقــانلىق -كــۈده

ــرى ــدى خهۋى ــتان. كهل ــدالرتۈركىس ــدىن خهۋهر لىق مۇجاھى نىڭ كهلگهنلىكى
بىز بىلهن كۆرۈشـۈش  رالرېنېئىنژيهرلىك قان زاۋۇت ئىچىده ئىشلهيدىغان تاپ

ئۈچۈن كهلدى ۋه بىزگه كان ئىچىنىڭ ئهھۋالىدىن مهلۇمات بهرگهچ، قانداق 
يهرلىـك خهلقـلهر بىـلهن . خىزمهت بولسا تهييار ئىكهنلىكىنى بىلدۈرۈشـتى

 نىـڭخىتاي ئۇالر بۇ زاۋۇت يېڭى ئېچىلغاندا. ھهم كۆپ سۆھبهتلهرده بولدۇق
كۆپ ئىشچى قوبۇل قىلغانلىقىنى، كېـيىن  لقتىنهخيۇقىرى مائاش بىلهن 

 يېنىـپ ئىـش تاشـالپ ڭرنىـهلقلهخالرنىڭ توسۇشـى بىـلهن نۇرغـۇن انتالىب
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كېــيىن رادىئــو خهۋىرىــده خىتــاي تهرهپنىــڭ . نى بىلدۈرۈشــتىچىققــانلىقى
. تـاپتۇقكارزايى ھۆكۈمىتىنى شۇ ئىش تۈپهيلى ئهيىبلىگهنلىكىـدىن خهۋهر 

رهببىمىزنىـڭ  قهت رهببىمىزنىـڭ ئىلتىپـاتى،بىز بۇالرنىڭ ھهممىسـىنى په
بـۇ نهتىجىـلهر نه بىزنىـڭ . چىقتـى دهپ ئـوياليمىز دقـاۇجۋۇياردىمى بىلهن 

-قـــۇۋۋهتته ئېشـــىپ كهتكهنلىكىمىـــزدىن، نه بىزنىـــڭ شـــىجائهت-كـــۈچ
ــى ــارىتىمىزدىن ئهمهس، بهلك ــڭ  جاس ــاق رهببىمىزنى ــۇلمانالرنىڭ ئورت مۇس

نى خار قىلىشتىكى، مۆئمىنلهرنىڭ قهلبىنى رالرۈشمىنى بولغان ياۋۇز كاپىد
. دۇرمهرھهمىتىدىنـ-ىكى پهزلـىتشۇنداق نهتىجىلهر بىـلهن شـىپا تاپقۇزۇشـ

 هزايئهمهللىرىمىزنى ئالالھتىن بىزلهرنى داۋاملىشىۋاتقان دۇنيا ھاياتىمىزدا 
خهتهر ھهر ۋاقىــت كــۈنلهر . قىلىۋهتكــۈچىلهردىن قىلماســلىقىنى تىلهيــمهن

بىر ئاز  لبلىرىمىزهقبامداتنىڭ ئهزان ئاۋازى بىلهن . ئىلكىده داۋام قىالتتى
. باشـلىناتتى قىيىنچىلىـقكېچىنىڭ قاراڭغۇسى بىـلهن  رامىغا چۈشسه،ئا

چــۈنكى نىجىــس كاپىرالرنىــڭ كېچىلىــك ئهســلىھهلىرى تولــۇق بولــۇپ، بــۇ 
دۈزى ئۇرۇشۇپ قالساق، ھهر ھالدا كۈن. جهھهتته بىزدىن كۆپ ئۈستۈن ئىدى

ــاپىر ــكهن ك ــۇپ يهت ــدىغانلىقىنى تون ــاالپهت يهي ــان ت ــاز بولمىغ ــزدىن ئ  الربى
بىـز بـۇ . كېچىنى چىڭ تۇتاتتى ئهمهلىيهتلىرىده ئۆزىنىڭ مۇداپىئه، ھۇجۇم
شـۇ مهنتىقىـدىكى بىـر  ئارمىيىسـى ناتوى كۈنىال مهنتىقىگه كهلگهن بىرىنچ
ئــادهتته . ئهســكهر تاشــلىغان ئىــكهندىن ئايروپىالنــ مهھهللىــگه تىــك ئۇچــار

چه ئهسكهر  70غا ئايروپىالن تىپلىق تىك ئۇچار »شىنوك«وشۇغۇچى ئهسكهر ت
ئـاز بولسـا ئىككىسـى دىن ئايروپىالنـ ىدىغان بولۇپ، شۇنداق تىك ئۇچارسىغ

بۇ . قىلىپ ئۇچۇپ بېرهتتىبولۇپ، مۇداپىئه  »ئاباجى«باشقىلىرى . بوالتتى
، مـۇداپىئه شۇنۇرۇيوشـبـاغالردا مېڭىـپ، -ىـزئېت كېچه ئاساسـهن دېگـۈدهك

بهش قېــتىمچه -تــۆت بىــز كهتكهنــگه قهدهر. ۆتــۈپ كهتتــىقىلىــش بىــلهن ئ
. ھاۋادىن ئهسكهر تاشالش ۋه مۇھاسىره قىلىشالر بولـدىۇنىڭغا ئوخشىغان ب

ئالالھقا ھهمدىلهر بولسۇنكى، ئالالھ يهنىـال ئىنسـان ئهقلىـگه كهلمهيـدىغان 
بىر تهدبىرلهر بىلهن ياخشى كۆرگهن مۇجاھىد بهندىلىرىنى چـوغ ئىچىـدىكى 

ــاالتتى ــراپ ق ــدهك ئاس ــا. پاختى ــده ئارق ــۆتكهن -بهزى ــدا ئ ــهپتىكى ئارامى س
بـۇ جهريـانالردا ئالالھنىـڭ ئـۆيى . كېچىلهرنى ئهسلهپمۇ قـاالتتۇقخاتىرجهم 
بــۇ يهردىكــى . نىڭ ئهھمىيىتىنــى يهنىمــۇ تونــۇپ يهتــتىممهســچىتبولغــان 
 قويۇشـقا ئۈلگـۈرمىگهن بولـۇپ،لهرگه كـاپىرالر تېخـى ئىشـىك باقـار مهسچىت
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ــچىت ــدى مهس ــزى ئى ــى مهركى ــدالرنىڭ ئهڭ ياخش ــاقلىرىمىز . مۇجاھى تام
ھهر خىـل  ئـۆيلهردىن-ئـۆي رهلقـلهخيهرلىـك . ته بوالتتىىتمهسچداۋاملىق 

پادىشــاھالرنىڭ ئــوردا  داســتىخانلىرىمىزنىتائــامالرنى ئېلىــپ چىقىــپ، 
 تۈرى ئىنتايىن كـۆپ. ۋېتهتتىبىلهن تولدۇرۇ رهتلهمېنۇنازداستىخانلىرىدهك 

غا تولـۇپ لىرىمىزباغلىرىدىكى تۈرلۈك مېـۋىلهر ھهم داسـتىخانھهتتا ، بولۇپ
خاتـا ئهسلىمىسـهم بىـرهر قېتىممـۇ . ئىـدى ئاجايىپ مولچىلىق. كېتهتتى
مانـا . دائىـم ئېشـىپ قـاالتتى. مىدۇقدىكى تاماقنى يهپ تۈگىتهلنداستىخا
كهت بولسـا كېـرهك دهپ گۇمـان ھهقىقىي ئىسـالم زېمىنىـدىكى بهرىـ بۇالرنى

اپ پارسالر بولـۇپ، مهدهنىيىتـى بىـزگه ئوخشـ رهلقلهخبۇ يهردىكى . قىالتتىم
ئىنتـايىن  ،بىر نهچچه قېتىم چۆچۈره ئېتىـپ چىقارغـاننى كـۆرۈپ. قاالتتى

 ئۆيلىرىده يېتىپ قالغان كېچىلىرىبهزىده . خۇشاللىق بىلهن يهپ كهتتۇق
گه كىرگهنـدهك بولـۇپ نىلىرىغا كىرىپ، خـۇددى ۋهتهنـدىكى ئـۆيلهرمېھمانخا
ــاتتى. قــاالتتىم ــاتىم ئهنه شــۇنداق گــۈزهل داۋام قىلىۋات مــدىلىكته ئه. ھاي

ىـپ بايـان قىل يهنه بىـر مۇجاھىدالردىكى ئىـززهت، كـاپىرالردىكى خـارلىقنى
ئهسـكهرلىرىدىن تهقـرىبهن  رىكاېئامبىز كۈندۈزلىرى نىجىس  .ئۆتمهكچىمهن

ــدى 2 ــومېتىرچه نېرى ــۇقكىل ــدا تۇراتت ــ. كى باغ ــدا ئىككىنچ ــكه باغ ى قهۋهت
ئۈچۈن كېچىسـى هتهرلىك لېكىن بىخ. سېلىنغان بىر ئېغىز ئۆيمۇ بار ئىدى

سـا بولتهرتىپلىـرى پهقهت كۈنـدۈزلىرى كېلىـپ، جهڭ . مايتتۇقكىرىپ يات
ئۇالر . بىز ئۇالر بار تاغنى كۆرۈپ تۇراتتۇق .شۇ يهردىن قوزغىلىپ كېتهتتۇق

تۇنجۇقــۇپ ىلىرىــدىن چىقالمــاي ئىچىــدىكى ئىتــتهك باز سهپهقكــۈن بــويى 
كاپىرلىقىـدىن شـهك  ڭرىكىنىېئامئهگهر قاچان سىرتقا چىقسا،  .ياشايتتى

 تالىـپمهركهزلىرىـده ئـارام قىلىۋاتقـان  ئـۆز لقلىرىهخقىلمايدىغان ئافغان 
ده، دهرھـــال بېرىـــپ ھۇجـــۇم ياســـاپ -قىالتتـــى فـــونېلېتقومانـــدانالرغا 

بىـز بـاغ ئـارىالپ . كهلـدى فـونېلېتبىـر قېـتىم ئهنه شـۇنداق  .كېلهتتۇق
ىسىدىن ھـاۋا بازچه بولۇپ،  50~40ئۇالرنىڭ سانى . ئۇالرغا يېقىنالپ باردۇق

بىز ئىككـى مۇھـاجىر ۋه ئىككـى . يېگىلىمۇ ئهيتاۋۇر سىرتقا چىققان ئىدى
. قهننـاس ئېـتىش ئۈچـۈن چىققـان ئىـدۇق تۆت مۇجاھىد بولـۇپ،  ئهنسارى

بۇرادهر بىـلهن بىـرلىكته  ئهنسارى. مهن قهنناسچى بۇرادهرگه ياردهمچى ئىدىم
ــۇيهر ــۇ-ئ ــپۆكيهرنى ب ــاي ت زىتى ــق ج ــال مۇۋاپى ــيىن دهرھ ــدىن كې اپقىنىم

پ قارغـا ئېلىشـقا ئۇ يېتىپ كېلىپ قورالنى بهتـله. ھهمراھىمنى چاقىردىم
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مېتىـرچه نېرىـدا قاتـار بولـۇپ،  250تهقـرىبهن  رنىجىـس كـاپىرال. باشلىدى
. كېلىدىغان ئهنجان تامنىڭ دالدىسىدا كېتىپ باراتتى هلىگىچېبئادهمنىڭ 

بۇ نىجىسالر ئىسالم دىنىنىڭ زىيىنىغـا شـۇ قهدهر ئىتتىپاقالشـقان بولـۇپ، 
مهن ھهم بـۇ . ھهر خىل نهسـىلدىن بـار ئىـدى زىلىرى قارا، بهزىلىرى ئاقبه

ـــۆرۈپ  ـــېقىن مۇســـاپىدىن ك ـــتىم ئهڭ ي ـــۇنجى قې ـــاپىرالرنى ت نىجىـــس ك
قارغـا ئېلىـپ  دۈشـمهننى ياخشـىېتىم قهنناسچى بۇرادهر بۇ ق. تۇرۇۋاتاتتىم

مهن ئــۇنى چاقىرىــپ كهلــگهن چېغىمــدا . ئۈلگــۈرمهيال ئــۇالر ئۆتــۈپ كهتتــى
شـۇنداق . بهش ئهسكهر ئۆتۈپ كېتىۋاتاتتى-تهقرىبهن ئهڭ ئاخىرىدىكى تۆت

. قىلىپ بىز ھېچ بوشاشماستىن باغ ئايلىنىپ ئۇالر ماڭغان تهرهپكه باردۇق
. الر بىزنىڭ چـوڭ يولغـا چىقىـپ ئـۇالرنى كۆرۈشـىمىزگه ئۇنىمىـدىئهنسارى

 ڭرنىـهلقلهخئۆزلىرى بولسا قوراللىرىنى قويۇپ، باغلىرىغـا سـۇ باشـالۋاتقان 
ــۈرجهكلىرىنى ئ ــدىگ ــده-ال ــى قىياپىتى ــلىغان كىش ــۇ باش ــۇالر ده، س  نىئ

بىـر ئـازدىن . تىـت بولـۇپ ئولتۇراتتـۇق-بىز بولساق تىـت. اتاتتىۋزىتىۆك
هن يېنىمدىكى بـۇرادهرگه قـورالىنى ماڭـا قويـۇپ بېرىـپ بېقىشـى كېيىن م

 ىكېرهكلىكىنى، ئـۆز كـۆزى بىـلهن كۆرگهنـدىن كېـيىن بىـر ئىـش قىلىشـ
ئۇ قهننىسىنى ماڭا قويۇپ تاپانچىسـىنى ئېلىـپ، . كېرهكلىكىنى ئېيتتىم

يۆگهنگهن ھالدا چوڭ يولغا  گه )الر ئۆزىنى ئورىۋالىدىغان رهختپوشتۇن(بهتتۇ 
. مېتىر دائىرىدىن كۆرۈپ تۇراتتى 200~100ئهسكهرلهرنى تهقرىبهن . چىقتى

شــۇنداق . ئهمــدى ئــۇالرنى ســاقالپ مېنىــڭ ئىچىــم سىقىلىشــقا باشــلىدى
قانداق بولغانلىقىنى . تۇرغان بىر پهيتته ئۇالر ئالدىراش كېلىشكه باشلىدى

 سورىسـام، ئهسـكهرلهرنىڭ قايتىشــقا باشـلىغانلىقىنى، ئـاۋۋالقى جايىمىزغــا
بىز ئـالالھ رىزىـق قىلىـپ بهرگهن بـۇ . بېرىپ ئاتىدىغانلىقىمىزنى ئېيتتى

بـۇرادهرلهر  ئهنسـارى. پۇرسهتنى چىـڭ تۇتـۇپ، ئـاۋۋالقى جايىمىزغـا بـاردۇق
ئـون مېتىـر -بىز ئىككىمىز بهش. تامنىڭ دالدىسىدا ئىدى كهينىمىزدىكى
كـۆزى ئۇنىـڭ . ا ئىدۇقكېلىدىغان تامنىڭ دالدىسىد هلىمىزگېبئالدىدىكى 

ماشـا ربۇنـۇم بىـلهن تامهن ھهم ئهپچىلگىـنه دۇ. نىدا ئىـدىربۇقورالىنىڭ دۇ
ئهسكهرلىرى قاتار كېتىۋاتقان بولۇپ، ئالالھنىڭ  نىجىس ناتو. قىلىۋاتاتتىم

بىـرىگه يـېقىن ھـالهتته چاپلىشـىپ -ياردىمى بىـلهن ئىككـى ئهسـكهر بىـر
ن ئـوي كالالمغـا دېـگه »شۇنىڭغا ئاتسا بـوالتتى«. كۆردۈم كېتىۋاتقانلىقىنى
ئـۇ نىجىـس . قىلىپ بىر پاي ئوق چىقىپ كهتتى» گۇم«كېلىشى بىلهنال، 
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شۇنىڭ بىلهن تهڭال، ئىنتايىن قىسقا ۋاقىت ئىچىده ئۇالر . يىقىلغان ئىدى
ــ ــايرىتىۋهتتى مهھهم ــپ س ــوق ئېتى ــا ئ ــۈرۈپ . ئهتراپق ــاش كۆت ــز يهنه ب بى

ــدۇق ــار. قارىيالمى ــاتتىئهنس ــى چاقىرىۋات ــا. ىالر بىزن ــدۇقدهرھ . ل چېكىن
بىز تۇرۇۋاتقان ئورنىمىزدىن . بۇ ئوقالر چۈشۈپ پارتالۋاتاتتى-ئهتراپىمىزغا ئۇ

بىــر ئۆينىــڭ  كېــيىن مېتىــرچه يىراقالشــقاندىن 200تــۆۋهنلهپ، تهقــرىبهن 
ــنىگه  ــدۋتىۆئكهي ــار. قۇال ــى ئهنس ــلهن بىزن ــاللىق بى ــايىن خۇش ىالر ئىنت

. تىـدىئـۇزاق ئـۆتمهي ئېتىشـتىن توخ نىجىـس كـاپىرالر. رهكلهۋاتاتتىمۇبا
. ھهمــمه ئهتراپتــا خهلــق بولغــانلىقى ئۈچــۈن ئــۇالر ھهم كــۆپ ئاتالمــايتتى

لېكىن ئاتقان پهيتىده ئوت كۈچى مهن قاتناشقان باشقا جهڭلهردىـن نهچـچه 
ــۈك  ــھهسســه كۈچل ــدى. دىبول ــا ھهم ئېيتىــپ،  شــۇنداق قىلىــپ ئالالھق

ــايتتۇق ــارىالپ ق ــاغالرنى ئ ــالمىلىق ب ــدىلهر بولســۇنكىئال. ئ ــا ھهم  ،الھق
ــدى ــاپىر ئۆل ــر ك ــلهن بى ــى بى ــڭ ئىزن ــى بهدرهڭ، . ئالالھنى ــڭ چىراي ئۇنى

شــۇ پهيتــته بىزنىــڭ شــېھىدلىرىمىزنىڭ . يېقىمســىز بىــر ھــالهتته قالــدى
. كـۆزۈڭالرنى يوغـان ئېچىـپ قـاراڭالر. ئهسـلهپ قالـدىم تۇرۇقلىرىنىگۈزهل 
، سىلهرنىڭ ئۆلۈكلىرىڭالرغـا ئوخشـاش كۆڭلـۈڭالرنى ھىدلىرىمىزهشبىزنىڭ 

ــېرى  ــى قارىغانس ــدۇ، بهلك ــارام قىلماي ــارىغبىئ ــدۇ ىزۇڭق ــتان . كېلى پاكىس
نىڭ ئىمــامى شــهھىد ئابدۇررهشــىد غــازىنى مهســچىت اللئىســالمئابادتىكى 

؟ قۇربـان !؟ قوماندان ئهبۇ مۇسـا بۇلغـارىينى كۆرگهنمۇسـىلهر!كۆرگهنمۇسىلهر
-هرىم ئۇسـتازنىڭ، سانسـىزلىغان مۇجاھىـدالرنىڭ ھايـاتئاتىنىڭ، ئابدۇلك

دهپ چىقىـپ » !ئالالھ بىـر«ئىپادىلهپ  ددىئاسىنىۇمماماتىنىڭ بىردىنبىر 
؟ ئهگهر ئۇنى كـۆرمىگهن بولسـىڭىز !قالغان بىگىز بارمىقىنى كۆرگهنمۇسىلهر

بهك كـۆپ بولـۇپ كهتتـى،  تتـاېرنېئىنتھازىر مۇجاھىـدالرنىڭ فىلىملىـرى 
ئىللىـق، ئـۇالر  بهجهئقانداقال بىرىگه قارىسـىڭىز، ! خالىغىنىڭىزنى كۆرۈڭ

بولغانــدىنمۇ بهك  رېمىليــونئــازغىنه دهســمايه بىــلهن تىجــارهت باشــالپ 
 ئۇ نـېمه؟. پايدىغا ئېرىشتى ئۇالر بىباھا بىر! بهرھهق. خۇشالدهك كۆرۈنهتتى

 هچۈرمىگـهبلىكىنـى دهپ ۈن ئۇنىـڭ نېمىئۈچ ىكاپىرالر قۇرئان ئوقۇمىغانلىق
بېــرهلمهي ئازابقــا اليىــق دهرۋهقه قهبرىــده ھهم شــۇنداق جــاۋاب . بىلمهيــدۇ
ئۇ بولسا جىمى پاراغهتنىڭ يۇقىرى پهللىسى، كۆز كۆرۈپ باقمىغان، . بولىدۇ

  !ۇرلهردجهننهت ، كۆڭۈللهردىن كېچىپ باقمىغانقۇالق ئىشىتىپ باقمىغان
ئهمدى سىلهرگه ئاڭالتماقچى بولغىنىم شۇكى، بۈگـۈن سـىلهرگه روبىـرو 
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ئهلـۋهتته يهھـۇدىي ۋه ناسـاراالر ! سهپ تۈزۈپ تۇرغانالرنى ياخشى تونـۇۋېلىڭالر
ــدىغانلىقىنى  ــاقىۋهتكه قالى ــداق ئ ــڭ قان ــى، ئۆزىنى ــڭ كىملىكىمىزن بىزنى

بىـر  ناسـارا بولمىغـان-ىيلېكىن يهھۇد. ۇاتىدۇۋشۇرۇئبىلىپ تۇرۇپ  %100
تۈركۈم مىللهتلهر بهلكىم تېخى بىزنىڭ كىملىكىمىزنـى بىلمىـگهن بولسـا 

ــدىمهن ــگهن گۇمان ــرهك دې ــر . كې ــۇنداق بى ــۇرغىنى ش ــدىڭالردا ت ــۈن ئال بۈگ
مۇجاھىدتىن تهركىب تاپقان ئـۈممهتكى، ئۇنىـڭ چـاچلىرى چـۇۋۇق، ئهمىـر 
ــ ــا راي ــازهت سورىس ــدىغان، ئهگهر ئىج ــۇ يهرده تۇرى ــا، ش ــۇنى قهيهرگه قويس ى ئ

قايتۇرۇلىدىغان، ھهر ۋاقىت ئېتىنىـڭ يـۈگىنىنى تۇتـۇپ تهييـار تۇرىـدىغان 
ھـالبۇكى بـۇ ئىنسـاننىڭ باشـقا . چهۋهندازالردىن تهشكىل تاپقان ئۈممهتتۇر

ــر  ــاالرلىق يهنه بى ــران ق ــدىغان، ھهي ــىتىپ بولماي ــېچ ئوخش ــانالرغا ھ ئىنس
رهببىـدىن خۇسۇسىيىتى بولۇپ، ئۇ ئۆلۈمنى بهكمۇ ياخشى كۆرىدۇ، نامىزىـدا 

مهقبۇل شاھادهتنى سورايدۇ، دۇنيادىن بولسا شۇنچه بىزاركى، ئۇنىڭغا قاراش 
تاۋۇشـلىرى قۇلىقىغـا  يرىـيهغتۈگۈل، بهلكى سېسـىق ھىـدلىرى بۇرنىغـا، 

ئۇالر ئالالھنىڭ يـاردىمىگه ئىشـهنگهن، . كىرىپ كېتىشىدىن بىئارام بولىدۇ
ئـۇالر سـهن ! كهرلهردۇرئالالھنىڭ رىزاسى ئۈچۈن بارلىقى ئاتـاپ قويغـان ئهسـ

قتۇر دۇنيانىـڭ جبۇرى يـاالپ كېلىـنگهن، يـاكى قانـداكاپىرالرغا ئوخشاش مه
  !كويلىرىغا ئالدىنىپ كېلىپ قالغان بايقۇش ئهسكهرلهر ئهمهستۇر

ــاق،  ــزگه قايتس ــا گېپىمى ــاھىيه كابولغ ــۇ ن ــان ب ــز تۇرۇۋاتق  70~60بى
. جـايالر ئىـدى سـابلىنىدىغانېھكىلومېتىرچه كېلىدىغان بولـۇپ، شـهھهر 

ھهقىقهتهن بۇ يهردىكى جهڭلهرنىڭ كهيپىياتى باشقا تاغ ئۇرۇشـلىرىغا پهقهت 
چارچـاپ -تاغ ئۇرۇشلىرىدا نهچچه سائهتلهپ مېڭىپ، ھېرىپ. ئوخشىمايتتى
بىــلهن يــاكى ئــازال  موتســىكلىتبــۇ يهرلهرده . لــدىغا كېلهتتــۇقدۈشــمهن ئا

ــدىن ك ــاده يۈرگهن ــپ كپىي ــدىغا يېتى ــمهن ئال ــيىن دۈش ــپې ــۇم،  ېلى ھۇج
پىستىرما ۋه شۇنىڭغا ئوخشىغان ھهر خىـل زهربىلهرنـى بهرگهنـدىن كېـيىن 

تاغ ئۇرۇشلىرىدا بولسا بىرهر يوغان . ئىنتايىن تېزلىك بىلهن چېكىنهتتۇق
تاش، غار ياكى سـهڭگهرلهرگه كىرىـپ ئولتۇرۇۋېلىـپ، دۈشـمهن ئېتىشـتىن 

ۈمنى خـۇددى شـۇنىڭ ئۈچـۈنمىكىن، ئـۆز. توختىغاندىن كېيىن قايتـاتتۇق
. ئىراقتىكى شهھهر ئۇرۇشلىرىغا ئىشتىراك قىلغاندهك ھـېس قىلىۋاتـاتتىم

ــ ــدىلهر بولس ــا ھهم ــاراپئالالھق ــا ق ــدىكى قورالىمغ ــى ئهكرهم ۇنكى، قولۇم ن
بىمنىـڭ ئالالھ يولىدا قىلىنغـان شـۇ جهڭـلهرده رهبده، -كۆرگهندهك بولدۇم



拰 ◌֜

 ئىسالم ئاۋازى تهشۋىقات مهركىزى                                                          

 179  

 

رامىـزان ئېيىغـا بىـز مۇبـارهك  .شىنى تىلىدىمئۇنىمۇ شېرىك ئهجىرلهندۈرۈ
ــلهن ئالالھنىــڭ . شــۇ يهرده ئۇالشــتۇق ــلهت بى ــدىكى پهزى ــزان كۈنلىرى رامى

ــان  ــۇ قىزىقق ــا تېخىم ــددهرگاھىغ  سهپهقالرنىڭ ناســارا-يهھــۇدىي الرمۇجاھى
ــى  ــك جهڭلهرن ــۇ ۋهھىمىلى ــكهرلىرىگه تېخىم ــس ئهس ــۇ نىجى ــدىكى ب ئىچى

باشـقا بىـر ناھىيىنىـڭ  اتقـانۇۋرۇتبىـر قېـتىم بىـز . ئۇيۇشتۇرۇپ تـۇراتتى
ــۇ . رىبــات ئۈچــۈن تهشــكىللىنىپ ماڭــدۇق مهھهللىســىگه ئــون كۈنلــۈك ئ

لهرده ئارام ئېلىش، قۇرئان تىالۋهت مهسچىتيهردىكى كۈنلىرىمىز كۈندۈزلىرى 
چۈشـتىن كېـيىن نامـاز دىگهرنـى . قىلىش دېگهندهك ئىشالر بىلهن ئۆتهتتى

تاكى ناماز . تۇقئوقۇپ بولۇپال، قوراللىرىمىزنى تهق قىلىپ چارالشقا چىقات
شامنىڭ ئهزىنى چىقىپ، ھهممه كىشىلهر ئـۆيلىرىگه كىرىـپ ئېغىزلىرىنـى 

بۇ كۈنلهر ماڭـا خـۇددى . ئېچىشقانغا قهدهر شۇنداق چارالش ئېلىپ باراتتۇق
لهرده بولغـان مهسـچىتكۈنـدۈزلىرى . ئىسالمىي خىالفهتتهك تۇيغـۇ بېرهتتـى

الر ھهر كۈنلـــۈكى دهۋا ســـوراپ ئالـــدىراش ئۆتـــۈپ انۋاقىتلىرىمىـــزدا تالىبـــ
غا ئېلىپ كېلىـدىغان تالىبانالرلىرىنى دهستۇر-خهلق پۈتۈن دهۋا. كېتهتتى

 تالىـپزېمىندا ئـالىي قىلىـش غايىسـىدىكى  مىنىۈكۆھبولۇپ، ئالالھنىڭ 
لىرىنـى دهۋابۇرادهرلهر بولسا ھېچ قايسى تهرهپكه يان باسماسـتىن، ئۇالرنىـڭ 

شــۇ كۈنلهرنىــڭ بىرىــده ئالالھنىــڭ .  شــىپ قويــاتتىئادىــل ھهل قىلى
الر ئالالھنىـڭ پهزلـى بىـلهن ئۇۋىسـىدىن ناسـارا-يهھـۇدىيدۈشمىنى بولغان 

-بۇنىڭــدىن خهۋهر تاپقــان رىبــاتتىكى بــۇرادهرلهر دهرھــال بۇلــۇڭ. چىقىــدۇ
چه  40~30ئـۇالر تهقـرىبهن . پۇچقاقالردىن چىقىپ ئۇالرغا پىستىرما ياسايدۇ

، بــازاردىن چىقىــپ مهھهللىــگه كىرىــدىغان دوقمۇشــقا ئــاز نىجىســالر بولــۇپ
شۇ پهيتته بىر بۇرادىرىمىز ئالالھنىـڭ يـاردىمى بىـلهن ئـوق . قالغان ئىدى
يــۈرىكى ئــوق بومبىنىــڭ قــاتتىق پارتلىغانــدىكى ئاۋازىــدىن . بومبــا ئاتىــدۇ

كۆتۈرۈشـكىنىچه  خىملىرىنـىهزتوۋا ۋارقىرىشىپ -چىققان بۇ نىجىسالر ئالال
سـىرتقا  نىڭبـۇ نىجىسـالر شۇنىڭغا ئوخشـىغان.  كېتىدۇ ا قېچىپئۇۋىسىغ

 الغـانۇۋرۇئچىققان پهيتلىرىنى غهنىمهت بىلىپ بىر نهچچه قېـتىم ياخشـى 
 ئهگهر پهقهت چىققىلى ئۇنىمىسا ئالالھنىـڭ يـاردىمى بىـلهن تـوپ. بولدۇق

 ناتو بازىسـىغابىلهن قاتارلىق ھهر خىل قورالالر  گراناتوميوت، پىلىموت، 82
ــا  100 ــر، ھهتت ــۇمالرنى  50مېتى ــل ھۇج ــىپ ھهر خى ــرچه يېقىنلىش مېتى

ئالالھنىــڭ ئىلتىپــاتى بىــلهن تهشــكىل ئاياغالشــقۇچه . قىلغــان بولــدۇق
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ــرمه نهچــچه قېــتىم ھهر خىــل چــوڭ ــرىبهن يىگى كىچىــك جهڭــلهرگه -تهق
ئاخىرىدا مهسـئۇلنىڭ يېتهكچىلىكـى بىـلهن ئالالھقـا  .ئىشتىراك قىلدۇق

ــهپىرىمىزنى باشــلىۋهتتۇق ــايتىش س ــپ ق ــي . تهۋهككــۈل قىلى ــز جهمئى بى
بىخهتهرلىـك ئۈچـۈن ئىككـى سهككىز كىشى بولۇپ، قـايتىش سـهپىرىمىزده 

نــى ىبىر موتســىكلىتتىنمهن ئــۇ . لىت ســېتىۋالغان ئىــدۇقدانه موتســىك
چـۈن ئىنتـايىن گـۈزهل بىـر سـاياھهت بۇ قايتىش سـهپىرى مهن ئۈ. مىندىم

. كىچىك تهۋهككـۈللهر كۈنـده دېگـۈدهك ئـۇچراپ تـۇراتتى-چوڭ. بولغانىدى
قېتىملىـق ئافغانىسـتان  شۇنداق قىلىـپ ئالالھنىـڭ يـاردىمى بىـلهن بـۇ

يېنىــپ رامىزاننىــڭ ئوتتــۇرىلىرى بــۇرادهر بىــلهن بىــرلىكته  تهشــكىلىدىن
  . قچىققان بولدۇ

ھايـات  ىنىۋكـارلهر شـهھىد .ئۆتۈۋاتـاتتى رلهپبى-ساناقلىق كۈنلهر بىر
ــۈز ئــۆرۈپ، ئۇنىڭــدىن سهســكىنىپ،  قالغــانالر مــۇپتىال بولغــان دۇنيــادىن ي
ئالالھنىڭ ئاخىرىتىگه، ئاخىرهتتىكى مهڭگۈلـۈك نېـئمهتكه قىزىققـان، شـۇ 
جاي، شـۇ ۋاقىتالرنىـڭ قهدرىنـى بىلـگهن، پۇرسـهتنى چىـڭ تۇتقـان ھالـدا 

ــــاق ــــزىلىگه س ــــۈن تىر-مهن ــــۋېلىش ئۈچ ىشــــچانلىق ســــاالمهت يېتى
مايتاغـدىكى سالىم ئاكا بىلهن  دىنىقاتار نىڭكىشىلهرشۇ . اتاتتىكۆرسىتىۋ

نىڭ تېگى قهشقهردىن، ئهسلى ئىسمى ئۇ. تونۇشقان ئىدىم ئوقۇش ھاياتىمدا
ھـــاالل ئهمگىكـــى بىـــلهن ئـــالالھتىن رىزىـــق تهلهپ  ئىبـــراھىم بولـــۇپ،

نـاۋادا بىـز ئۇنىـڭ دۇكىنـى ئالدىـدىن . قىلىدىغان بىر باققال بۇرادهر ئىدى
ــۈ قــۇرۇق -پ قــالغۇدهك بولســاق، ئۇنىمىغىنىمىزغــا قارىمــاي، ھــۆلئۆت

مـۇنچه -ئۇنىـڭ بىـلهن ئـانچه. يېمىشلهردىن يانچۇقىمىزغا سېلىپ قوياتتى
مېھرىبـان ئالالھنىـڭ پهزلـى بىـلهن . ا ئىمانالشـقان ئىـدۇقدبهزى سورۇنالر

تۆۋهنده ئۇنىڭ ھىجرهتتىكى قىسـقىغىنه . ھىجرهت دىيارىدا دىدار كۆرۈشتۇق
ۋهتهنــده مـۇئهللىپى شــۇ يهرده  سـالىم ئاكـا: ىغـا دىقـقهت قىلغايســىلهرھايات

پهيغهمبهرنىـڭ « نىـڭرهھىمهھۇلالھ ئابـدۇلئهزىزبـۇرادىرىمىز بولغان  شهھىد
، مهردانھهسـهن ئاكـا،  نى ئوقۇغانـدىن كېـيىن،ىدېگهن كىتـاب» ۋهسىيىتى

ئالالھنىڭ رىزاسىنى ئۈمىد  بهشهيلهنقاتارلىق خهتتاب ئاكا ۋه ئابدۇلھهكىم 
ئـۇالر ئالالھنىـڭ يـاردىمى بىـلهن . قىلىپ جامائهت بولۇپ ئۇيۇشقان ئىـدى

پهقهت  بۈگـۈنكى كۈنـده بولسـا بـۇ بهش بـۇرادهردىن. دىبىرگه ھىجـرهت قىلـ
 مـاالمهت دۇنياسـىدا قېلىـپسالىم ئاكىال قالغان بولۇپ، ئۇ دائىم ئۆزىنىـڭ 
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ســالىم ئاكــا مهن . ۆزلهپ قويــاتتىســ نلىقىــدىن شــىكايهت قىلغانــدهكقالغا
ـــدىغان  ـــده ناھـــايىتى ياخشـــى چـــۈش كۆرى كـــۆرگهن كىشـــىلهرنىڭ ئىچى

ئـــۇ چۈشـــلىرىده كـــۆرگهن جهننهتلهرنـــى ۋه . بۇرادهرلهرنىـــڭ بىـــرى ئىـــدى
ـــى ـــالپ كېتهتت ـــۆزلهپ يىغ ـــۇرادهرلهرنى س ـــدىكى ب ـــاق . ئۇنىڭ ـــز بولس بى

ىن قوبــۇل ئــالالھ ئــۇنى ســىددىقالرنىڭ قاتارىــد. ئــاڭاليتتۇق تىرقىنىــپېق
سـاقايغاندىن كېـيىن ئـۇزاق ئـۆتمهي بىلـله  خىملىكـتىنهزئۇ قىلسۇنكى، 

جامائهت بولـۇپ ئۇيۇشـقان، ئۆزىـدىن بـۇرۇن ئالالھنىـڭ دهرگاھىغـا كهتـكهن 
ئۈچۈن ئـۆزىنى جىلىـتكه بىـلهن  لىشۇۋېلۇقوشساالمهت -بۇرادهرلىرىگه ساق

ئالهملهرنىـڭ رهببـى . بېسىپ كىرىـدىغان پىـدائىيلىققا تىزىمالتقـان ئىـدى
رهبـبىگه بهرگهن ئهھدىسـىگه ۋاپـا قىلىـپ،  ئۇ كى،ئالالھقا ھهمدىلهر بولسۇن

چۆچۈرىدهك ئۈچ بالىسى ۋه ئهھلىنى ئالالھقا تاپشۇرۇپ، ئالالھ تائـاال سـالىھ 
سـالىم ئاكىنىـڭ . الـدىراۋاتاتتىلغان جهنـنهتكه ئبهندىلىرى ئۈچۈن بهرپا قى

ئالالھقا ھهمـدىلهر . يهرلهرگه جهڭگه كهتكهنلىكىنى ئاڭالپ تۇراتتۇقبۇ-يهرئۇ
ئۇلـۇغ ! ئۇلـۇغ رامىـزان! ئۇلـۇغ رامىـزانيىلـى -1433 هھىجـرىيبولسۇنكى، 

كـــۈنى كېچىـــده پاكىســـتاننىڭ يـــادرو ئـــوق بېشـــى -27رامىزاننىـــڭ 
ــۇھىم ب ــكىرى بازىســىغا ئورۇنالشــتۇرۇلغان م ــر ئهس ــدى ــىردهك  الرمۇجاھى ش

ــردى ــا . بېســىپ كى ــان، ئهمم ــتىن تهشــكىل تاپق ــل مىللهت ــۇالر ھهر خى ئ
ى مـۇكهممهل بىـر بولغـان مهقسـىت-دۇنيـا ۋه ئاخىرهتلىـك غـايه ئهقىدىسى،

ئۇنىڭ ئىچىده سالىم ئاكا ئالهملهرنىڭ پادىشـاھى . پىدائىي ئهزىمهتلهر ئىدى
ئالالھ سۇبھانهھۇ ۋهتهئاالنىڭ رازىلىقىنى، ئۆزىگه قاراپ بىر كۈلۈپ قويۇشىنى 

ئالالھقـا ھهمـدىلهر . ئۈمىد قىلغان ھالـدا دۈشـمهن قوينىغـا ئـۆزىنى ئـاتتى
ئۇنىڭ روھى پـاك رهببىنىـڭ . دىغا يهتكهن ئىدىبولسۇنكى، ئۇ ئاخىرقى مۇرا

ئۇنىڭ ئۈچۈن ئهمدى ئۆتكهنگه قايغۇرۇش، كهلگۈسىدىن . كۆتۈرۈلدى رىغاۇزۇھ
ئـالالھ تائـاالدىن سـالىم ئاكىغـا گـۈزهل فىـردهۋس . غهم قىلىش يوق ئىدى

جهننهتلىرىنى ئاتا قىلىشىنى، ئۇنىڭ جىھادىنى ئهۋزهل ئهمهللهر سـۈپىتىده 
پهرزهنتلىـرىگه رهھـمهت ئاتـا قىلىشـىنى -، ئۇنىڭ ئهھلـىقوبۇل قىلىشىنى

بىز كېيىـنچه خهۋهرلهردىـن بـۇ قېتىملىـق پىـدائىيالر بېسـىپ . تىلهيمهن
مىليــــون دولالرلىــــق  50كىــــرگهن جهڭــــده پاكىســــتاننىڭ تهقــــرىبهن 

ئايروپىالنىدىن بىرىنىڭ كۆيۈپ كۈل بولغانلىقىنى ۋه نۇرغۇن ئهسـكهرلهرنىڭ 
  .  ئۆلگهنلىكىنى ئاڭلىدۇق
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 سـوئالمهن بۇ ئهسهرنى يېزىپ شـۇ يهرگه كهلگىنىمـده قهلبىمنـى بىـر 
چـۈن لهرنى زادى نـېمه ئۈشـهھىدسهن بۇ «ئۆزۈمدىن -مهن ئۆز. چىرمىۋالدى
ھهقىـقهتهن مهن بـۇ شـهھىدلهرنى يېـزىش . دهپ سـورايتتىم »يېزىۋاتىسهن؟

ئارقىلىق ھهرگىزمۇ ئۇالرنى ئۇلۇغالپ، ئۇالرنىڭ روھىدىن مهدهت تىلىمهكچى 
مهقسـىتىم ! ئۇلۇغلۇق، مهدهت تىـلهش پهقهت ئالالھقـا خاسـتۇر. ئهمهسمهن

ئۇالرنىڭ دهپتهرلهرگه يېزىش ياكى ئاۋازالرغا ئېلىش ئارقىلىق ئهمهس، بهلكى 
بىـزگه قالـدۇرۇپ كهتـكهن گـۆھهردهك  ئـارقىلىقجېنىنى پىـدا قىلىـش  ئۆز

غــا خىيــانهت تهۋھىـد ئهقىدىســىگه، ئــالالھ يولىــدا بهرگهن ئوتقاشــتهك قېنى
ھهتتاكى بىز ھهم شۇ بىر كهلىـمه سـۆزنى ئـالىي قىلىـش  قىلىنمىسىكهن،

. يولىدا سـادىق قېلىـپ شـهھىد بولسـاق دېگهنلهرنـى ئـويالپ يېزىـۋاتىمهن
ئىنسانالر باركى، ئـۇالر كىشـىلهرنى ھايـات ۋاقتىـدا قهدىرلىمهيـدۇ، شۇنداق 

ئۆلگهندىن كېيىن زاراليدۇ ياكى ئۇلۇغالپ، ئالالھقا شېرىك قىلىش غهرىزىده 
ــدۇ ــكه . بولى ــۇپ قېلىشــىمدىن يهك ــدا بول ــڭ شــۇالرنىڭ قاتارى مهن ئۆزۈمنى

 بىـر ئوقۇرمهننىـڭ سـهمىگه رمهن ھه. ئالالھقا سـېغىنىپ پانـاھ تىلهيـمهن
شــۇنى ســالىمهنكى، مهن بــۇ شــهھىدلهرنى يېــزىش ئــارقىلىق ئۇالرنىــڭ 
ۋۇجۇدىـــدىن جهۋالن قىلغـــان فىتـــرهتكه ئۇيغـــۇن ئهقىـــده ۋه ئـــالالھ رازى 

، تىلنىـڭ، قانداشـلىقنىڭ چهكلىمىسـىنى ڭئىرقنىـبولىدىغان مهنھهجنى 
ــاقچىمهن ــيه قىلم ــالرغا ھهدى ــۇلمان ۋارىس ــلىغان مۇس ــاقالپ تاش ــۇ . پاچ ش

ھ ئــۆزى كېپىـــل بولغــان بـــۇ ئىبادهتنىــڭ زېمىنـــدىكى ئــارقىلىق ئـــالال
داۋامالشتۇرغۇچىلىرىغا ئىلھـام ۋه ئالالھنىـڭ دهرگاھىـدىكى كاتتـا نېـئمهت 

چـۈنكى ئـۇالر كـاپىرالر ھهدهپ كـۈچهپ . بهرمهكچىمهن تهشارېببىلهن خۇش 
! ۇچىالردۇربهلكى ئىسالھ قىلغ! تهشۋىق قىلىۋاتقىنىدهك بۇزغۇنچىالر ئهمهس

ياتىنى باســالماي، ئــۆزىنى پۇشــايمانلىق ئۆلــۈمگه ســىستۇر ھېيــاكى قانــداق
ايغۇسـى، كهلگۈسـىدىن بهلكـى ئـۆتكهنگه ق! تۇتۇپ بهرگهن تهنـتهكلهر ئهمهس

پهيتىـده ئهته  قىيىنچىلىـقئۇالرغا شۇ . رنىڭ ساھىبلىرىدۇرغېمى يوق سهۋ
ھهممه كىشـىلهر جـان ! فهتىھ بولىدىغان ئافغانىستان ۋهده قىلىنغىنى يوق

قاتـارلىق تاغۇتالرغـا  رىكـاېئامساقالش كويىدا ئاتـالمىش تـۈركىيه، ياۋروپـا، 
ئاتقـان چاغـدا، بـۇ غېرىبالرنىـڭ كـۆز ئۇالرنىـڭ قوينىغـا بهنده بولۇپ ئۆزىنى 

مانا بۇ قاراڭغۇ . ، قاقاس تاغالر ئىدىئالدىدا تۇرغىنى يهنىال شۇ قاراڭغۇ ئۆي
پۈتـۈن دۇنيـا ئىنسـانلىرى  ---ئۆي ۋه قاقاس تاغالرنى ئىختىيار قىلىـش 
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ـــدىكى  ـــان كۈن ـــهپكه ئايرىلغ ـــى س ـــارهت ئىكك ـــدىن ئىب ـــالم ۋه كۇفرى ئىس
دهرۋهقه ئالالھنىڭ رىزالىقـى . ئىنكاسىدۇر بهرىكهتلىك مۇجاھىدلىرىمىزنىڭ

ۇرۇنغان بولــۇپ، بــۇ ئىخــالس خــۇددى ئىخالســىغا يوشــ ڭمىلىنىــهئئىنســان 
ئوخشاش دۇنيالىقتا ئوپئوچۇق كۆرۈنۈپ تۇرغـان زىيـان بـار يـاكى  قىرىقىغاۇي

ئىمكان بولمىغان ئهھۋالدا ھهم مهنپهئهت نىيهت قىلىشقا -ھېچقانداق پايدا
. ئالالھنىڭ بېرىدىغان مۇكاپاتىنى كۆزلىيهلىگهن ئادهمده زىياده بولىـدىكهن

رىكىلهر قىلغـان مىننهتسـىز مېھـنهت چېچهكلىرىنـى ئهنه شۇنىڭدهك ئىلگى
ـــاھ  ـــېغىنىپ پان ـــا س ـــلىكىدىن ئالالھق ـــڭ قهدىرلىيهلمهس كېيىنكىلهرنى

  . تىلهيمهن
 كاپىرالر يامـان كـۆرگهن تهقـدىرده ھهم ئالالھ يولىدىكى جىھاد ئىبادىتى 

پۇچقـاقلىرىغىچه تـوغرا -تېخىمۇ راۋاجلىنىپ دۇنيانىـڭ ھهر قايسـى بۇلـۇڭ
ۋ ئۆز  .ئه .شۇ قاتاردىن رهسۇلۇلالھ س. ئهقىده ۋه مهنھهج بىلهن تارقالماقتا

ــا ــ-ھهدىســلىرىده قايت ــر قىلغان ــا زىكى ــڭ  دهكقايت ــدا ئالالھنى شــام دىيارى
ــۈر  ــان ئۆتك ــايه قىلغ ــالىي قىلىشــنى غ ــالركهلىمىســىنى ئ ــام قىلىچ اغا س

چىققـان  قىلىچالردىـنبـۇ . ىڭ گهدهنلىرىگه چېپىلماقتاپ كاپىرالرنلۈكۆتۈرۈ
ــبىگه  ــاپ كاپىرالرنىــڭ قهل ــدا چاقن ــۇن ئىســالم ئالىمىنىــڭ ئۇپۇقلىرى ئۇچق

ئۈمىــد  ا، مۆمىنلهرنىــڭ قهلــبىگه خۇشــاللىق ۋهقورقــۇنچىنى زىيــاده قىلســ
  !بېغىشلىماقتا

 �3 �4�  �)�� �42  �q� 0 (�5   (�� �+��(�, �+ �� �� (�) :� �U���) ���  �r� �/�	 I�� 0����� ���>���2�2 ����1 =&2�  �� nA���1 :=a �A� ��%�>�  \�� �D� : ����� nA���1 �� : �@�9�� �� nA���1
 �� �� ���� �s� �3 : �4�  �� �* �@ �2 ��� �� : �
 L�� � ���  �)�� �42  �q� �� �Q#��&�� I��  �M� �3 : �4� : �� �C��(�,  \�� �D� �� �+ ��t�< : ��� �a �q� �� �+����� L���� %�
 :�+ ����� @�>  ��� �+�	

 ���, @�> �&� �S) .A�H> *�A9(  
ئهنھــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،  ۇلالھــهزىيهرئىبنــى ھهۋاله ئابــدۇلالھ 

يهنـى (ئىشـالر «: رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسـهللهم مۇنـداق دېـگهن
تـاكى سـهپ تارتىلغـان كـۆپ قوشـۇنالر  ،شۇنداق داۋام قىلىپ) خهلىپىلىك

ــدۇ ــدانغا كېلى ــدۇ. مهي ــا قوشــۇن بولى ــده، ئىراقت ــامدا، يهمهن ــى  -.ش ئىبن
ــڭ؟ -ھهۋاله، ــالالپ بېرى ــا ت ــدى-ئهگهر مهن شــۇ ۋاقىتنــى تاپســام ماڭ . دې

چوقـۇم ئـۇ ! شامنى الزىـم تـۇت -رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم،
ــدۇر ــى زېمىن ــان ياخش ــالالھ تاللىغ ــدىلىرىنىڭ . ئ ــڭ بهن ــا ئالالھنى ئۇنىڭغ

  )ئهھمهد رىۋايىتى(   .دېدى» .ياخشىلىرى يهرلىشىدۇ
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ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچى ئالالھ تائاالنىڭ ئالـدىن بېكىتىـۋهتكهن 
مىڭلىغـان ئـون قىسقا ۋاقىت ئىچىده شام دىيارىغا نهچچه  بويىچه،تهقدىرى 
پارچىســىنى ئــۆزى ئىســالم ئۈممىتىنىــڭ ھهر بىــر . دىيىغىلــ الرمۇجاھىــد

ـــى  ـــالم پارتىيىس ـــتان ئىس ـــگهن تۈركىس ـــهت دهپ بىل ـــر جهس ـــلهن بى بى
ــلهن جامــائهت ئىچىــدىكى ئهڭ  ــدلىرى ئىنتــايىن ســهزگۈرلۈك بى مۇجاھى

مېنىـڭ سـىلهرگه . ادهرلهرنى شـام دىيارىغـا ئهۋهتتـىئاۋانگارت، پىـدائىي بـۇر
مهسـئۇل  دهل شـۇ شـام دىيارىغـا تـۇنجى بايان قىلىپ بهرمهكچى بـولغىنىم

هرلىرىمــدىن قىلىنىــپ ئهۋهتىلــگهن ئــالالھ ئۈچــۈن ياخشــى كۆرىــدىغان بۇراد
ئىســمائىل قــارى ئاكــا ۋه ئۇنىــڭ بــۇ ئىمتىھــان ھاياتىــدا تولىمــۇ جاپــالىق 

  . ئېرىشكهن مۇبارهك شاھادىتىدۇر ، تهسلىكتهھالدا
نى ئوھۇد ئۇتۇنجى قېتىم ھىجرهت قىلىپ كهلگهن چېغىمدا  مهن يېڭى

ــۆر ــده ك ــدىممهركىزى ــا . گهن ئى ــارى ئاك ــمائىل ق ــز ئىس ــانچه ئېگى ــويى ئ ب
، قويـۇق سـاقاللىق كهلـگهن ئـورۇقياشالر چامىسىدىكى  28~27بولمىغان، 

 ئابدۇلقهييۇم ھاجى چېدىردابهدىردىكى ئۇنىڭ بىلهن كېيىن . يىگىت ئىدى
قۇرئـان تهفسـىر  شـۇ ۋاقىتتـا ئۇنىـڭ قولىـدا .تتۇقئۈچهيلهن بىرگه يا ئاكا

مهن . ئۇ بۇ كىتابنى ماڭا تهرىپلهپ بهرگهن ئىـدى. كۆرگهن ئىدىم كىتابىنى
توال مۇڭداشقان بولسـاممۇ، لـېكىن ئـۇ ئۆزىنىـڭ كېلىـپ -ئۇنىڭ بىلهن ئاز

سۆھبهتلىرىمىز راۋاجلىنىپ ئۇنىـڭ يېشـى، . چىقىشىنى ئېيتمىغان ئىدى
لىك جايالرغـــا كهلگهنـــده يـــۇرتى، ئىشـــقىلىپ شهخســـىيىتىگه مۇناســـىۋهت

ــدىمهي ــۇ ئۈن ــدۈرگهن . رۇۋاالتتىت ــى ئهجهبلهن ــدىلىكى مېن ــۇ ئاالھى ئۇنىــڭ ب
ئون كۈنچه بىرگه تۇرغاندىن كېيىن مهن تهلىمگاھقـا بېـرىش -ھهپته. ئىدى

ئۇزاق ئۆتمهي ئۇالرنى جاسۇس بومباردىمان . ئۈچۈن ئېلىپ كېتىلگهن ئىدىم
مهرھهمىتى بىلهن ئۇ غازى بولۇپ، ھايات قالغان -ئالالھنىڭ پهزلى. قىلدى
تقـانلىقىنى ئاڭلىغـان شۇندىن كېيىن ئۇنىـڭ پىـدائىيلىققا تىزىمال. ئىدى
ىالرنىڭ ئهنسـاركېـيىن . يهرده ئىنتـايىن ئـاز ئۇچرىتـاتتىمبۇ-ئۇيهر. بولدۇم

ئۇنىـڭ پىـدائىي قىلىـپ . پىدائىيالر مهدرىسىسىده تۇرىدىغانلىقىنى بىلدىم
ــانچه ــدىن خهۋهرلهر ئ ــرگهن جهڭلىرى ــىپ كى ــۇردى-بېس ــپ ت ــۇنچه كېلى . م

رادىرىمىز ئىسمائىل قارى ئاكا قهلبىده ئىخالسـنى ئۈمىـد قىلغـان بولسـا بۇ
ئـۆزى قاتناشـقان جهڭلهرنىـڭ تهپسـىالتىنى . كېرهك دهپ گۇمـان قىلىـمهن

ئـارىالپ بىـز -ئـۇ ئـارىالپ. باشقىالرغا سۆزلهپ يۈرگىنىنى كۆرمىگهن ئىـدىم
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ــدىغان ســهڭگهرلهرگه كېلىــپ رىباتتــا تــۇرۇپ كېتهتتــى  شــۇ چــاغالردا. تۇرى
ئـۇ مهركهزلهرده ئهڭ . بۇرادهرلهرنىڭ ھهممىسى ئۇنى ياخشـى كـۆرۈپ قـاالتتى

كىچىك پېئىل خىزمهتكار، كېچىنى ئهڭ الزىم تۇتقۇچى ئابىـد، ئالالھنىـڭ 
، شۇنداقال نهفلى ئىبادهتلهرده ئىزچىلدىنىنى ئهڭ ياخشى بىلگۈچى ئالىم، 

جهڭ . ىبۇرادهرلهرنىڭ ئهڭ ياخشـى نهسىھهتچىسـى ۋه مهسلىھهتچىسـى ئىـد
مهيدانلىرىــدا ســهپنىڭ ئهڭ ئالدىــدا، ھــېچكىم كىرىشــكه پېتىنالمايــدىغان 

قورقماس يىگىت بولۇپ، مۇسـتهھكهم  خهتهرلىك ئورۇنالرغا ئۆزىنى ئۇرىدىغان
ئىمانىدىن كېلىـپ چىققـان ئالالھقـا بولغـان تهۋهككۈلچـانلىقى ئىنتـايىن 

  . كۈچلۈك ئىدى
دۇنيـا كاپىرلىرىنىـڭ  ئالالھنىڭ تهقدىرى ھهممىدىن غالىـب كېلىـپ،

ــاد ئىبــادىتىنى شــۇنچه يامــان كۆرۈشــىگه قارىمــاي شــام  ئىســالمدىكى جىھ
ــلهر توپلىنىۋاتــاتتى ــمهنلىرىگه قارشــى ئهزىمهت ــدا ئالالھنىــڭ دۈش . دىيارى

بىنـائهن  چىقارغان قارارىغا جامائهتنىڭ چوڭ شۇراسىدائىسمائىل قارى ئاكا 
ــدۇ ــامغا ئهۋهتىلى ــ. ش ــۇم بى ــپ مهل ــا چىقى ــۇ يولغ ــده، ئ ــكه كهلگهن ر دۆلهت

ئىسمائىل قـارى قاتـارلىق دائىرىلىرى ئالالھنىڭ دۈشمىنى بولغان خىتاي 
ئالالھقـا ھهمـدىلهر . تۇتۇش بـۇيرۇقى چىقىرىـدۇ لقئارالىقهخئالته كىشىگه 

بولسۇنكى، ئىسمائىل قارى ئاكـا بـۇ ئىشـتىن ۋاقىپالنغـان چېغىـدا يهنىـال 
شـۇنداقال ئىنتـايىن  ،ئالالھتىن باشقا ھېچكىمـدىن قورقمايـدىغان خـۇلقى

تهمكىنلىك بىلهن سهپىرىنى داۋام قىلىشـنى تـالالپ، مهنـزىلىگه سـاالمهت 
ھهر يهر يۈزىنىڭ  نىغا ئهگىشىپ ئالالھنىڭ كهلىمىسىئۇنىڭ. يېتىپ بارىدۇ

پۇچقاقلىرىدا ئالىي قىلىشنى ئۆزىگه غايه قىلغان تۈركىستان -بۇلۇڭ قايسى
ئـۇ . م دىيارىغـا توپلىنىشـقا باشـاليدۇكهينىـدىن شـا-كهينىمۇجاھىدلىرى 

 بىـز. ىالر تولىمـۇ ئـاق كۆڭـۈل بولغـان شـام خهلقـى ئىـدئهنسـارىيهردىكى 
دهرلهرنىڭ ئاغزىدىن ئالالھ سـۇبھانهھۇ ۋهتهئاالنىـڭ مهرھهمىتـى ئاالقىچى بۇرا

ىالرنىڭ بىزنىــڭ بــۇرادهرلهرگه قىلغــان ئىززهتلىرىنــى ئــاڭالپ ئهنســاربىــلهن 
. ئۇ يهردىكى جهڭنىڭ ھـالىتى ئىنتـايىن كهسـكىن ئىـدى. تۇرغان بولدۇق

 نىڭادهتنى كۆزلىگهن ئادهمـدىن باشـقىالرپهقهتال ئالالھ رىزالىقى ئۈچۈن شاھ
بـۇ -ىيه، ئـۇتـۈرك يهنه تېخـى ام دىيارىغـاشـ .تۇرالىشى كۆپ مۈشكۈل ئىدى

ــۇن دې ــن نۇرغ ــك، دۆلهتلهردى ــانىيموكراتى ــ ئىلم ــپ  ھالرۇرۇگ ــادهم ئهۋهتى ئ
ھىمـايه قىلىـش  الرمۇجاھىـدكىرىشكه ئۇرۇنغان بولۇپ، ئـۇالر بـۇ ئـارقىلىق 
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ئۆزىنىـڭ  لىغـاۇئئۈچۈن جېنىنـى بېرىۋاتقـان سـاپ ئىسـالمىي مهنھهجنىـڭ 
سېسىق ئايىغى بىلهن دهسسىمهكچى ۋه كېيىنكـى كـۈنلهرده ئـالالھ يولىـدا 
قىلىنغان جىھادنىڭ مېۋىسىگه چوڭ بىر خىيانهت ئۈچۈن ئاساس سالماقچى 

ئالالھقا ھهمدىلهر بولسـۇنكى، ئـالالھ ئۇالرنىـڭ بـۇ رهزىـل مهقسـهت، . ئىدى
ه ئـۆزى ئـالالھ شـۇ پۇرسـهتت. مىكىرلىرىگه ئۆزى كۇپايه قىلغۇچىـدۇر-لهھىي

يولىدىكى جىھادتىن نهچچه مىڭ كىلـومېتىرالرچه يىـراق تـۇرۇپ، يۇمشـاق 
 بوھتـانالرنىخىـل  مامۇقالرغا يېنىچه يېتىپ ئولتۇرۇپ، جىھاد ئهھلىگه ھهر

 شـنىۈرۈكىيدخىـل مهيـنهت قالپـاقالرنى  چاپالۋاتقان، جىھـاد ئهھلىـگه ھهر
ــنه ــۈبھه، پىت ــل ش ــىغا ھهرخى ــڭ ئارىس ــاد ئهھلىنى ــتلهۋاتقان، جىھ -قهس

پاساتالرنى تېرىماقچى بولۇۋاتقان ھهر بىر ئادهم بالىسـىنىڭ سـهمىگه شـۇنى 
. رىـده يـۈرۈپتىمىزلىتاغلىرىـدا، پوشـتۇ مهھهللى خۇراسـانسالىمهنكى، بىـز 

بىلهن  ئالالھقا ھهمدىلهر بولسۇنكى، بۈگۈنكى جىھادىمىز ئالالھنىڭ ياردىمى
ئالالھنىـڭ تهۋپىقـى بىـلهن . سىلهرنىڭ بوسۇغاڭالرغىچه يېتىپ بېرىۋاتىدۇ

ئهقىدىنىڭ نېمىلىكىنى ياخشـى  ئىلمانىييولىمىز ئوچۇقكى، دېموكراتىك، 
ھهرگىــز  بۇنــداق مهيــنهت كوچىغــا ئالالھنىــڭ تهۋپىقــى بىــلهن. ۆگهنــدۇقئ

 دىتىگههر ئــالالھ پهرز قىلىــپ بېكىــتكهن جىھــاد ئىبــاســىل. دهسســىمهيمىز
ئېتىپ شۇ كـۇفرى دىيـارىنى  ركهتئاسىي بولۇپ، ئالالھ يولىدىكى جىھادنى 

ــۈن  ــۆزۈڭالر ئۈچ ــتىڭالردا، ئ ــان ۋاق ــار قىلغ ــلهن «ئىختىي ــاي بى ــۇالر خىت ب
ــمايدۇئۇرۇ ــكۋمقو. ش ــدۇ چىلى ــى قىلى ــنه  »جهڭلىرىن ــدهك ئهپچىلگى دېگهن

توقۇشــقان ۋه شــۇنىڭغا ئوخشــىغان سانســىزلىغان باھــانىلهرنى باھــانىلهرنى 
سىلهر بۈگۈنكى كۈنده ئاشۇ دۈشمىنىڭالر خىتاينى قانداق قىلىپ . ئىدىڭالر

ز يولىــدا قــان بېرىۋاتقــان، ئــۆ يــوقىتىش توغرىلىــق ئهمهس، بهلكــى ئــالالھ
ڭالردىـــن بولغـــان جىھـــاد ئهھلىنـــى قانـــداق قىلىـــپ يـــوقىتىش، خهلقى

. مهجلىسـلهرنى ئېچىـپ ئولتۇرۇپسـىلهر-پارچىلىۋېتىش توغرىلىـق يىغىـن
بهندىســىنىڭ يــۈرهك قــان تومۇرىغــا . دۇرئــالالھ ھهممىنــى كــۆرۈپ تۇرغۇچىــ

بىلىـپ قويـۇڭالركى، . قۇۋۋهت بهرگهن ئـالالھ نىيهتلىـرى ھهم بىلگۈچىـدۇر
بىزنىــڭ ئــارىمىزدا شــۇ دىننــى ئۆزىنىــڭ قېنىنــى ســىياھ قىلىــپ تــۇرۇپ 

كىم بىلهن؟ قانداق ئـۇرۇش قىلىشـنى . ئۆگهنگهن ئهھلى ئىلىملىرىمىز بار
ئالالھنىـڭ دۈشـمىنى بولغـان ! لالھنىڭ تهۋپىقى بىلهن ياخشى بىلىمىـزئا

ــر  ــر ئىنســانغا بى ــداق بى ــۇرتهدلهردىن باشــقا ھهر قان ــاپىر، مۇشــرىك ۋه م ك
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ــكۇر ــوق پىيىلى ــاققىنىمىز ي ــپ ب ــوق ئېتى ــالالھتىن . ئ ــىدا ئ ــۇ توغرىس ب
سىلهرنىڭ ئاتالمىش جىھادىڭالر شهرقىي تۈركىسـتان ئـازاد . قورققۇچىالرمىز

بولسا ياكى ئازاد بولمىغان تهقدىردىمۇ ئۇيغۇر خهلقىـگه سـىلهرچه ئىنسـانىي 
شـۇ زامـان، شـۇ ماكـان خاتىمىسـىنى . ھوقۇق، ئهركىنلىـك بېرىلسـه بهس

ــدۇ ــىســهكئ. تاپى ــڭ رهبب ــاالنى رازى  ىچه ئالهملهرنى ــۇبھانهھۇ ۋهتائ ــالالھ س ئ
قىلىدىغان ھهقىقىي جىھاد بۈگۈنكى كۈنـده خـۇددى ئهبـۇ مۇسـئهب زهرقـاۋى 

ــدهك ــايىلىرىغا : ئېيتقىنى ــڭ س ــۇن دهرهخلىرىنى ــاكى ئهندهلۇســتىكى زهيت ت
بىلىڭالركـى، . تهۋھىد بايرىقى قادالمىغۇچه ھهرگىز خاتىمىسـىنى تاپمايـدۇ

 لىـيهمهئي تۈركىسـتان ھهر بىـر ئۇيغۇرنىـڭ ئهمهس، تىلـى، قهلبـى، شهرقى
يهنه ! كهلىمه تهۋھىدنى تهستىقلىغان ھهر بىر مۇسۇلماننىڭ ۋهتىنـىبىلهن 

ــى  ــاد، مهيل ــدىكى جىھ ــالالھ يولى ــده ئ ــۈنكى كۈن ــۇڭالركى، بۈگ ــپ قوي بىلى
ھهر  غا بولسۇن، مهيلى خىتايغا بولسۇنتۈركىستانغا بولسۇن، مهيلى ئامرىكى

كهلىــمه تهۋھىــدنى بىــلهن  لىــيهمهئىـر ئۇيغۇرغــا ئهمهس، تىلــى، قهلبــى، ب
بىـز نامـازلىرىمىزدا سـۈره  .تهستىقلىغان ھهر بىر مۇسۇلمانغا پهرز ئهيىنـدۇر

ۋاتقـان بۇتالرغـا سـىلهر چوقۇنۇ«. كافىرۇننى چۈشىنىپ تـۇرۇپ ئوقـۇۋاتىمىز
، موكراتىــكېدســىلهر ئىــالھ قىلىۋالغــان ئامرىكىغــا ۋه  »مهن چوقۇنمــايمهن

بىـزگه . ئهقىـدهڭالرغا بىـز چوقۇنمـايمىز ۋه چوقـۇنغىنىمىز يـوق ئىلمـانىي
ۋ ۋه ئۇنىڭ ساھابىلىرى قان كېچىپ جىھاد قىلىشنى،  .ئه .رهسۇلىمىز س

ئــوق ئېتىشــنى ئــۆگهتكهن، ھهرگىزمــۇ كــۇفرى شــهھهرلىرىگه بېرىۋېلىــپ، 
قال ئهگهر ئىڭىكىڭىــزدىن ســا! تۇخــۇم، شــوخال ئېتىشــنى ئــۆگهتكىنى يــوق

تـوۋالپ -تېشىپ چىققان ئهر بولسىڭىز، تىلهمچىدهك چوڭ كـوچىالردا ئـالال
 الرۈڭزۆئـسـىلهرنىڭ دىـنىڭالر «! الغايالپ يۈرۈشتىن نومۇس قىلمىدىڭىزمۇ؟

سـىلهرنىڭ مهسـىلىنى تىنچلىـق » ئۈچـۈن مۈزۆئـئۈچۈن مېنىـڭ دىنىممـۇ 
! دۇرئۈچۈنــ الرۈڭزۆئــبىــلهن تۇخــۇم ئېتىــپ ھهل قىلىــش يولۇڭالرمــۇ يــولى 

بىزنىڭ مهسىلىنى شهھهرلهرنى ۋهيران قىلىدىغان، بىناالر چېقىلىپ خاراب 
يولى بىلهن  هريا بولۇپ ئاقىدىغان ئالالھ يولىدىكى جىھادبولىدىغان، قانالر د

ئهلۋهتته ھهر قايسىمىزنىڭ تاللىغان . ھهل قىلىشىمىزمۇ ئۆزىمىز ئۈچۈندۇر
مانـا «ئىالھىمىزنـى  يولى ئهقىدىمىزنى، ئىبادهت قىلىـپ رهب قىلىۋالغـان

بىــز رهببىمىــز ئــالالھ تائاالنىــڭ تهۋپىقــى . دهپ كۆرســىتىپ تۇرۇپتــۇ» مهن
ـــايمىز  ـــايمىز ۋه تېنىۋالم ـــايمان قىلم ـــىمىزدىن پۇش ـــۇ تاللىش ـــلهن ب بى
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ـــائالالھ ـــان بىـــر كـــۈنلهرده كىمـــۇقهررهر! ئىنش -قىلغـــان ســـىلهر ھام
  !ئهتكهنلىرىڭالرغا پۇشايمان قىلغۇچى ۋه تېنىۋالغۇچىسىلهر

كــۈنگه -جهڭ كۈنــدىنزىمىزگه قايتســاق، شــام زېمىنلىرىــدىكى ســۆ
 قـامۇجاھىـدلىرىمىز ئۆزىنىـڭ ئالالھ. كهسكىن بىر رهۋىشته داۋام قىلماقتـا

يۆنىلىشـنى بـويالپ ھايـات مهنزىلىنـى ئىمان كومپىسى كۆرسهتكهن بولغان 
تۈركىسـتانلىق ئالالھقا ھهمدىلهر بولسۇنكى، شـام دىيارىـدا . داۋام قىلماقتا
. تۇنجى تۆكۈلگهن قان ئىككـى پىـدائىي بـۇرادىرىمىز بولـدى مۇجاھىدالردىن

ــڭ  ــدهپ ئالالھنى ــىلغان ماشــىنىلىرىنى ھهي ــاددا بېس ــارتالتقۇچى م ــۇالر پ ئ
ئـۇالر ماشـىنا قوزغالغانـدىن . دۈشمهنلىرى تهرهپكه ئوقتهك ئېتىلغان ئىـدى
 كهزرېــتپهقهت ئالغــا قـاراش، . كېـيىن كهينـى تهرهپــكه قـاراپمۇ قويمـايتتى

مهنزىلىگه يېتىپ بېرىپ، ئۆزى بىلهن جهننهتنىـڭ، ئالالھنىـڭ دىـدارىنىڭ 
ئۇالر دۇنيـا . ئوتتۇرىسىدىكى پهقهت شۇ بىر كۇنۇپكىنى بېسىشقا ئالدىرايتتى

-كــۆزلىرىمىز پهردىلهنــگهن ئالالھنىــڭ ئــاخىرهتتىكى نــازۇ اھاياتلىقىــد
ــاۋاز قى» گــۇم«. نېئمهتلىــرىگه بولغــان ئىمــانىنى ئىســپاتالۋاتاتتى لغــان ئ

ئۇالر بولسـا ئاللىقاچـان رهببىنىـڭ .  ئاڭالندىىالپهقهت بىزنىڭ قۇلىقىمىزغ
  . ئېسىل رىزىقالرغا نائىل بولغان ئىدى رىدىكىۇزۇھ

مهسئۇللۇقتىن ئىبارهت ئېغىـر  ئىسمائىل قارى ئاكا بۇ جىھاد كارۋىنىدا
سـهپىرىنى  ئېغىر قهدهمـلهر بىـلهن ھايـاتلىقه ئالغىنىچه نى يهلكىسىگيۈك

ئالالھنىڭ دۈشمهنلىرىنى قاقشىتىش، ئۇالرنى ئۆلتـۈرۈپ . داۋام قىلىۋاتاتتى
جهھهننهمنىڭ ئازابىغا مۇپتىال قىلىش، ئۆزى بولسا شۇ يولدا دۈشـمهنلهرنىڭ 
قولى ئارقىلىق ئۆلتۈرۈلۈش، ئۇنىـڭ ھهر ۋاقىـت ئوياليـدىغىنى ۋه ئاخىرىـدا 

-ىــڭ ماتــالىرى، ھوقــۇقئــۇنى دۇنيان. يهتمهكچــى بولغــان مهنزىلــى ئىــدى
ــدى ــدىيالمىغان ئى ــهپلىرى ئال ــش. مهنس ــڭ ئى ــۇ ئۇنى ــدىن -ب ھهرىكهتلىرى

ــپاتلىنىپ تــۇراتتى ــڭ بىرىــده ئارقىغــا بۇرۇلــۇپ . ئىس شــۇنداق كۈنلهرنى
قېچىشـــنى ئـــۆزىگه نومـــۇس بىلـــگهن ۋه ئالالھنىـــڭ ئازابىـــدىن قورققـــان 

مېنىـڭ . دۇقىلى) بېسىپ كىرىدىغان ھۇجۇم(ئهررۇز كاتتا بىر ته الرمۇجاھىد
بۇ جهڭنىڭ تهپسىالتىدىن ئانچه خهۋىرىم يوق، لېكىن ئىسمائىل قارى ئاكا 

دا ئــالالھ تائــاال شــهھىدلهر ئۈچــۈن ) ھۇجــۇم( ۋه مۇھهممهدنىــڭ شــۇ تهئهررۇز
نېئمهتلهر، ھۆر قىزالرنىڭ قۇچىقىغا يىقىلغانلىق خهۋىرى -تهييارلىغان نازۇ

» .راجىئــۇۋن ئىلهيھــىۋهئىننــا  لىللهھــى ئىننــا«. بىــزگه يېتىــپ كهلــدى
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ــان  ــار قىلغ ــۈن تهيي ــدىلىرى ئۈچ ــالىھ بهن ــاخىرهتته س ــڭ ئ ــالالھ تائاالنى ئ
. دۇرنهرسىلىرى ھهقىقهتهن دۇنيا ۋه ئۇنىڭدىكى بارلىق نهرسىلهردىن ياخشـى

قانداقال بولمىسۇن شـۇ ھايـاتىي دۇنيـادا ئىسـمائىل قـارى ئاكـا ۋه ئۇنىڭغـا 
ۋ ۋه ئۇنىڭ سـاھابىلىرىغا  .ئه .ئوخشىغان ئۆزىنىڭ ھاياتىنى رهسۇلۇلالھ س

ئوخشـىيالىغان  تاقىتىنىـڭ يېتىشـىچه شۇ قهدهر ئوخشىتىشقا تىرىشقان ۋه
بـۇ مېنىـڭ . بىر تۈركۈم باھـادىر ئهزىمهتلهرنـى كۆرۈشـكه مـۇۋهپپهق بولـدۇم

سىلهر بولساڭالر ئوقۇشقا، ئاڭالپ بىلىشكه مۇۋهپپهق بولدۇڭالر، بۇ . بهختىم
ئهمـدى گهپ سـىز ۋه بىزنىـڭ قانـداق ئۆلـۈمنى . ھهم سىلهرنىڭ بهختىڭالر

هســلىككه ھــۆججىتى ھېچكىمنىــڭ ئۆلم. ئىختىيــار قىلىشــىمىزدا قالــدى
ھامان بىر كۈنى ئالالھنىڭ ئالـدىغا بـارىمىز، كوكـۇلىمىز ئالالھنىـڭ . يوق

قولىدا، بىز خالىغان بىر دهقىقىده ئهمهس، ئالالھ خالىغان بىر دهقىقىده بۇ 
مـال -ئانـا، پـۇل-بـاال، ئاتـا-دۇنيادىن خوشلىشىپ، ياخشى كۆرگهن ئايـال

بـۇ قىلـچه . پ كېتىپ قـالىمىزقويۇ الدۇرۇپھهممه نهرسىنى شۇ جايىدىال ق
. ياقتۇرمايــدىغان ھهقىــقهت كــۆپىنچه ئىنســانالرئۆزگىرىــپ قالمايــدىغان ۋه 

دۇنيـــا ۋه  لبلىرىمىزنـــىهقمېھرىبـــان ئـــالالھ ســـۇبھانهھۇ ۋهتهئـــاالدىن 
ئاخىرهتلىكىمىز ئۈچۈن مهنپهئهتلىك قىلىپ تهسـهررۇپ قىلىـپ بېرىشـىنى 

  .تىلهيمهن
تا شاھادهتكه ئېرىشىش ئۈچۈن شـۇنچه ئىسمائىل قارى ئاكا ئهينى ۋاقىت

 نـاتوتىرىشچانلىق كۆرسهتكهن بولسىمۇ، بۇ سـائادهت ئۇنىڭغـا ئافغانىسـتان 
ۋ ھهدىسلىرىده خـۇش  .ئه .رهسۇلۇلالھ س ھهربىي بازىلىرىدا ئهمهس، بهلكى

ــدى تهشــارېب ــدا نېســىپ بول ــام زېمىنلىرى ــڭ . بهرگهن ش ــقهتهن ئۇنى ھهقى
  . رهك مېۋه بهردى دهپ گۇمان قىلىمهنئىخالسى ئۆزى ئويلىغىنىدىن كۆپ

شـاپائهت قىلسـا ) ئىـش ئۈچـۈن(ياخشـى ) كىشـىلهر ئارىسـىدا(كىمكى «
كىمكـى بىـر  .ئۇنىـڭ نېسىۋىسـى بولىـدۇ) يهنى ياخشى ئىشتىن(ئۇنىڭدىن 

ئۇنىـڭ ) يهنى يامان ئىشتىن(شاپائهت قىلسا ئۇنىڭدىن ) ئىش ئۈچۈن(يامان 
  )ئايهت-85سۈره نىسا ( ».ھهممه ئىشقا قادىردۇر هللا. نېسىۋىسى بولىدۇ
شـــام دىيارىـــدا جىھـــادىنى داۋام قىلىۋاتقـــان ھهر بىـــر  ،ئىنشـــائالالھ

مۇجاھىدلىرىمىزنىڭ ساۋابىغا ئىسمائىل قارى ئاكىنى شـېرىك دهپ گۇمـان 
ــمهن ــۇ. قىلى ــۈنكى ئ ــتانلىق  چ ــدتۈركىس ــدىن الرمۇجاھى ــامنىڭ  قاتارى ش

ساس سـالغان مۇجاھىـد ئاتۇنجى بولۇپ جىھادىغا ئۆزىنىڭ تهقۋالىقى بىلهن 
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خهزىنىسى كهڭرى بولغان، بېرىش بىلهن ئازالپ قالمايـدىغان  .يىگىت ئىدى
  .ئامىين االدىن شۇنداق بولۇشىنى تىلهيمهن،ئالالھ تائ
جامـائهت  ئهينـى چاغـدابۇرادهرلهردىن ئاڭلىشىمچه،  كى ۋاقىتالرداكېيىن

ئىسمائىل قارى ئـاكىنى ئـۆيلهپ قويـۇش ئۈچـۈن تهرتىـپ قىلغـان بولـۇپ، 
ئىسمائىل قارى ئاكا دهل شـۇ ۋاقىـتالردا ئالالھنىـڭ جامـالى تهرهپـكه يـول 

 ئىسـمائىل قـارى ئاكـا دا،مشۇ خهۋهرنى ئاڭلىغان چېغىمهن  .ئالغان ئىدى
-ھـۆر نى،ىلىرىغـا گىرىپتـار قىلماسـلىقالئۆزىنى دۇنيـا ئايئالالھ تائاالدىن 
 ڭنىڭ مۇكاپاتىنىـلىرىنى، شـۇنچه قىلغـان سـهۋرلهپ قويۇشىئهيىنلهرگه ئۆي

قـاتتىق دۇئـا قىلغـان  ،تىـلهپ نىىاسـلىقشۇ دۇنيا ئايـاللىرى بولـۇپ قالم
دۇئاسىنى ئىجابهت قىلغان ، رهببىم تهئاال بهندىسىنىڭ ئىخالس بىلهن بولسا

نېئمهتلهرنىڭ  ئۇ ھهقىقهتهن. قىلىۋهتكهن بولسا كېرهك دهپ گۇمان قىلدىم
  . ياخشىراقىغا ئېرىشكهن ئىدى

ئۇنىــڭ بىــلهن بــۇ شــاھادهتكه شــېرىك بولغــان بــۇرادىرىمىز مــۇھهممهد 
مــۇھهممهد ئېگىــز بويلــۇق، . توغرىســىدا ئــازراق توختىلىــپ ئــۆتمهكچىمهن

ــۇپ، ــارامتۇل كېلىشــكهن يىگىــت بول ــدا  ق ــۇنى كىچىــك چېغىم ــاي ئ قارام
ــهھىرى  ــوينىغىل جهرهنبــۇالقش دا كــۆپ ى بارغــان ۋاقىتلىرىمــرايونىغــا ئ

. ئــۇ شــۇ ۋاقىتلىرىــدىال ھېچنېمىـدىن قورقمــاس بــاال ئىــدى. ئۇچرىتـاتتىم
دېسـه ھهدهپ بىلجىراليـدىغان نىجىـس خىتـاي كـاپىرلىرى ئـۇنى  »ئادالهت«

 ، خاتا ئهسلىمىگهن بولسام، ئۈچ يىـلپهيىبلهئئوغرىلىق جىنايىتى بىلهن 
ــل ــاكى بهش يى ــدۇ ي ــۇپ، . قاماي ــۇل بول ــمى ئابدۇرهس ــلى ئىس ــڭ ئهس ئۇنى

ــھۇر  ــا مهش ــتلهردىن جهرهنبۇالقت ــدىيىگى ــدىن . ئى ــڭ گىرۋىكى جهھهننهمنى
قۇتۇلدۇرىدىغان، جهننهت تهرهپكه يول ئالدۇرىدىغان پهقهت ئالالھ تهرىپىـدىنال 

ـــدۇ ـــده بېرىلى ـــا تۈرمى ـــدايهت ئۇنىڭغ ـــدىغان ھى ـــۇھهممهدئهگهر . كېلى  م
ــى ــڭ نهرس ــان كاپىرالرنى ــى لىرىنى ئالغ ــدا پهقهت ئهين ــڭ «چاغلىرى ئالالھنى

دهپ نىــيهت  »الىمهندۈشــمهنلىرى بولغــان كاپىرالرنىــڭ مېلىغــا زىيــان ســ
رىزىق  ئۇنىڭ ئۈچۈن ئهڭ ھاالل ۋه ئهڭ مهززىلىك ، بۇ مالالرقىلغان بولسىال
ئالالھقــا . بىــز بۇنىڭــدىن ھېچقانــداق شــهك قىلمــايمىز. بولــۇپ قــاالتتى
كى، مۇھهممهد تۈرمىدىن چىققاندىن كېيىن، بـۇ بىـر قاتـار ھهمدىلهر بولسۇن

چۈشهنچىلهرگه قوشۇپ، ھىجرهت ۋه ئالالھ يولىـدىكى جىھـادنى ھېچقانـداق 
مهن ئــۇنى تۈرمىــدىن . شــۈبھه ئارىالشــمىغان ھالــدا روشــهن تونــۇپ يېتىــدۇ
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. مــۇنچه ئۇچراتقــان بولــدۇم-چىققانــدىن كېــيىن تــوپ مهيدانلىرىــدا ئــانچه
لهر بولسۇنكى، ئۇنىڭ بىلهن كىچىـك چـاغالردىكى جـاھىلىي ئالالھقا ھهمدى

ئۇنىـڭ . دوستلۇق، بۈگۈنكى كۈنده ئىمانىي قېرىنداشلىققا ئايالنغـان ئىـدى
 ئۇنىڭـدىكى كهم. بىلهن بهزى چاغالردا سورۇنالردا ئىمانلىشىپ ئولتۇراتتـۇق

كېيىن . سۆزلۈك، ئېغىر بېسىقلىق، شىجائىتىگه شىجائهت قوشۇپ تۇراتتى
ــڭ ــۈلقهقهلىرىم  ئۇنى ــاڭالپ گ ــى ئ ــانلىق خهۋىرىن ــپ چىقق ــرهت قىلى ھىج
شـــىجائهت ۋه -، غهيـــرهتچـــۈنكى ئۇنىـــڭ قورقمـــاس. ىـــپ كهتتـــىئېچىل

بــۇ جىھــاد مهيدانلىرىــدا رهببىنــى كۈلدۈرۈشــكه،  ىتهۋهككۈلچــان مىــجهز
ھـېكمهت . ئالالھنىڭ دۈشمهنلىرىنى زار يىغلىتىشقا سهۋهب بولۇپ قـاالتتى

شـى بىـلهن مـۇھهممهد شـام ىمنىـڭ ئورۇنالشتۇرۇش قىلغۇچى رهبببىلهن ئى
ا ئۇنىـڭ بىـلهن يولـدىكى چاغـد. دىيارىغا تهقسىم قىلىنىپ كېتىپ قالدى

ئـاز ئىمانالشـتۇق، ئۇنىـڭ ماڭـا قىلغـان  بىـر. كۆرۈشكهن بولدۇم فونداېلېت
سـاالمهت يېتىـپ بېرىشـىمغا، رهببىمنىـڭ -مېنىڭ ساق«: ئاخىرقى سۆزى

مۇسـتهھكهم قىلىـپ مېنـى ھهق ئۈسـتىده ، يارىتىـپ بېرىشـىگهئاسانلىق 
ئـۇ ئهينـى چاغـدا ئـۆزىنى . دېـگهن بولـدى» دۇئا قىلىپ قويـۇڭالر غاقويۇشى

ئالالھنىــڭ . قابائىلغــا كېلىــدۇ دهپ گۇمــان قىلىشــى مــۇمكىن ئىــدى
 ،رىزالىقىنــى كــۆزلىگهن ھهر بىــر ئهركهك ئۈچــۈن دۇئــا ئهڭ ياخشــى قــورال

ــۇ يولــدا مۇســتهھكهم چــۈنكى ئالالھنىــڭ ياردىمىســىز ك. ئهلــۋهتته ىممــۇ ب
  !تۇرالىسۇن؟

ــۇ ئالالھنىــڭ  بولغــان، زېمىنلىرىــدىن پهزىلهتلىــك شــۇنداق قىلىــپ ئ
 خۇراسـانشـام زېمىنلىرىـدا، مهن بولسـام ياخشى بهندىلىرى توپلىنىـدىغان 

تاغلىرىدا، لېكىن ئورتاق مهقسـهت، ئورتـاق نىشـان، بىـردهك غـايه بىـلهن 
ئالالھنىڭ تهقـدىرىگه ھهمـمه ئـاجىز  .ئهھدىمىزنى ئاقالپ كېتىپ باراتتۇق

مهن بولسـام . ئۇ يهنىال مهندىن بـۇرۇن بـۇ سـائادهتكه ئۇالشـتى. كېلىدىكهن
ئـــالالھتىن ئۇنىـــڭ . يهنىـــال دۇنيانىـــڭ ئهرزىـــمهس ماتالىرىغـــا تۇتۇلـــدۇم

فىردهۋس جهننهتلىرىنـى ئاتـا قىلىشـىنى، شاھادىتىنى قوبۇل قىلىشىنى، 
هرىكهتلىك ا قىلىشىنى، ئۇنىڭ شاھادىتىنى بر ئاتئائىله تاۋابىئاتلىرىغا سهۋ

ــت ــپ دوس ــارهنلىرىگه-قىلى ــپ -، ئهلي ــك قىلى ــاغىنىلىرىگه مهنپهئهتلى ئ
 ئهئـــزهمه ئـــالالھۇممهرزۇقنىي«: ئـــۆزۈم ھهققىـــده. ىلهيـــمهنقويۇشـــىنى ت

ــانى قىلىــمهن» .ئىنــدهك مهرزىيــيه، ممۇقبۇۋلههشــهھادهت ــگهن دۇئ ــى . دې ئ
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ماڭا مهقبۇل ۋه دهرگاھىڭـدا ئـۆزۈڭ رازى بولغـان بۈيـۈك شـاھادهتنى  ،ئالالھ
  .رىزىق قىلىپ بهرگىن

مانا بۈگۈنكىچه ياشاپ كهلـگهن ھاياتىمـدا ھهر بىـر ئوقـۇرمهن بـۇرادىرىم 
. ئاخىرلىشـىپ قالـدى لىرىمئۈچۈن تهقدىم قىلماقچى بولغـان قهلهم ئىزنـا

كېيىنكـى ھاياتىمنىـڭ كـۆپ  نئهگهر دىققهت قىلىنغـان بولسـا ھىجـرهتتى
ــالالھ ئۈچــۈن جــانلىرىنى پىــدا قىلىــپ، ئىســالمىي ئىمــارهت،  قىســمىدا ئ

قېنىنى سۇ، گۆشىنى توپا قىلىـپ خىـش  لىغاۇئئىسالمىي ھاكىمىيهتنىڭ 
ئهنه شـۇ شـهھىدلهرنىڭ ھېكـايىلىرىنى . قىلىندى بايان ھىدلهرشهتىزغان 

-دهرتئوتىـدا كۆيـۈپ  ئۈممهتنىڭئوقۇغاندىن كېيىن كىملهردۇرنىڭ قهلبى 
كىمــلهردۇر يهنه . ســۈپىتىدۇرلهنــگهن بولســا مانــا بــۇ مۆئمىنلىكنىــڭ ئهلهم

ــۇن ــويالپ قالمىس ــۇ«، كىئ ــز ئ ــا بى ــدىكهنمىز، قيهرگه چىقس ــۈپ كېتى  ئۆل
، سـالمىقى ئېغىـر بىـر ئـاددىيئـۆزى ، پتىكىۇرۇتكۆرۈنۈپ . دهپ» ۋاھاكازاالر

بىـز ئـۆز ئـوغلىنى ئـالالھ ۋه ! ئىسالم قۇربانلىق دىنىدۇر --- كهلىمه سۆز
! ئۈچۈن سويۇشقا تهييار بولغان ئىبـراھىم ئهلهيھىسسـاالمنىڭ مىللىتىمىـز

ــوي  ــڭ ق ــى ئۈممهتلهرنى ــوغلىنى كېيىنك ــۆز ئ ــاالم ئ ــراھىم ئهلهيھىسس ئىب
يېيىشــى ئۈچــۈن ئهمهس، بهلكــى رهببىنىــڭ رىزاســىنى ھهقىقىــي رهۋىشــته 

ــار بولغــان ئىــ ۋهھــالهنكى، . دىئۈمىــد قىلغــانلىقى ئۈچــۈن سويۇشــقا تهيي
ىنى سويۇشــقا تهييــار بولغــان ۇللىربۈگــۈنكى كۈنــده ئــالالھ ئۈچــۈن ئــۆز ئوغــ

ئىسالم ئابىمهنىدىن بولغـان سېسـىق جېنىنـى سـاقالش ؟ !ئهركهكلهر قېنى
تهمكىنلىـك بىـلهن يوقاتقانالرنىـڭ ئهمهس، بهلكـى  ھوشـىنى-سهئئۈچۈن 

ئۆزىــده بــار بولغــان ھهمــمه ئىمكــانىيهتلىرىنى قۇربــان قىلىــپ ئالالھنىــڭ 
ـــدۇر ـــڭ دىنى ـــى كۆزلىگهنلهرنى ـــى ! رىزالىقىن ـــالالھ ئهڭ ياخش ـــاھىتئ  ش

ياخشـى ھاياتقـا  ،بولغۇچىدۇركى، قۇربانلىق بهرگۈچىلهر ئىـززهت تېپىۋاتىـدۇ
 ئهكسىچه شهخسىيىتىدىن باشقىنى ئويلىيالمايـدىغانالر خـار. ئېرىشىۋاتىدۇ

  !ۇاتىدۈۋرۈچهكبولۇۋاتىدۇ، ئهڭ يامان ھايات 
قىلمـاقچى مهن ھىجرهتتىن ئىلگىرىكى ئىمـانلىق قهلـب ئىگىلىـرىگه 

ۋهســىيىتىمنى تۈركىســتان ئىســالم پارتىيىســىنىڭ ئافغانىســتان بولغــان 
ــدانى ــدىكى ســابىق ئهســكىرى قومان ــۆمهر  مىزئىســالمىي ئىمارىتى ــى ئ ئىبن

ئــالالھ يولىــدا جىھــاد قىلىشــنىڭ «تهرجىــمه قىلغــان  نىــڭرهھىمهھۇلالھ
نـاملىق  »پهزىلىتى ۋه دۈشمهنلهر ئۈستىدىن غهلىبه قىلىشنىڭ سهۋهبلىرى



䭰 ◌֜

 ئىسالم ئاۋازى تهشۋىقات مهركىزى                                                          

 193  

 

كىتابىغا يازغان كىرىش سۆزىنىڭ بىر قىسـمى بىـلهن باشالشـنى مۇۋاپىـق 
  :كۆردۈم

ئـالالھ تائـاال جىھـاد ئىبـادىتىنى شـارائىتىغا قـاراپ ! ئهزىز قېرىنداشـالر
مۇسۇلمانالرغا پهرز قىلىپ بېكىتىپ، جىھاد قىلغۇچى مۇجاھىدالرغا بارلىق 
ھهتتـا . نېئمهتلهرنـى ۋهده قىلـدى-ساناقسـىز نـازۇ-ئـاخىرهتته سـان-دۇنيا

ــته  ــدجهننهت ــان  100ئۈچــۈن  الرمۇجاھى ــانلىقىنى ھهم باي ــجه تهييارلىغ دهرى
 نامى مۇسۇلمان ئاتالغان مىليـونالرچه! ئهپسۇس، مىڭالرچه ئهپسۇس. قىلدى

جىھـاد پهرز مۇسۇلمانالر بۈگۈنكى كۈنده جىھادتىن بىھاجهتمۇ؟ مۇسۇلمانالرغا 
؟ يـاكى دۇنيـا كـاپىرلىرى ئىسـالم ۋه ئۇنىـڭ ئهھلىـگه كۇپايه بولۇپ قالدىمۇ

ــۇپ  ــان بول ــۇلمانالرغا كۆيۈمچ ــپ، مۇس ــانخورلىقىنى توختىتى ــان ق قىلىۋاتق
! ۋىقاتالرغا قـاراڭقالدىمۇ؟ پهقهتال دۇنيا ئاخباراتلىرى ئېتىراپ قىلغـان تهشـ

پهلهســتىن، ئافغانىســتان، ئىــراق قاتــارلىق رايــونالردا مۇســۇلمانالرنىڭ 
ئۈســـتىگه ياغـــدۇرۇلۇۋاتقان بومباردىمـــان بهلكىـــم يـــامغۇردىكى چاقمـــاق، 
 دوختۇرخانىالردا بهدىنى تىتىلىپ ئىڭراۋاتقان مۇسۇلمانالر بهلكىم پۇتبول ۋه

  ققانالرمۇ؟ياكى ئولىمپىك مۇسابىقىسىده ھادىسىگه يولۇ
ــ ــۇلمانالر ىئ ــاقاليلى !مۇس ــۆزىمىزنى ئ ــېمه دهپ ئ ــڭ  !!!زادى ن ئالالھنى

ــر  ــڭ بى ــاتى، ئۆزىمىزنى ــڭ تهلىم ــۇيرۇقى، پهيغهمبهرنى ــىتىهجب ــان  س بولغ
ــهپكه  ــدىنقى س ــى ئال ــلىرى بىزن ــلىرىمىزنىڭ ئىڭراش ــۇلمان قېرىنداش مۇس
ئهكىلهلمىســه بىــز ئىمانــدىن، مۇســۇلماندارچىلىقتىن قانــداقمۇ ئېغىــز 

  !ئاچارمىز؟
 ،كىمكى جىھاد قىلىدىكهن«: ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمده مۇنداق دهيدۇ

دۇر، ئـــالالھ ئۇنىـــڭ قىلغـــان جىھـــادى پهقهت ئـــۆزىنىڭال پايدىســـى ئۈچۈنـــ
  )ئايهت-6سۈره ئهنكه بۇت (»  .ئهھلى جاھاندىن بىھاجهتتۇر تامامھهقىقهتهن 

ئالالھنىڭ جىھاد ئبادىتىنى پهرز قىلىپ بېكىتىشتىكى مهقسىتى جان 
ىنى ئىسپاتالشـتىن ئالىدىغان، جان بېرىدىغان مهيداندا ئىماننىڭ ھهقىقىت

دېـگهن  كازىبىق ياكى مۇسۇلمانالرنىڭ ئىمانىغا ساد ---جىھاد . ئىبارهت
كىملهردۇر ئۆزى دهۋا قىلىۋاتقان ئىماننىڭ مهجبۇرىيىتىنى . تامغىنى ئۇرىدۇ

ئورۇنداپ مهڭگۈلۈك سائادهتكه ئېرىشىدۇ، كىملهردۇر ئاغزىنىڭ ئۇچىدىال دهۋا 
قىلغان ئىماننىڭ تهلىپىگه جاۋاب بېرىشكه چىدىماي شهرمهندىلهرچه كاززاپ 

  !بولىدۇ
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بىـز جىھـاد قىاليلـى يـاكى قىلمـايلى ! ئهزىز مۇسۇلمان قېرىنداشالر ىئ
جىھــاد بىــر تۈركــۈم ھهقىقهتچــى، مــۇخلىس مۇجاھىــدالرنىڭ قــولى بىــلهن 

  . قىيامهتكىچه داۋاملىشىدۇ
مېنىڭ ئۈممىتىمدىن بىر تۈركۈم كىشىلهر ھهقىقهت ئۈستىده غالىـب «

ئهلهيھىسسـاالم  يسـائىئانـدىن . قىلىدۇ) جىھاد(ھالدا قىيامهتكىچه ئۇرۇش 
ــرى  ــىلهرنىڭ ئهمى ــۇ كىش ــىدۇ، ئ ــاچۈش ــاالمغا ئىيس ــۇ يهرگه ‹: ئهلهيھىسس ب

ــڭ، بىــزگه  ــۇپ(كېلى ــڭ) ئىمــام بول  ئىيســا. دهيــدۇ ›نامــاز ئوقــۇپ بېرى
ياق، ئـالالھ تائـاال بـۇ ئـۈممهتنى ھۆرمهتلىـك قىلغـانلىقى ‹ :ئهلهيھىسساالم

 » .دهيـدۇ ›ىگه ئهمىـررىڭالر ئۈسـتيۈزىسىدىن سـىلهرنىڭ بهزىلىـرىڭالر بهزىلىـ
  )مۇسلىم رىۋايىتى(

ھهقىقهتهن ئىسالم ئۈممىتى ھهر تهرهپتىن خار بولۇۋاتقـان بـۇ زامـانالردا 
ــپ  ــگه بېرى ــى مهككى ــازلىقى، ھهر يىل ــدالرنىڭ ئ ــۇچى مۇجاھى ــاد قىلغ جىھ
ــېقىن مۇســۇلمانالرنى  ــا ي ــان تــۆت مىليونغ ــاۋاپ قىلىۋاتق ــۇلالھنى ت بهيت

ــدۇ ــلهتمهي قالماي ــالالھ . ئهس ــزلهرگه ئ ــالالھ بى ــورايمىزكى، ئ ــاالدىن س تائ
قۇللۇقنى بهخت، زۇلۇمنى خۇشاللىق، قورساق تويغـاننى سـائادهت قىلىـپ 

ــى ئهقىدىســى ئۈچــۈن جــان بهرگهن ســادىق ! كۆرسهتمىســۇن ــالالھ بىزلهرن ئ
ئارا كۆيۈمچـان مۇجاھىـدالردىن -ساھابىلهر كهبى كاپىرالرغا دهھشهتلىك، ئۆز

  !قىلىپ بهرسۇن
 ئـون نهچـچه يىـل ئىلگىرىكـىسالمىي ئىمـارهتتىكى، يهنـى بۇ بولسا ئى

بۈگـۈنكى كۈنـده بولسـا . ئىبنى ئـۆمهر رهھىمهھۇلالھنىـڭ يـۈرهك سـۆزلىرى
بولـدىكى، ئالالھنىـڭ  اليۇقـئالالھ يولىدىكى جىھاد ئىنسـانالرغا شـۇ قهدهر 

سـتان، ئافغانى. ياردىمى بىلهن دۇنيانىـڭ ھهمـمه يېـرىگه كهڭـرى تارقالـدى
چىنىستان، پهلهستىن، ئالجىرىيه، ماراكهش، همهن، ئىراق، چېپاكىستان، ي

ئىشـقىلىپ قهيهرگىـال مـالى تۇنىس، مىسىر، لىـۋىيه، سـۈرىيه، سـومالىيه، 
ـــدالرنى، ئهڭ بولمىغانـــدا مۇجاھىـــدالرنىڭ  ـــرهت قىلمـــاڭ، مۇجاھى ھىج

بـــۇ ! ھهزهر قىلىـــڭ. ئۇچـــۇرلىرىنى ئىنتـــايىن ئاســـان ئۇچرىتااليســـىز
ـــۇق ـــدىكى  ڭاليلىقالرنى ـــڭ ئالدى ـــۈنى رهببىڭىزنى ـــاب ك ـــى ھېس ھهممىس

شـۇ كـۈنلهرده بىـر قىسـىم مـۇرتهد مـوللىالر ! باھانىڭىزغا خىرىس قىلماقتا
ئــالالھ يولىــدىكى ھىجــرهت ۋه جىھادقــا نۇرغــۇن شــۈبھىلهرنى ئارىالشــتۇرۇپ 

ھهقىـقهتهن خهلقىمىزنىـڭ  ېنىـڭم. چۈشهندۈرۈپ خهلقىمىزنـى ئازدۇرماقتـا
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. دهپ نىدا قىلغـۇم كېلىـدۇ» !ئويغان«قاراپ  سىغاۇيقۇئئۇخالۋاتقان غهپلهت 
پۈتۈن دۇنيا ئويغىنىپ، جىھاد قىلىـپ، ئوغـۇللىرىنى پىـدا قىلىـپ ھهتتـا 

بۈگــۈنكى  اتقــانۇۋلۇرۇئلىرىمىزغــا ھىــدلىرى دىماغئىســالمىي خىالفهتنىــڭ 
كۈنده، ۋهھالهنكى بىزنىڭ خهلقىمىـز يهنىـال ئـالالھ يولىـدىكى ھىجـرهت ۋه 

بـۇ قايسـىمىزنىڭ يـۈرىكىنى ! ئاڭقىرالمـاي يـۈرمهكته مىنىۈكۆھجىھادنىڭ 
ــززهتكه ئۇالشــتۇرىدىغان ! ئېچىشتۇرمىســۇن ــا مۇســۇلمانلىرى ئى ــۈن دۇني پۈت

چىقىش يوللىرىنى تونۇپ يېتىـپ، ئهسـكىرى جهھهتلهردىـن ئىزدىنىۋاتقـان 
، ئۆسـۈملۈك قهرز نىڭبۈگۈنكى كۈنده بىزنىڭ خهلقىمىز يهنىال ئۆي ياسىتىش

ـــۈهن( ـــئ) دهيك ـــنىڭ ھۆك ـــده لىرمۈېلىش ـــڭ غېمى ـــىدا، قارنىنى ى توغرىس
ــزدهنمهكته ــۇل! ئى ــى مۇس ــۇ قهدهر يوپۇرۇئ ــۇلىقىڭىزنى ئ ــاڭمان، ق ــى ! ۋالم ئ

دهپ تـۇرۇپ » لهببهيـك«مۇسۇلمان، قۇرئاننى يهنه بىر قېتىم ئالالھ تائاالغـا 
  !ئوقۇپ بېقىڭ

كۈندۈز شۇ قارنىمىزنىـڭ غېمىـده چېپىۋهرسـهك، -كېچه! ئويالپ باقايلى
بىر كۈن ئىچىدىكى ۋاقتىمىزنى ! بىزگه ئىسالمى ئىززهت قهيهردىن كهلسۇن؟

ــالپ  ــداتتىن باش ــاز بام ــارهتچىلهر نام ــاق، تىج ــدىغان بولس ــابالپ باقى ھېس
كىتاب قىلسا، ئوقۇغۇچىالر ھهر كۈنى سـىنىپلىرىدىن -خۇپتهنگىچه ھېساب

ــده ئىشــقا  ــزمهتچىلهر ئهتىگهن ــاي ئۈســتهلگه يۆلىنىــپ ئۇخلىســا، خى چىقم
ىقىپ كېتىپ كهچـته قايتىـپ كىرسـه، پۈتـۈن مىلـلهت، پۈتـۈن ئـۈممهت چ

كۈن شۇنداق داۋام قىلسـا، بـۇ دهل كاپىرالرنىـڭ  365شۇنداق داۋام قىلسا، 
ۋ ھهدىســـــىده ئېيتقىنىـــــدهك،  .ئه .ئويلىغىنىـــــدهك، رهســـــۇلۇلالھ س

-قويلىرىمىزنىــڭ قۇيرۇقلىرىغــا ئېســىلىپ، ئهس-زىرائهتلىرىمىــزگه، كــاال
تىنسـىز -ئۇنـداقتا، ئـۈن! ڭ بىلهن بولۇپ قالغان بولمامدۇق؟يادىمىز شۇنى

ئىچكىرىـده ! قىرىلىپ كېتىۋاتقان مۇسۇلمانالرنىڭ غېمىنـى كىـم قىلىـدۇ؟
! نومۇسلىرى دهپسهنده قىلىنىۋاتقان مۇسلىمهلهرنىڭ غېمىنى كىم قىلىدۇ؟

نىڭ مهسـچىتى كۈنـدۈز نىـدا قىلىۋاتقـان ئهقسـا-ئىسالم ئـۈممىتىگه كـېچه
مۇرتهدلهرنىـڭ نىجىـس -الر، خـائىنراناسـا-ىييهھۇد! قىلىدۇ؟ غېمىنى كىم

! تاپانلىرى ئاستىدا ئىڭراۋاتقان ئىككى ھهرهمنىـڭ غېمىنـى كىـم قىلىـدۇ؟
بىز ھهقىقهتهن ئهمرىڭنى . ھېساب كۈنىده بىزگه رهھىم قىلغىن! ئى ئالالھ

ئهگهر بىزلهرنــى . قىلغىــن تهغپىــرهمبىزلهرنــى . تولــۇق ئورۇندىيالمىــدۇق
  . تاپقۇچىالردىن بواللمايمىز نىجاتقىلمىساڭ،  تهغپىرهم
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مۇھـاجىرلىرىمىز ئاتـالمىش مهن بۇ جهرياندا بىزنىـڭ يهنه بىـر قىسـىم 
ئۇالرنىڭ قىلغان ھىجرىتـى كۇفرىنىـڭ . توغرىسىدا ئازراق توختالماقچىمهن

الرنىڭ ئۇۋىسـى بولـدى يـاكى بولمىسـا ناسـارا-يهھۇدىيچوڭ دادىسى بولغان 
مۇســـۇلمانالرنىڭ قېنىنـــى ئىچىـــپ، گۆشـــىنى شـــىلىپ يـــېگهن تـــاغۇت 

جۈملىـدىن سـهئۇدى ئهرهبىسـتان ۋه مىسـىر قاتـارلىق . ئىدى خانىدانلىرى
بولــۇش ســۈپىتى بىــلهن » ئىلىــم تهلهپ قىلغــۇچى«دۆلهتــلهرده ئاتــالمىش 

ىز ھهقىـقهتهن ئـالالھ سـ: ئويناپ يۈرگهن كىشىلهرگه نىدا قىلغـۇم كېلىـدۇ
لـېكىن ئۆزىڭىزنىـڭ نـېمه . رىزالىقىنى كۆزلهپ ئوقـۇش ئۈچـۈن چىقتىڭىـز

ئۈچۈن ئوقۇيدىغانلىقىڭىزنى، ئوقۇپ چىققانـدىن كېـيىن نهگه بېرىـپ نـېمه 
ــون . قىلىــدىغانلىقىڭىزنى ياخشــى ئاڭقىرالمىــدىڭىز ھهقىــقهتهن نهچــچه ئ

ت قىلىـپ ۋهتهنـده يىلالردىن بېرى چهتئهلـده ئوقـۇپ كىرىـپ، ھهقنـى دهۋه
ئالالھنىڭ كهلىمىسىنى ئالىي قىلىـۋهتكهن بىـرهر ئۆلىمـانى كـۆزۈم بىـلهن 
. كۆرۈش ئهمهس، بهلكـى قـۇلىقىم بىـلهن ئـاڭالپ بـاققىنىمنى بىلمهيـمهن

مهدرىســىلهر، ســول تهرىپىڭىــزگه -مهســچىتئــوڭ تهرىپىڭىــزگه قارىســىڭىز 
يســـىڭىز پاھىشـــىلهر، نامـــاز ئوقۇســـىڭىز، ســـاقال قو-قارىســـىڭىز قىمـــار

ۋهتهندىكىدهك توسىدىغان ھېچقانداق كۈچ يوق، قهلبىڭىزنىـڭ مـايىللىقى 
مهدرىسـىلهرگه كىرگهنـدىن كېـيىن كۈنـده -مهكـتهپ. سىزنى ئالداپ قويدى

ئىككى سائهت دهرس ئاڭالپ قويىسىز، قالغان ۋاقىـتالردا مهكتهپـتىن -بىرهر
ــدىغان  ــالنى يانچۇقىڭىز 850بېرى ــارىي ــومالپ ســېلىپ، ماشــىنىڭ غ ىزنى ك

ـــىز ـــاپ يۈرىس ـــىپ ئوين ـــاراغهتته بهسلىش ـــلهن پ ـــقىالر بى ـــدهپ باش . ھهي
ئـى ئىلىـم تهلهپ . قهلبىڭىزنىڭ مايىللىقى سىزنى يهنىـال ئالـداپ قويـدى

نامــازلىرىڭىزدا ! ئــۆزىڭىزدىن ھېســاب ئېلىــپ بېقىــڭ! قىلغــۇچى بــۇرادىرىم
ئاڭالۋاتقـــان ئالالھنىـــڭ ئـــايىتىنى بىـــر قېـــتىم بولســـىمۇ قهلبىڭىزنـــى 

! ئـالالھتىن قورقـۇڭ! ىڭىزغا ئېلىپ قويۇپ تهپهككۇر قىلىپ بېقىـڭئالقىن
ھهقىقىـــي ئىلىـــم تهلهپ  !ھىجـــرهت قىلىـــڭھهقىقىـــي ئـــالالھ تهرهپـــكه 

ــىز ــدا ئۇچرىتااليس ــۇ مهيدان ــۇچىالرنى ب ــۆزۈم . قىلغ ــىلهرگه ك ــۇنداق كىش ش
بولدىكى، ئۇالرنىـڭ تـاڭ سـهھىرى دهرس ئـاڭالش، كىتـاب كـۆرۈش  شاھىت

ېچىسـى ئۇخلىغـان پهيتلىرىـده ھهم بېشـىنى ياســتۇققا بىـلهن باشالنسـا، ك
ياتماسـتىن، بىـر قـولى بىـلهن بېشـىنى ئۇخالشنى نىيهت قىلىپ  ،تاشالپ

رنى تىرهپ، ئۇخالپ قالسـا باشـلىرىنى سـىلكىپ تـۇرۇپ دهرس ئاڭاليـدىغانال
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 شـــاھىتۋهتمىگهنلىكىمگه رهببىمنـــى بـــۇ ســـۆزلىرىمنى ئاشـــۇرۇ. كـــۆردۈم
ھهقىقهتهن ئۇالر ھهر ۋاقىت ئىلىم، ئىلىم، ئىلىمنىڭ كويىـدىال . قىلىمهن

! ئهمدى سىزدىن سـوراپ باقـاي، سـىزمۇ شـۇنداق ئىلىـم ئاالمسـىز؟. ئىدى
ــىنىڭ يوشــۇرۇن ــاال ھهر بهندىس ــالالھ تائ ــلىرىنى ياخشــى -ئ ــكارا ئىش ئاش

ــــدۇر ــــىزنىڭ ! بىلگۈچى ــــيىن س ــــدىن كې ــــۇرالرنى ئوقۇغان ــــۇ ق ئهگهر ش
ئالالھ يولىـدا ھىجـرهت قىلىشـقا  نىقهلبىڭىز، نى يېڭىلىغانزنىيهتلىرىڭى

سهت كۆرسىتىپ، چىرايلىـق  نىسىزگه بۇ قۇرالر! ئۈندهۋاتقان نهرسه ئىماندۇر
رىيـــــال پـــــۇلىڭىزنى چىرايلىـــــق  850ماشـــــىنىڭىزنى، ھهر ئـــــايلىق 

  ! كۆرسىتىۋاتقان نهرسه نىفاقتۇر
ئالالھنىـڭ  قهتهنرىمگه ئېيتقۇم كېلىـدۇكى،  ھهقىـۋهتهندىكى بۇرادهرلى

ــالىي قىلىــدىغان ھىجرهتنــى نىــيهت قىلغــان بولســىڭىز،  كهلىمىســىنى ئ
ئهگهر ھىجــرهت قىلســاڭالر «: ئــالالھ ھهقىــقهتهن! ئــۇخالپ ياتمــاڭ! تــۇرۇڭ

دهيـدىغان كۈنـدىن بـۇرۇن ئالالھقـا » مېنىڭ زېمىـنىم كهڭـرى ئهمهسـمىدى
بوشىشـىپ  ئالالھ ئىخالس بىلهن ئىزدهنگهن،! تهۋهككۈل قىلىپ ئىزدىنىڭ

  ! قالمىغان بهندىلىرىگه چىقىش يولى بهرگۈچىدۇر
ئۇ زېمىندا چىقىـش يـولى ۋه  ،يولىدا ھىجرهت قىلىدىكهن هللاكىمكى «

نىـڭ ۋه پهيغهمبهرنىـڭ تهرىـپىگه هللاكىمكـى ئۆيىـدىن . كهڭچىلىك تاپىـدۇ
 هللائاندىن يولـدا ئۆلسـه ئۇنىـڭ ئهجرىنـى چوقـۇم  ،ھىجرهت قىلىپ چىقسا

  ».قىلغۇچىـدۇر ۋه ناھـايىتى مېھرىبانـدۇر تهغپىـرهمناھايىتى  هللا. بېرىدۇ
  )ئايهت-100سۈره نىسا (

ــا « ــدىنۇئزۇلۇمغ ــيىن  چرىغىنى ــانالرنى  هللاكې ــرهت قىلغ ــدا ھىج يولى
ئۇالر بىلىدىغان بولسـا ئۇالرغـا  .دۇنيادا چوقۇم ياخشى جايغا ئورۇنالشتۇرىمىز

         )ئايهت-41سۈره نهھل (  ».ئاخىرهتنىڭ ساۋابى تېخىمۇ چوڭدۇر
ــلهر ــى مۇســۇلمان ئهركهك ــار !ئ ــال كىشــى ئ نومۇســىنىڭ دهپســهنده -ئاي

ــــان ئهھۋالــــدا ــــۆزىنى ئهســــىرلىككه تاپشۇرۇشــــقا  ،بولۇشــــىدىن قورقق ئ
 سۇرئهينـى ۋاقىتتـا  .بارلىق ئالىمالر بىرلىككه كهلـگهنبولمايدىغانلىقىغا 

ىنىڭ دهپسـهنده قىلىنىشـىدىن لىركوممۇنىست كاپىرلىرىنىڭ قولىدا نومۇس
ئـۆزلىرىنى كـۈنهر دهرياسـىغا تاشـلىۋالغان ئايـالالر ھهققىـده نـېمه  ،قېچىپ
ــز ــاجىزلىق  ؟!دهيمى ــقا ئ ــابلىرىنى ساقالش ــۇ ھىج ــاش ئاش ــۇنىڭغا ئوخش ش

ــىز ــلىمهلهر س ــان مۇس ــايه قىاللمايۋاتق ــلىرىنى ھىم ــان، نومۇس -قىلىۋاتق
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ــزلهر ــى بى ــدۈۋتۈكدىن نېمىن ــىز ۇاتى ــاش !بىلهمس ــا ئوخش ــقا جايالرغ ؟ باش
جىھاد ئوتى الۋۇلداپ يانسا، ئاشۇ نىجىـس كاپىرالرغـا  كهزرېتندىمۇ تۈركىستا

دهپسهنده بولغاندىن كۆره، نومۇسـلىرىنى ھىمـايه قىلىـپ ئۆلـۈپ كېتىشـنى 
  . ئارزۇالۋاتىدۇ

نىــڭ يولىــدا جىھــاد هللا ،ســىلهرگه نــېمه بولــدىكى!) ئــى مــۇئمىنلهر(«
ئاھالىسـى زالىـم بـۇ ! ئـى پهرۋهردىگـارىمىز‹): دۇئا قىلىـپ(قىلمايسىلهر ۋه 

ئۆز دهرگاھىڭـدىن بىـزگه بىـر ئىگىـدارچىلىق  ،شهھهردىن بىزنى چىقارغىن
ــۆز دهرگاھىڭــدىن بىــزگه بىــر مهدهتكــارنى  ،قىلغــۇچىنى مۇيهسســهر قىــل ئ

دهيدىغان ئاجىز ئهرلهر ئاجىز ئايالالر ۋه بالىالرنى قۇتقۇزۇش  ›مۇيهسسهر قىل
                                            )هتئاي-75سۈره نىسا  (».ئۈچۈن جىھاد قىلمايسىلهر

  :ھهر بىر مۇجاھىد ياكى شهھىدلىرىمىزنىڭ ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا
ــۆزىنى  ســىزنىڭ پهرزهنتىڭىــز يــاكى قېرىنداشــلىرىڭىز ــالالھ يولىــدا ئ ئ

بېغىشلىغان، كۇفرىغا تهن بهرمىـگهن، ئۆزىنىـڭ بىـر كىشـىلىك ئىمـانىنى 
ئالالھقا ئىزھار قىلغان، جهننهتنى ئۈمىد قىلغان، ھاراق، قىمـار، زىنـادىن 
ــاپ  يىــراق بولغــان، ئىســالمىنى ســاقالش ئۈچــۈن ھهمــمه نهرسىســىنى ئات

لىرىنى قوغـداش يولىـدا رى، نومۇسى بولغان ھهمشىرىۇرۇغقويغان، ئۆزىنىڭ 
ئۆزىنىڭ ئىسسىق قېنىنـى ئهرزىـمهس بىلـگهن، ئالالھنىـڭ دۈشـمهنلىرىگه 
ئېتىلغان، پهقهت ئالالھنىڭ ھۇدۇدلىرىنى بېكىتىش ئۈچۈن، ئالالھ قۇرئاندا 

دهپ ئاتاپ قويغان شۇ ئىبادهت يولىـدا بهدهنلىـرى  »ئالالھ يولىدىكى جىھاد«
قوللىرىدىن جـۇدا بولغـان، -گهن، پۇتپارچه بولغان، باشلىرى كېسىل-پارچه

ــالالردۇر ــان ئهركهك ۋه ئاي ــهتلىرى تېپىلمىغ ــا جهس ــۇ . ھهتت ــۇالر ھهرگىزم ئ
ئانىلىرىنىـڭ ئۆزىنىـڭ -ئۇكـا، ئاتـا-سىڭىل، ئاكـا-سىزنىڭ، يهنى ئۆز ئاچا

مامــاتى ئۈچــۈن ئــاخىرقى قېــتىم تاللىۋالغــان، ئهمــدى ئۇنىڭــدىن -ھايــات
ىگه خىالپ ھالدا ياشىشىڭىزنى، ھاراق يېنىۋالمايدىغان ئىسالمىي ئهقىدىس

يۆلهكسىز مهسـت يۈرۈشـىڭىزنى، ھىجاپسـىز -ئىچىپ كوچىالردا ھېچبىر يار
ھالدا ئۆزىڭىز ھهم سهزمهسـتىن خارلىقتـا قېلىشـىڭىزنى، كاپىرالرغـا قـۇل 
. ۇبولــۇپ، بېشــىڭىزنى كۆتــۈرمهي دۇنيــا غېمىــده ياشىشــىڭىزنى خالىمايــد

مــان ئىگىســى بولــۇپ، ئۆزىنىــڭ ئىبهلكــى ســىزنىڭ ھهقىقىــي بىــر چىــن 
قىيامهت كۈنى ئالالھ قوبۇل قىلغان شاھادهت ماقامى ئارقىلىق، ئالالھنىڭ 

-ساق ئازابتىنئىزنى بىلهن سىزلهرگه شاپائهت قىلىۋېلىشىنى، مهڭگۈلۈك 
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ــىزلهرنىڭ ھهم  ــا س ــىڭىزنى، ھهتت ــاالمهت قېلىش ــهرس ۋ  .ئه .س ھلالۇلۇس
ئـالالھ يولىـدىكى «اك قىلغـان بـۇ قالدۇرۇپ كهتكهن، ئۆزى ئۇنىڭغا ئىشتىر

  .قا سادىق ۋارىسالردىن بولۇشىڭىزنى ئۈمىد قىلىدۇ »جىھاد
  :جىھاد مهيدانىدىكى ئىمانلىق قهلب ئىگىلىرىگه ۋهسىيىتىم

ــۇرادىرىم،  ــى ب ــالالھ بىــلهن بولغــان مۇناســىۋهتكه ئ ــدا ئ ــاد مهيدانى جىھ
بارماقلىرىـدىن ئىككـى ھهقىقهتهن قهلب ئالالھنىڭ ! قاتتىق ھهزهر قىلىڭ

ئهلـۋهتته . چۆرۈلۈپ تۇرغۇچى ياپراققا ئوخشايدۇ-بارماقنىڭ ئارىسىدا ئۆرۈلۈپ
نىڭ نىيىـتىگه يارىشـا ئـۆزى سىرهببىمىز ئۇنى ھېچ زۇلۇم قىلماستىن بهندى

  .ئىنسان ئۆزىگه زۇلۇم قىلغۇچىدۇر ھالبۇكى. رهپكه ئۆرۈپ قويىدۇخالىغان ته
ئـېقىن . زۈۋاتقـان بېلىققـا ئوخشـايدۇمېنىڭ قهلبىم ئېقىنغا قارشـى ئۈ

بېلىـق ئۈزۈشـتىن بوشىشـىپ ئـۆزىنى  كىقاچـانئهگهر . جهھهننهمگه ئاقىدۇ
ـــدۇ ـــپ كېتى ـــنهمگه ئېقى ـــه جهھهن ـــه . تاشلىۋهتس ـــماي ئۈزس ئهگهر بوشاش

مهن ئۆمرۈمده قهلـبىمگه نىسـبهتهن ئـالالھ يولىـدىكى . نىجاتلىققا چىقىدۇ
ــارتۇق داۋا كۆرمىــدى ھهر ۋاقىــت جىھــادنى ئۈمىــد . مجىھــاد، رىبــاتتىنمۇ ئ

قهلب جىھـادنى يامـان كۆرۈشـكه  كىقاچانئهگهر . قىلىپ ياشاشقا تىرىشىڭ
ئى قهدىردان بۇرادىرىم، . باشاليدىكهن، جهزمهن بۇ ھاالكهتنىڭ بوسۇغىسىدۇر

 لهرده بىر مىنۇتمۇ پهرز كۇپايهجىھاد مهن ھاياتىمنى داۋام قىلىۋاتقان بۇ كۈن
-سىزنىڭ ئىـش ئۈسـتىدىكىلهرگه، ئهمىـر! ھالىتىگه چۈشۈپ قالغىنى يوق

ــدا ــدانالرغا كۆرســىتىۋاتقان باھــانىڭىز، مهيلــى ســىز قانچىلىــك پاي -قومان
دىغان دانـا كىشـى ىـمهنپهئهتنى دهڭ سېلىپ گهپ قىلىدىغان، يىراقنى كۆر

ــىۇبول ــى ىزدىنڭش ــلهن كېس ــى بى ــنىڭ روھ ــان ھهدىس ــنهزهر قۇرئ پ قهتئىي
 رئىهشـپهقهت . سىز نىفاقنىڭ ئۈستىده كى باتىل باھانه، شۇنداقالئېيتىمهن

ئۆزره ئىگىسى  رئىهشسىز ئۆزىڭىزنىڭ ! ئۆزره ئىگىلىرى بۇنىڭدىن مۇستهسنا
ئىكهن يـاكى ئهمهسـلىكىڭىزنى باشـقىالردىن سوراشـتىن بـۇرۇن ئىمـانلىق 

سىز راسـت سـۆزلىدىڭىز، ئايـالىڭىز يـاكى ! قهلبىڭىزدىن بىر سوراپ بېقىڭ
الىلىرىڭىز ئېغىر كېسهل بولۇشى مۇمكىن، پۈتۈشكه ئـازال قالغـان مـۇھىم ب

لېكىن بۇالر ھېچقانـداق كىشـىلىك . ئىشىڭىز بولۇشى مۇمكىن ۋهھاكازاالر
مۇناسىۋهت ياكى دۇنيا ماتالىرى پايدا بهرمهيدىغان قىيامهت كۈنىده سـىزدىن 

ھهقىـقهتهن  .جۇدا بولۇپ، يوق بولۇپ كېتىـدىغان باتىـل باھـانىلهردۇر-ئادا
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رهببىمىز ئۆزى خالىغان بهندىسـىگه ئهڭ ياخشـى ھـامىي ۋه مۈشـكۈللىرىنى 
  :باقايسىزدىن سوراپ . ئاسان قىلغۇچىدۇر

ــالالھ تهۋبىــگه مــۇۋهپپهق - ــده ئ ــۇ كۈن ــۇك غــازىتىنى بىلهمســىز؟ ئ تهب
  قىلغان ئۈچ ساھابىنىچۇ؟ ئۇ كۈن جىھاد پهرز ئهيىنمىدى؟ 

  ! شۇنداق-
  . بۇ كۈن ھهم جىھاد پهرز ئهيىندۇرۈنكى بۈگئۇنتۇپ قالمايلىكى 

  ئاتالدى؟ دهپ ئۇ كۈن يالغان ئېيتقۇچىالر قۇرئاندا نېمه -
  . مۇناپىق-
  ئۇ كۈن ھهقىقىي تهۋبه قىلغۇچىالر قانداق بولدى؟ -
ده، -ئالالھ ئۇالرنىڭ تهۋبىسىنى قوبـۇل قىلىشـنى ئىختىيـار قىلـدى-

  . قۇرئاندا ئهبهدىلئهبهد تىالۋهت قىلىنىدىغان ھۆججهت نازىل قىلدى
ۋهھىــي دهرۋازىســى ئاللىقاچــان ! ئــى مۇجاھىــد بــۇرادهر، ھۇشــيار تــۇرۇڭ

تهۋبىسىنىڭ قوبۇل بولىدىغانلىقىغا  ڭچكىمنىېھبۈگۈن . ئېتىلىپ كهتتى
بىز ئهڭ ئېھتىيات قىلىشقا تېگىشـلىك ئىنسـانالرمىزكى، . وقھۆججىتى ي

ئــــالالھ بىــــلهن بولغــــان ئــــارىمىزدا ئىخالســــنى ۋه ئهمهللىرىمىزنىــــڭ 
شـۇ بىزنىـڭ مۇدهل مانـا . تۈگهنچىسىنى مۇھاپىزهت قىلىشـىمىز بهك زۆرۈر

دۇنيا ۋه ئاخىرهتلىك سائادىتىمىزنىڭ ھهل قىلغۇچ ۋه ئـاچقۇچلۇق مـۇھىم 
ــىدۇر ــ! ھالقىس ــان مۇئهم ــلهن بولغ ــۆئمىنلهر بى ــهك، دى م ــىۋهتكه كهلس ناس
گۇناھ بولمىغـان ئىشـالردا بـۇرادهرلهرنى ! الزىم تۇتۇڭ پرنى كۆئۆزىڭىزگه سهۋ

بۈگـۈن كـۆرگهن ئهته . ھېچ رهنجىتىپ قويمـاڭكى، ئـۇالر سـىزگه مېھمانـدۇر
مۆئمىنلهرنىــڭ ئالدىــدا ئــۆزىڭىزنى خــار . ئهته كــۆرگهن ئۆگــۈن يــوق. يــوق
بولسـا قـولىڭىزدىن كېلىشـىچه . ئالىسىز، ئىـززهت تاپىسـىز ئهجىر. تۇتۇڭ

ئهگهر باشقىالردا بىر ئىللهت كۆرسـىڭىز، سـۆزلهپ . خىزمىتىنى قىلىۋېلىڭ
ــۇن ــۇپتىال قىلمىس ــىزنى م ــكه س ــۇ ئىللهت ــالالھ ئ ــۈرمهڭكى، ئ ــى . ي بهلك

. بىرىنىـڭ ئهيىبىنـى ئـېچىش تـوغرا بولمايـدۇ ئهلـۋهتته-مۆئمىنلهرگه بىـر
ـــر خۇشـــپ ـــدىڭىزدىن شـــۇنداق بى ـــراپ ھى ـــدهك ياشـــاڭكى، ئهت ۇراق گۈل

شـىپا  رهلبلهقشىرنىڭىزدىن بال چىقىپ كېسهل . نۇشادالنس، نۇرالنسۇزۇھ
ئهگهر بۇالرنىڭ ھېچقايسىسىنى قىلىشقا قـۇربىڭىز يهتمىسـه، ئهڭ . تاپسۇن

ئاخىرىــــدا قالغــــان رهھــــمهت ئىشــــىكلىرىدىن بىــــر ئىشــــىك بــــاركى، 
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ئۈمىــدكى بــۇ ئىشــىكتىن . يىغىــڭبــۇرادهرلىرىڭىزدىن ئهرزىيىتىڭىزنــى 
  !بولسىمۇ سائادهتكه ئۇالشقايسىز

  :ئانامغا ۋهسىيىتىم-ئاتا
مانـا بۈگـۈن ئوغلـۇڭالر سـىلهردىن تولىمـۇ ! قهدىردان ئاتا، مېھرىبان ئانا

مامـاتلىق -يىراق بىـر قىشـالقالردا سـىلهرنى سـېغىنىپ، ئۆزىنىـڭ ھايـات
ېنـى سىلهر م. ئولتۇرۇپتۇسىلهرگه قىالاليدىغان ئاخىرقى سۆزلىرىنى يېزىپ 

. ڭالردىن ئاسراپ بېقىـپ چـوڭ قىلـدىڭالرھهممىدىن پهپىلهپ، كۆز قارىچۇقۇ
بولسـۇنكى، مهن سـىلهرنىڭ تهربىـيهڭالر بىـلهن  رهرلۈكۈشـئالالھقا چهكسىز 

ئـالالھ مېنـى ھاياتىمـدا يهنه بىـر قېـتىم . رهببىمنى تونـۇپ چـوڭ بولـدۇم
قىممىتىڭالرنــى -رنىڭ قهدىــرھىــدايهتلهپ ئىســالمنى تــوغرا تونــۇپ، ســىله

ئــۇزاق ئــۆتمهيال ئوقــۇش  ،چوڭقــۇرالپ ھــېس قىلىۋاتقــان شــۇ كــۈنلهرده
قېــتىم مهكتهپــتىن ھهر . مۇناســىۋىتى بىــلهن يهنىــال ســىلهردىن ئايرىلــدىم

بـۇ قېـتىم  ئىنشـائالالھقايتىپ كهلگىنىمده سىلهرنى تولىمـۇ سـېغىنىپ، 
ــا ــى -ئات ــۋالىمهن دېگهنلهرن ــى قىلى ــۇ ياخش ــى تېخىم ــڭ خىزمىتىن ئانامنى

شۇ ۋاقىتالردا باشقا قېرىنداشلىرىمغا ! جېنىم دادا، جېنىم ئانا. ئوياليتتىم
ــرىم  ــرلهش توغرىســىدا نهســىھهت قىلىــپ يىغــالپ كهتكهنلى ســىلهرنى قهدى

ـــلىرى ـــۇ قېرىنداش ـــىلهرنىمۇ، ئاش ـــۈن س ـــا بۈگ ـــىڭالردىمۇ؟  مان منىمۇ ئېس
ئهلۋهتته سىلهر بىـلهن بولغـان بـۇ . غىنىپ، پۇچىلىنىپ ئولتۇرۇپتىمهنسې

ئۇنــداقتا، . ســالغان ئىــكهن هلبلىرىمىــزگهقمــۇھهببهتنى رهببىمىــز ئــالالھ 
دهپ  »مېنىڭ تاتلىق باالم نېمىشقا بىزنى تاشالپ چىقىپ كېتىدىغانـدۇ؟«

نىـڭ ئىبـارىلىرى ئۇئويالپ قالدىڭالرمۇ؟ قۇرئاندا شۇنداق بىر ئـايهت بـاركى، 
خۇددى بۇ ئايهت  رهكىشىليۇ، لېكىن ئۇنى ئوقۇغان كۆپىنچه يناھايىتى ئاددى

ۋه يــاكى قهســتهن  چۈشــىنهلمهي قالىــدۇقۇرئانغــا خاتــا كىرىــپ قالغانــدهك 
ــاكتۇركى،  .چۈشــهنمهس بولۇۋالىــدۇ ــالالھ پ ــۇ زات ئ ــاننى مــۇكهممهل، ئ قۇرئ

  . زىددىيهتسىز نازىل قىلدى
 ،قېرىندىشـىڭالر ،ئوغۇللىرىڭالر ،سىلهرنىڭ ئاتاڭالرئهگهر ‹ئېيتقىنكى «

تاپقـان  ،)ھهمـده ئـۇالردىن باشـقىالر( غقـانلىرىڭالرۇت -ئۇرۇق ،خوتۇنلىرىڭالر
ياخشــى  ،ئاقمــاي قېلىشــىدىن قورققــان تىجــارىتىڭالر ،مــاللىرىڭالر -پــۇل

نىـڭ پهيغهمبىرىـدىن ۋه هللا ،دىـنهللاسىلهر ئۈچـۈن  ،كۆرىدىغان ئۆيلىرىڭالر
يهنـى شـۇالر بىـلهن (نىڭ يولىدا جىھاد قىلىشـتىنمۇ سـۆيۈملۈك بولسـا هللا
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ئـۇ ھالـدا سـىلهر  ،)نىڭ پهيغهمبىرىگه ياردهم بهرمىسهڭالرهللابولۇپ كېتىپ 
ــاكى  ــى كهلگــۈچه (نىــڭ ئهمــرى هللات ــى مهككىنــى پهتىــھ قىلىــش ئىزن يهن
سـىدىن ىرچېگ-نىڭ دىنىنىڭ چهكهللايهنى ( منىۋقوپاسىق  هللا .كۈتۈڭالر
                  )ئايهت-24سۈره تهۋبه (  ».›ھىدايهت قىلمايدۇ) كهتكۈچىلهرنىچىقىپ 

ــپ،  ــلىق بېرى ــهققهتلهرگه بهرداش ــۇنچه مۇش ــڭ ش ــايهت مېنى ــۇ ئ دهل ش
مانـا بۈگـۈن  .سىلهرنى تاشالپ چىقىپ كېتىشىمنىڭ نېگىزلىك سهۋهبىدۇر

 ىــڭنئالالھنىــڭ پهزلــى بىــلهن نۇرغۇنلىغــان كــاپىرالرنى قورقۇتــۇپ، ئالالھ
ئافغانىســتاندا، . كاپىرالرغــا ۋهده قىلغــان ئــازابىنى تېتىتىــپ ياشــاۋاتىمهن

 دىنمهســىت-مۇلــۇزمۇرتهدلهرنىــڭ جاجىســىنى بېرىــپ، -پاكىســتاندا كــاپىر
كاپىرالر تۇتـۇپ ! ا، دادانئا. ۋاتىمهنره بولغان يۈرىكىمنى شىپا تاپقۇزۇپا-پاره

ـــا ـــڭ ئات ـــكهن بۇرادىرىمنى ـــۈن -كهت ـــان ك ـــا چاقىرغ ـــىنى مېھمانغ ئانىس
ئېسىڭالردىمۇ؟ ئۇ چاغـدا شـۇ بىچـاره ئانـا، ئوغلىنىـڭ ۋهسـلىده قانچىلىـك 

ئۇالرنىــڭ شــۇ جىــگهر پارىســىنى ئــويالپ تــاڭ ئــاتقىچه يىغــالپ . يىغلىــدى
مۇ؟ بـۇالر مېنىـڭ چىققان كېچىلىرىنى ھېكايه قىلىپ بهرگىنى ئېسىڭالردى

ــۇ ــىمده تۇرۇپت ــۇ. ئېس ــىمده تۇرۇپت ــۈردهك ئېس ــىلغان مۆھ ــبىمگه بېس . قهل
ئارا زۇلـۇم قىلىشـتىن ئېشـىپ، ئالهملهرنىـڭ -بۈگۈنكى كۈنده ئىنسانالر ئۆز

ئۇنىڭ . لالھ تائاالغا شېرىك كهلتۈرۈپ زۇلۇم قىلماقتاپهرۋهردىگارى بولغان ئا
المغا ھاقــــارهت ۋه اكىتابىغــــا، ســــهييىدىمىز مــــۇھهممهد ئهلهيھىسســــ

مانـا شـۇ ھالـدا ! جېـنىم دادا، جېـنىم ئانـا .مهسخىرىلهرنى ياغدۇرۇشـماقتا
سـىلهرنىڭ . ۇمياراتقان رهببىمگه ۋاپا قىلىـش ئۈچـۈن سـىلهرگه بىۋاپـا بولـد

تىــالۋهت قىلىــدىغان قۇرئاننىــڭ شــهرىپىنى قوغــداش  كۈنلــۈك نــامىزىڭالردا
سـاالم يولاليـدىغان -ى دۇرۇدسـىلهر ھهر كـۈن. ئۈچۈن قولۇمغا قـورال ئالـدىم

بـۇ . پهيغهمبىرىمىزنىڭ شـهرىپىنى قوغـداش ئۈچـۈن جهڭـگه تهييـار بولـدۇم
مېنى يهنىال ئاۋۋالقىـدهك . ئهلۋهتته ھهر بىر مۇسۇلمان ئهركهكنىڭ بۇرچىدۇر

دهپتهرلىرى تۇرغان، ئالىي مهكتهپ ئىمتىھانىغـا تهييـارلىق -قولىدا كىتاب
لېكىن ئالالھقا . اتقان بولۇشۇڭالر مۇمكىنقىلىۋاتقان ھالهتلىرىمده ئهسلهۋ

ھهمــدىلهر بولســۇنكى، بۈگــۈن ســىلهرنىڭ تهســهۋۋۇرۇڭالردىن ھالقىغــان بىــر 
ئالالھ يولىدا جىھادقا كىرگهن ! جېنىم دادا، جېنىم ئانا. ھالدا تۇرۇپتىمهن

شــۇ پهيــتلهرده دۇنيــا . كېتىــدۇ قىزىــپۋاقىتلىرىمــدا جهڭــلهر تولىمــۇ 
ــان ســىلهرنى ئهســلهپ ھاياتلىقىمــدىكى ئهڭ ســۆ يۈملۈك كىشــىلىرىم بولغ
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-رهببىمدىن مېنى بېقىپ چوڭ قىلغـان شـۇ ئاتـا. رهببىمگه دۇئا قىلىمهن
سـاۋابالرنى -ئالالھ ماڭا قانچىكى ئهجىر. نى سورايمهنىئانامدىن رازى بولۇش

. ئاتا قىلسا، شۇالرنىڭ ھهممىسىده سىلهرنى شېرىك قىلىشـىنى تىلهيـمهن
. بىـر يهرگه بېرىـپ قالـدى سىلهرنىڭ يېشىڭالرمۇ! اناىم دادا، تاتلىق ئجېن

ئۈمىدكى، ئـالالھ . يېقىن كۈنلهرده رهببىمىزگه مۇالقات بولۇشىمىز مۇمكىن
ماڭا قوبۇل بولغان شاھادهت ئۆلۈمى ئاتا قىلسا، سىلهر بىلهن يېقىن ئارىـدا 

. ئاخىرىــدا ســىلهرنى ئالالھقــا تاپشــۇردۇم. جهنــنهتلهرده كۆرۈشســهم دهيــمهن
. ئـۇ ئـالالھ ھهممىنىـڭ رهببىـدۇر. ئالالھتىنمۇ ياخشى ساقلىغۇچى يوقتـۇر
  . ھهممه ئالالھنىڭ دهرگاھىغا قايتقۇچىدۇر

  

 �� �����  u� L�� ��N �� �� �2 ���  v�A �� �� �> j�9(�� �@�  ��
 2 ����
 �D �D2  �� �H �; ���        
 ،ماڭـا) يهنى قىيامهت كۈنىده(كۈنده پهرۋهردىگارىمىز ھېساب ئالىدىغان «
        .»قىلغىن هغپىرهتمئانامغا ۋه مۇئمىنلهرگه  -ئاتا

 �3 �4�  T��� u� L�� ��N �� L ���r �� ��( ��&���  �C���9 *�� L�< �� �� �Q�  ���*���  ���� �9 �* �@�  
 .قىلغىــن هغپىــرهتمماڭــا ۋه مېنىــڭ قېرىندىشــىمغا ! پهرۋهردىگــارىم«

ســهن ئهڭ رهھىــم قىلغــۇچى  .ســىگه كىرگــۈزگىنىبىزنــى رهھمىتىــڭ دائىر
  .»زاتتۇرسهن

 �� �����  u� ���� ��N�  �� ���_ �2 ��� ���   �� �� �@
  ������) ��2�  �� �_� �9
 �I�  �� �-  �(��3 L�< J�� %�	 ��2 ���  .W�u  �� (T� �@
  ���>?�2  �� �����  �p�� �C ��� nk�  �* � n��  
ـــارىمىز« ـــزگه ۋه !پهرۋهردىگ ـــان  بى ـــان ئېيتق ـــرى ئىم ـــزدىن ئىلگى بى

مىزدا مـۇئمىنلهرگه قارشـى لىرىدىل .قىلغىن هغپىرهتمرىنداشلىرىمىزغا ېق
 هغپىـرهتمسـهن ناھـايىتى  !پهرۋهردىگـارىمىز .دۈشمهنلىك پهيدا قىلمىغىـن

  » .مېھرىبانسهن ،قىلغۇچىسهن

  ��� ���  u� ���� ��N�  ���� ���2 ���  �� ��)�� ��<� ���  ����>�� L�<�  �� �A3�� QT���b �>� ��� ��� ����U�  0�(�, �� �� 2 �D �� �/ �<� �� �@
  
ــــــاھلىرىمىزنى! پهرۋهردىگــــــارىمىز« ئىشــــــىمىزدا چهكــــــتىن  ،گۇن

) جهڭ مهيدانىــدا(قهدهملىرىمىزنــى  .قىلغىــن هغپىــرهتمئاشــقانلىقىمىزنى 
  ».قارشى بىزگه ياردهم بهرگىن ۋمغاقومۇستهھكهم قىلغىن ۋه كافىر 

 �� �����  ���	?�  L�< lA�� �����  =����H�* �� L�<w� =����H�* �a�� �� �� ���3�  ���, ���   ��� ���  
ئـاخىرهتتىمۇ  ،بىزگه دۇنيادا ياخشىلىق ئاتا قىلغىـن! پهرۋهردىگارىمىز«

  »ئازابىدىن ساقلىغىن دوزاخبىزنى  ،ياخشىلىق ئاتا قىلغىن
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ــاال ــالالھ تائ ىمنىڭ ســاپ يېزىشــىمدا ئىخالســ ئهســىرىمنىمۇشــۇ  دىنئ
ئــارا ياخشــىلىققا بــۇيرۇپ، يامــانلىقتىن -ئــۆز« ، قىيــامهت كــۈنىبولۇشــىنى

ــگهن  »ھهققىنــى بهردىڭالرمــۇ؟ مۇســۇلمانالرنىڭ-مــۆئمىنتوســتۇڭالرمۇ؟  دې
ئـالالھ تائـاالدىن  .ئـامىين !سورىقىغا ھۆججهت قىلىپ بېرىشىنى تىلهيمهن

ــدىغان، ئهگهر  ــى كۆرى ــۈن ياخش ــالالھ ئۈچ ــۇرادىرىمنى ئ ــۆئمىن ب ــر م ھهر بى
مهئســىيهتلىرى بولســا ئــالالھ ئۈچــۈن مهئســىيهتلىرىنىڭ مىقدارىــدا يامــان 

ئاتلىنىشـتا مـاالمهت قىلغـۇچىالر،  ۈزىتىشكهت، ئىنكار قىلىش ۋه كۆرىدىغان
ــداق  شــۇنداقال ھهر ــاقىقان ــدىغانئ ۋهتتىنئ ــىق هيمهنمهي ــق  هلبن ــا رىزى ماڭ

ھاياتىمىزنىڭ ئاخىرىنى شـهھىدلهرگه ۋارىـس . قىلىپ بېرىشىنى سورايمهن
، ئــالالھ ئۆزىنىــڭ ماقــامى بىــلهن بولــۇپ، قوبــۇل بولغــان بۈيــۈك شــاھادهت

بىلهن ئاخىرالشتۇرۇپ بېرىشىنى  ىئۆلۈم شاھادهت دهرگاھىدا رازى بولىدىغان
بولسـا رهببىمنىـڭ فسـىمدىن، تـوغرا خاتـالىقلىرىم نه! ئـامىين. تىلهيمهن
  . قېرىنداشلىرىمنىڭ تۈزىتىپ ئوقۇشىنى ئۈمىد قىلىمهن. تهۋپىقى

  !ئهلهيكۇم ۋهرهھمهتۇلالھى ۋهبهرهكاتۇھۇئهسساالمۇ
  

1435-3-20  
  




