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 ھهق كهلدى، باتىل يوقالدى

  االههللا واله وصحبه ومن ول ابسم اهللا واحلمدهللا والصالة والسالم على رسو

بـــارلىق مۇســـۇلمان قېرىنـــداش ۋه ھهمشـــىرىلهر، ئهسســـاالمۇ ئهلهيكـــۇم 

  !ۋهبهرهكاتۇھۇۋهرهھمهتۇلالھى 

بارچه ئهھلى تهۋھىد مۇسۇلمان، مۇسلىمه قېرىنداشالرغا خۇش بىشارهتكى، 

-ئىززهت دىيارى ئافغانىستان كاتتا، شهرهپلىك، ئىسالم ۋه ئهھلىـگه ئىـززهت

بـۇ ھهق .  نۇسرهتنىڭ ھارپىسىدا تۇرماقتا، ئىنشائالالھ بېغىشاليدىغان غورۇر

چىقىنىـڭ ھهم زېمىنـدا چاقنـاپ دىننىڭ دۈشمهنلىرى بۇ غهلىبىنىڭ بىـر پۇ

ئهممــا ئۇالرنىــڭ ئــارزۇلىرى كۆپــۈككه .  قېلىشــىنى قىلــچه خالىمــاس ئىــدى

لۇق چۈشىنى يهنه بىر قېـتىم ئافغانىستان كافىرالرنىڭ ئىمپىراتور. ئايالندى

  . قىلدى يهر بىلهن يهكسان

نهيـرهڭلهر -كۈنـدۈز قىلىنغـان ھىـيله-دىنىمىزنىڭ دۈشـمهنلىرى، كـېچه

  .ۇننىڭ ئالدىدا بهربات بولدىرهببانى قان
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ئېغىزلىرى ) نىڭ دىنىنى ۋه نۇرلۇق شهرىئىتىنىهللا(نىڭ نۇرىنى هللائۇالر «

هللا . ئۆچــۈرۈۋهتمهكچى بولىــدۇ، كــافىرالر يامــان كــۆرگهن تهقــدىردىمۇ بىــلهن

ـــدۇر  ـــۇكهممهل قىلغۇچى ـــۇرىنى م ـــڭ ن ـــى (ئۆزىنى ـــڭ دىنىن ـــى ئۆزىنى يهن

ھهق دىننـى هللا . ، مۇشرىكالر يامان كـۆرگهن تهقـدىردىمۇ)ئاشكارىلىغۇچىدۇر

بارلىق دىنالر ئۈستىدىن غالىب قىلىش ئۈچۈن پهيغهمبىرىنى ھىدايهت بىلهن 

  ».دىن بىلهن ئهۋهتتى ۋه ھهق
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كافىرالرنىڭ بۇ مهغلۇبىيىتى، ئىسالمنىڭ بۈگۈنكى بۇ ئىززىتى تۈمهنلىگهن 

نهچچه يىللىق توختاۋسىز جىھاد بىلهن -شېھىتلهرنىڭ قانلىرى بىلهن، ئون

ــۋهتتهروياپ ــان، ئهل ــا چىقق ــقهت. ق ئافغانىســتان ئاســمىنىدا تهۋھىــد  دهرھهقى

. بايرىقىنىڭ جۇاللىشى ئۈچۈن ئىسالم ئۈممىتى ئاز بولمىغان بهدهللهرنى بهردى

ـــۇ بهدهللهرنىـــڭ كـــاتتىلىقى،  ـــولغىنىم ب ئهممـــا مېنىـــڭ ســـۆزلىمهكچى ب

پىدائىيلىرىمىزنىڭ ئالالھ يولىدىكى مهرتلىكلىرى، شهھىدلىرىمىزدىن ئاققان 

ئـۇ  ،ئـى ئـالالھ.  كى سـادىقالر ۋه سـاداقهتلهر ئهمهسنۇرانه قانالر، بۇ جهرياندى

بىزنــى ۋه ئــۇالرنى . قېرىنداشــلىرىمىزنىڭ ئهمهللىرىنــى قوبــۇل قىلغىــن

  . دا جهم قىلغىن» رهفىيقۇل ئهئال«

ئى سۆيۈملۈك قېرىنداشلىرىم، مېنىڭ سۆزلىمهكچى بولغان نۇقتام، ئىسالم 

ئارقىســىدا  ئــالالھ  نۇرغۇنلىغــان بهدهللهرنــى بېرىشــى-ئۈممىتىنىــڭ نۇرغــۇن

ــالمنىڭ  ــۇبىيىتى ۋه ئىس ــڭ مهغل ــان، كافىرالرنى ــا چىقق ــدىن ۋۇجۇتق تهرىپى

مهن بـۇ سـۆزۈمنىڭ بېشـىدا . غهلىبىسىنىڭ مهنا ھهقىقهتلىرى ۋه قىممىتى

كافىرالرغا ئېيتىمهنكى، سىلهر ئافغانىستانغا نېمه مهقسـهتته كىـرگهنتىڭالر؟ 

ىمـلهر؟ انىسـتاندىن يوقالغـانالر كمهقسىتىڭالردىن نېمه ئهمهلگه ئاشتى؟ ئافغ

ئافغانىسـتاندىكى دۈشـمهنلىرىڭالر ئاجىزالۋاتامـدۇ؟ قېلىپ قالغانالر كىملهر؟ 

ـــــدۇ؟  ـــــدۇ؟ كېڭىيىۋاتام ـــــتاندىن تارىيىۋاتام ـــــدۇ؟ ئافغانىس كۈچىيىۋاتام

  ئافغانىستاندىن سىلهر چېكىنىۋاتامسىلهر؟ ياكى ئۇالرمۇ؟ 

ــڭ ئ ــلىرىم، كافىرالرنى ــۇلمان قېرىنداش ــى مۇس ــۇ زور ئ ــتاندىكى ب افغانىس

شۇنداقال بۇ  . ئهزىمىتى نه پهقهت ئامرىكىنىڭ ۋه ناتونىڭ مهغلۇبىيىتى ئهمهس

كارامهت يۇرتىدىكى زهپهر ھهم پهقهت ئافغانىستان ئىسالم ئىمارىتنىڭ -ئىززهت

ــال  ــدۇ چهكلىنىــپغهلىبىســى بىلهن ــۇ غهلىــبه ۋه مهغلۇبىيهتنىــڭ . قالماي ب

ونۇش ئۈچۈن ئافغانىستاندا ئامرىكا ۋه ئۇنىڭ ھهقىقهتلىرىنى ۋه قىممىتىنى ت

مااليلىرى بىلهن ئهنسار ۋه مۇھاجىر مۇجاھىدالر بىرلىكىنىڭ ئارىسىدا بولغان، 

مانا بۇ جهڭ .  بۇ كاتتا تارىخى مهئرىكىنىڭ ئهسلى يىلتىزىغا قارىشىمىز زۆرۈر
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پـاكىتالر ھهم ئىسـپاتالپ تۇرغىنىـدهك، ئـادهم ئهلهيھىسسـاالمنىڭ -ھۆججهت

رىدىن باشلىنىپ، ئۈممهتنىڭ ئاخىرى دهججال بىلهن قىلىـدىغان جىھـاد دهۋ

بولغان بۇ كاتتا كاتىگورىيىگه، ھهق بىلهن باتىل ئوتتۇرىسىدا داۋاملىشىۋاتقان 

  . جهڭ دائىرىسىگه كىرىدۇ

ئهسىر جهريانىدا -13، -11يېقىنقى تارىخالردىن سۆزلىسهك،  بۇ ھىجرىيه 

ــۆتكهن، خىرىســتىئانالرنىڭ ــۇپ ئ ــقان ۋه  بول ــلهن ئاخىرالش ــۇبىيىتى بى مهغل

خىرىستىئانالرنىڭ بهيتۇلمۇقهددهسنى قايتا ئىشغال قىلىۋالغان، كونا ۋه يېڭى 

ــۇ جهڭ يهھۇدىيالرنىــڭ . ئهھلــى ســهلىب يۈرۈشــىنىڭ داۋامىــدۇر شــۇنداقال ب

ئــۆزلىرىگه ئهۋهتىلــگهن رهســۇل ۋه نهبىــيلهرگه، ئۇالرغــا چۈشــۈرۈلگهن ئىالھــى 

ۋاتقـــــان ئۈزلۈكســـــىز ئۆچمهنلىـــــك ۋه ىۋه قىل شـــــهرىئهتلهرگه قىلغـــــان

زهھهرخهندىلىكلىرىنىڭ داۋامى بولغان، ئـۈممهتى مـۇھهممهدكه ۋه شـهرىئىتى 

ئىسالمىيهگه بولغان دۈشمهنلىكىنىڭ كۆزىمىز بىلهن كـۆرۈپ شـاھىد بولغـان 

  . روشهن كارتىنىسى

شۇڭالشقا دهيمىزكى، كافىرالرنىڭ ئافغانىستاندىكى بۇ ئېچىنىشلىق ھالى، 

تارىختىن بۇيان ئالالھ ئهززه ۋه جهللىنىـڭ زالىـم تۇغيـانگهردىلهر ئۈسـتىدىن 

  . جارى بولۇپ كېلىۋاتقان ئۆزگهرمهس، يۆتكهلمهس سۈننىتى
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ھهرگىزمـۇ ھېچقانـداق يولىـدا ) مهخلۇقاتالر ئۈستىده قولالنغان(نىڭ «هللا

يهنـى ئازابنىـڭ (يولىدا ھهرگىز يۆتكىلىشنىمۇ هللا . ئۆزگىرىشنى كۆرمهيسهن

) ئازابقا تېگىشلىك بولغانالر ئۈستىدىن باشقىالرنىڭ ئۈسـتىگه يۆتكىلىشـىنى

  ».كۆرمهيسهن
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ــۇ كــافىر سهر ــارلىق ب ــاد، ســهمۇد، فىــرئهۋىن قات ــۇ دهۋرده ھهم ئ كهشــلهر ب

  !ئالالھۇ ئهكبهر.  نېسىۋىدىن قۇرۇق قالمىدىتهقدىرداشلىرى ئالغان 

 K J I H G 8 7  

 M  k  j        i  h  g  f  e  d  cL         ٢٩: الدخان  

   ».ئۇالرغا ئاسمانمۇ زېمىنمۇ يىغلىمىدى ئۇالرغا مۆھلهتمۇ بېرىلمىدى«
بىزدهك ئاجىز پېقىر مۇسۇلمان مۇجاھىدالرنىڭ قولى ئارقىلىق بۇنى روياپقا 

چىقارغان ئالالھقا ۋهجھىنىڭ جااللىتىگه اليىق، سۇلتانلىقىنىڭ ئهزىمىتىگه 

   !اليىق ھهمدىلهر بولسۇن
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لېكىن ئىنسانالرنىڭ . ئىشنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشقا قادىردۇر) خالىغان(«هللا 

  ».ئۇقمايدۇ) بۇنى(تولىسى 

غهلىبه ھهم نۇھ ئهلهيھىسساالمغا، ئىبراھىم ئهلهيھىسسـاالمغا، -بۇ ئىززهت

گه چۈشۈرۈلگهن نۇسرهتلهرنىڭ  بىزگه ئهۋهتىلگهن رهسۇل مۇھهممهد مۇستافا 

پهيغهمبهرلهرگه رهببـى تهرىپىـدىن ۋهده قىلىنغـان غهلىبىنىـڭ بىـر .  داۋامى

ھهيۋهتلىــك ئىمــارهتلىرى، زالىــم زومىــگهر ئــاد قهۋمىنىــڭ . پارچىســىدۇر

فىرئهۋىننىڭ سهلتهنىتى، قوشۇنى ئالالھنىڭ ئازابىدىن ھېچنهرسىنى دهپئـى 

نهيرهڭلىـرى -ئالدىدا ئامرىكىنىڭ مىكىر تهدبىرىقىاللمىغاندهك، ئالالھنىڭ 

 . پهقهت ۋهيران بولدى
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كۆپۈككه ئامرىكا ۋه ناتونىڭ ئافغانىستاندا، ئىراقتا كۆزلىگهن مهقسهتلىرى 

ئهگهر ئۇالرنىڭ سۈيقهستى ئهمهلگه ئاشسا ئىدى، ئامرىكـا دۇنيانىـڭ . ئايالندى

پۇچقــاقلىرىغىچه بــارچه ئىســالمى ئويغىنىشــنى، جىھــادى ھهرىــكهت -بۇلــۇڭ

ــوالتتى ــان ب ــوق قىلغ ــارلىقلىرىنى ي ــالىمىنى، .  تهيي ــۇلمانالر ئ ــارچه مۇس ب

ول دائىرىسـىگه جۈملىدىن ئهرهب دۇنياسـىنى مـۇكهممهل بىـر تۈسـته كـونتىر

دۆلهتلهردىكـى ده، سۈرىيه، مىسىر، ئالجىرىيه، تۇنىس قاتـارلىق -كىرگۈزهتتى

  . ھاكىم ۋه تۈزۈلمه ئالماشتۇرۇش ھهرىكهتلىرىنى توسالغۇسىز تاماماليتتى

ــددى  ــك جى ــا بۇنچىلى ــان رايونىغ ــنچ ئوكي ــىيا تى ــا ئاس ــدا ئامرىك ــۇ ھال ئ

قارشى بېسىمدىن خـاالس دۆلهت ئىچىدىكى ھۆكۈمهتكه . مىسىمۇ بوالتتىتقاي

ئۇالرنىڭ ئهڭ . ئهمما يۇقارقى نهرسىلهر ئامرىكىنىڭ قارشىسىغا بولدى. بوالتتى

 ئۇالر كۆزلىرى ياش. چوڭ سىياسى غهرىزى ئافغانىستان تۇپراقلىرىغا كۆمۈلدى

خىرىســتىئانالر بــۇ جهڭ ئــارقىلىق ئىســالم -يهھــۇدى.  قايتىشــتى ھــالهتته

ئافغانىستان .  ئۈچۈن قهدهم باسقان ئىدى كېسىل يوقىتىش-نوتىلرىنى ئۈزۈل

ئىسالمى ئىمارىتىنىڭ ئىسالمى خىالفهتـكه ۋهسـىيله بولۇشـىدىن چـۆچىگهن 

ـــدى ـــىده، .  ئى ـــا كېلىش ـــدالرنىڭ بارلىقق ـــى مۇجاھى ـــا يېڭ ـــا ئامرىك ئهمم

.  تهشــۋىقات ئــوبرازى بولۇشــىنى ئويلىمىغــان بولســا كېــرهك ڭمۇســۇلمانالرنى

نهپـرهت، مۇسـۇلمان ياشـالرنىڭ -بولغـان غهزهپئهمهلىيهتته بولسا ئامرىكىغـا 

. قهلبىدىكى ئىسالمغا بولغان مۇھهببهتنى ئهمهلىي مهيدانغا ئېلىـپ چىقتـى

ــڭ تهرهپ ــدىكى -دۇنيانى ــل تىل ــق، ھهر خى ــل ئىرى ــدىكى ھهر خى تهرهپلىرى

. مۇسۇلمانالر، ئامرىكا ۋه ناتوغا قارشى جىھاد ئۈچۈن ئافغانىستانغا كېلىشـتى

هرىكىتى ئىسالم ئۈممىتىنىـڭ ئارىسـىغا كهڭ تارقىلىـپ جىھاد ئىدىيىسى، ھ

  . كهتتى

-بۇ رېئاللىقالرنىڭ ئالدىدا كافىرالرنىڭ كۈتكىنى قهيهرده قالدى؟ يهھـۇدى

خىرىستىئانالرنىڭ ئۆز ئىدىئولوگىيىسىنى قوغداش، راۋاجالنـدۇرۇش، ئىسـالم 

 ئهقىدىسى، جىھاد ھهرىكهتلىرىنى يوق قىلىش ئۈچۈن سـالغان سـهرمايىلىرى
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نىڭ غهلىبىسى ئىسالم ئهھلىئىسالم ۋه .  ئۆزلىرىگه ھهسرهت، نادامهت بولدى

ـــدۈردى ـــۇئارلىرىنى تىرىل ـــالم ش ـــاال ئىس ـــالالھ تائ ـــدىكى، ئ ـــۇ ھهم بول .  ش

جىھادى .  مۇجاھىدالرنىڭ جىھادىنىڭ ئهھۋالىدا يۈكسىلىشلهر مهيدانغا كهلدى

ــائهتلهر  ــدى-2001جام ــۆپ كۈچهي ــدىن ك ــڭ ئالدىدىكى ــ.  يىلىنى ۇلمان مۇس

  . ياشالرنىڭ جىھادى ئاڭدا ئويغىنىشى ئهۋج ئالدى

نامالر خهلقئارادا -دىن دۈشمهنلىرى ئىسالمغا قارشى ئۇرۇشتا قولالنغان ماركا

ــان،   ــازار تاپق ــىدا ب ــڭ ئارىس ــهپتىكى ھهمراھلىرىنى ــر س ــلهن بى ــۆزلىرى بى ئ

ــمىنى پهرداز ــر قىس ــڭ بى ــان ئاداۋىتىنى ــالمغا بولغ ــڭ ئىس ــان ئامرىكىنى لىغ

يــاش ئىســالمغا قىزغىنلىقــى يــۇقىرى بولغــان  مۇ، بــۇ سهپســهتىلىرىبولســى

مۇسۇلمانالرنىڭ ئويغىنىشىنى، مۇۋهھھىد ئالىمالرنىـڭ بهسـىرىتىنى توسـۇپ 

ئهكسىچه ھىـيلىگهر دۈشـمهن مۇسـۇلمانالرغا ھوشـيارلىقلىرىنى .  قااللمىدى

ــىدا  ــلىرى توغرىس ــۇ ئاشۇرۇش ــدىتېخىم ــپ قوي ــىگنال بېرى ــۇدى.  س -يهھ

ناساراالرنىڭ ئىدىئولوگىيه ۋه تهشۋىقات سېپىدىكى مهغلـۇبىيىتى مۇشـۇنداق 

ئىسالم جىھاد شۇئارلىرى ئۇالرنىڭ يامان كۆرۈشىگه قارىماي .  ئهمهلگه ئاشتى

  . ئالىي مهنزىلىگه قاراپ يۈرۈپ كېتىۋهردى

مهغلـۇبىيهت ۋه ئهمـدى توختىلىـدىغىنىمىز !  ئى سۆيۈملۈك قېرىنداشـالر

غهلىبه تېمىسـىنىڭ ئهڭ يـارقىن كۆرۈنۈشـى، ئالهمشـۇمۇل قىممهتـكه ئىـگه 

ــقا  ــانالرنى قىلىش ــۇ باي ــى ب ــالىدىغان، مېن ــگه س ــى لهرزى قىســمى، قهلىبلهرن

ــبه ۋه  ــۇ غهلى ــۇنداقال ب ــان، ش ــهن بولغ ــرىگه روش ــل ئىگىلى ــدىگهن، ئهقى ئۈن

  . مهغلۇبىيهت چېگراسىنى ئۇپۇقالردىن ئاشۇرغان ئهھمىيهت

بلىس گـوروھى ئۇ بولسىمۇ ئافغانىستاننىڭ سهھرالىرىدىكى بۇ ئۇرۇش، ئىـ

-ئوتتۇرىسىدىكى تارىخى كـۈرهش مۇساپىسـىنىڭ، ھهقبىلهن ئالالھ گوروھى 

ــر  ــوڭ بى ــى ۋه چ ــۈنىمىزدىكى داۋام ــۇ ك ــڭ ب ــىدىكى مۇبارىزىنى ــل ئارىس باتى

زلىرىنىڭ بۇ مۇبارىزىدىن بۇرۇنال تهۋھىد ئهھلى ئۆ.  نامايهندىسى بولغانلىقىدا
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بۇ بىر مهيدان قانلىق جهڭنىڭ ئالدىـدىكى مهيـدانىنى ۋه ھىممتىنـى بـارچه 

   . شېرىك ئهھلىگه جاكارالپ قويغان
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مهن ۋه مىنىڭ پهيغهمبهرلىـرىم چوقـۇم غهلىـبه « ) لهۋھۇلمهھفۇزغا(«هللا 

  ».ھهقىقهتهن كۈچلۈكتۇر غالىبتۇرهللا . يازدىدهپ » قىلىمىز
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نىـڭ قوشـۇنى مهقسـهتكه هللابىلىڭالركى، . نىڭ قوشۇنىدۇرهللائهنه شۇالر «

  ».ئېرىشكۈچىلهردۇر

بىـلهن ئامرىكـا ۋه نـاتو  تالىبانالر كىالشنىكوفى ىدائافغانىستان تۇپراقلىر

ئىگىدارچىلىقىدىكى ئهڭ ئىلغار جهڭ قوراللىرى ئوتتۇرىسـىدىكى ئۇرۇشـنىڭ 

نهتىجىسىنى ئامرىكا ۋه بارچه شېرىك ئهھلى ئېتىراپ قىلمىسىمۇ يـاكى بىـر 

 قىسمىنى تهن ئېلىپ، مهغلۇبىيىتىنىڭ سهۋهبىنى ئافغانىسـتاننىڭ ئېگىـز

ى مۇجاھىــدالر، مۇســۇلمانالر شــۇن چوققىلىرىغــا ئارتىــپ قويســىمۇ،-تــاغ

شـېرىك مهغلـۇب . تهۋھىد غهلىـبه قىلـدى!  جاكاراليمىزكى،  ئالالھۇ ئهكبهر

  . بولدى
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باتىل . يوقالدى) يهنى كۇفرى(كهلدى، باتىل ) يهنى ئىسالم(ھهقىقهت <« 

  ».دېگىن> ھهقىقهتهن ئوڭاي يوقىلىدۇ

رىكلىرىنى كـۆزده تـۇتقىنىم يـوق، ېپهقهت كىرىست، بۇت ۋه چىركاۋ شـنه 

ئهلھهمدۇلىللهھ، ئون نهچچه يىللىق بۇ جىھـاد باسـقۇچى ھهقىـقهتهن ئېغىـر 

نىــڭ الرمۇجاھىــدالر ئىقتىســادى قىيىنچىلىق. كــۈنلهرنى باشــتىن ئۆتكــۈزدى

ـــارتتى ـــۈچه ت ـــى ھهم يهتك ـــارائىتنىڭ .  دهردىن ـــلهر ش ـــاددى زهخمى بهزى ئ

دورىلىرىمىــز -ئــوق.  ىقىــدىن كــۆز ئالــدىمىزدا شــهھىد بولــۇپ كهتتــىناچارل

كهمچىل بولغاچقا، شۇنداق ياخشى جهڭ پۇرسهتلىرىنى كۆزلىرىمىز قىيمىغان 

  . ھالدا ئۆتكۈزۈۋهتتۇق

كۈنـدۈز بېشـىمىزدا ئايلىنىـپ يۈرىـدىغان كۈرهشـچى -دۈشمهنلهرنىڭ كېچه

ئىشــلىرىمىزنى كــۆپ  ئــايروپىالنلىرى، ئۇچقۇچىســىز جاســۇس ئــايروپىالنلىرى

ئهممـا ئالالھقـا چهكسـىز ھهمـدىلهر بولسـۇنكى، ئـالالھ .  قويـدى پئاقسـىتى

ئامرىكا ۋه . دۈشمهنلهر قۇيرىقىنى خادا قىلدى. مۇجاھىدالرغا ساباتلىق بهردى

ــاتو  ــدىنمۇ قۇۋۋهتلىــك، ســاپ ئىســالم ئىمارىتىنىــڭ -1996ن يىلــى قۇرۇلغان

بىزمـۇ .  تتىق ئهندىشـه قىلماقتـائافغانىستاندا قايتـا قهد كۆتۈرۈشـىدىن قـا

شۇڭا ئامرىكا . ئىنشائالالھ ،ئۇالرنىڭ ئهندىشىسى روياپقا چىقىدۇ دهپ ئوياليمىز

كهتـكهن ئهســكىرى بــازىلىرىنى ئــۆز قىــپ ۋه نـاتو ئارمىيىســى چېكىنىــپ چى

ئهجىبـا ئـۇالر شـۇ . قوللىرى بىـلهن بۇزماقتـا، ئـوت قويـۇپ كۆيـدۈرۈۋهتمهكته

سـالمغا جهڭ ئاچمـاقچى، مۇجاھىـدالرنىڭ ئوقىـدىن قورغانلىرى ئـارقىلىق ئى

ئهمدىلىكته ئۇالر نېمىدىن قورقۇۋاتىدۇ؟ ئالالھنىڭ ! مۇداپىيهلهنمهكچى ئىدىغۇ؟

  . ئازابى ئۇالرغا ئويلىمىغان يهردىن كهلدى
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) يهنى بهنى نهزىر يهھۇدىيلىرىنى(ئهھلى كىتابتىن بولغان كافىرالرنى «هللا 

سـىلهر ئـۇالرنى . ئۆيلىرىـدىن ھهيـدهپ چىقـاردىتۇنجى قېتىملىق سـۈرگۈنده 

چىقىـپ كېتىـدۇ دهپ گۇمـان قىلمىغـان ) كۈچلۈك تۇرۇپ مۇنداق خار ھالدا(

) ئازابىــدىن(نىــڭ هللائــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ قورغــانلىرىنى ئــۆزلىرىنى . ئىــدىڭالر

نىـڭ ئـازابى ئـۇالر ئويلىمىغـان هللائۇالرغـا . توسىيااليدۇ دهپ ئويلىغان ئىـدى

ئـۇالر ئـۆيلىرىنى . ئۇالرنىـڭ دىللىرىغـا قورقـۇنچ سـالدىهللا . يهردىن كهلـدى

ئۆزلىرىنىڭ قوللىرى ۋه مۇئمىنلهرنىڭ قـوللىرى بىـلهن بـۇزدى، ئـى ئهقىـل 

  ».ئىبرهت ئېلىڭالر) ئۇالرنىڭ ھالىدىن! (ئىگىللىرى

مانا بۇ بىر مهزگىللىك ئالالھنىڭ ئىمتىھانىدىن كېيىن، ! ئهلھهمدۇلىللهھ

ــ  ھېكمهتلىــرى، شــۇنداقال مۇشــهققهتلىرىنىڭ-امۇجاھىــدالرنىڭ تارتقــان جاپ

تېخنىكا، ئۇچۇر ۋاستىسـىغا -، پهنئهسلىھهلهر-ىڭ ئهڭ ئىلغار قورالئالالھن

تېخنىكىدا ئهڭ قـاالق -ئىگه كۈچ روبىروسىغا، دۇنيادىكى ئهڭ نامرات ۋه پهن

ــقا  ــكارا بولۇش ــرى ئاش ــڭ ھېكمهتلى ــپ قويغانلىقىنى ــائىپىنى چىقىرى ــر ت بى

  . باشلىدى

نىڭ ئېغىزىدىكى سۆزىنى ئېيتسـاق، دۇنيـا تهرهققىياتىغـا ۋهكىـل كاپىرالر

ئهگهر بـۇ . بولغان ئامرىكا، ئىپتىدائىي بىر كۈچنىڭ قولىـدا مهغلـۇب بولـدى
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ئـالهم ئالدىـدا شـاھىد بولـۇپ -مۇشرىكالر ئۆزلىرىمـۇ خهلـق-رېئاللىققا كاپىر

قىلمـاس تۇرمىغىنىدا ئىدى، ئۇالر بۇ رېئاللىقنى، بۇ مهغلۇبىيهتنى ئېتىـراپ 

  . ئىدى

ــارىيه چۈشــىدىغان ســېگنال يوللىغــۇچ  تالىبالرنىــڭ قولىــدىكى ئــالته بات

ئالدىدا، يهرشارىنى قاپلىغان ئېنتىرنېت مهغلۇب بوپتۇ دېسه، ئۇ كاپىرالرنىـڭ 

بـۇ قـاالقلىق بىـلهن ! ئـالالھۇ ئهكـبهر. قانداقمۇ ئېتىراپ قىلغۇسـى كېلىـدۇ

ھهقىقهتـتىن چۈشهنسـهك، ! ئهلـۋهتته ،تېخنىكا ئوتتۇرىسـىدىكى جهڭ ئهمهس

ــا  ــار تېخنىك ــلهن ئهڭ ئىلغ ــۇ ئىمــان بى ــا نهزهر سالســاق، ب ئهســلى نېگىزىغ

دۇنياغــا ئىمــان : بــۇ جهڭنىــڭ جــاۋابى.  ئوتتۇرىســىدىكى كۈچنىــڭ ئۇرۇشــى

تېخنىكىمۇ؟ ئىمانغا ئهگىشهمدۇق ياكى -ھاكىممۇتلهقلىق قىالمدۇ؟ ياكى پهن

  . ىڭ جاۋابى بولىدۇىغىمۇ؟ بۇ سۇئالالرنسماددى قۇۋۋهتنىڭ نوپۇ

ئامرىكا ياۋروپا مهدهنىيىتى ئىنسانالرنى جۈملىدىن ئىسـالم جهمئىيىتىنـى 

ىـڭ بازارغـا سـېلىپ، جهلب قىلغـۇدهك نېمىلهرنـى ئۆزىـده جۇغلىغـان؟ ئۇالرن

ســۇنايچىلىرى گېلــى بوغــۇلغىچه تــوۋالپ نهشــىر قىلىۋاتقــان، بېســىپ چهت 

رب مهدهنىيىتى نېمه؟ ئۇ ئهيدىز بۇرجهكلهرگىچه نۇسخىالپ ئاپارماقچى بولغان غه

مهدهنىيىتى ئهمهسمۇ؟ ئىسالم مهدهنىيىتى ساقافىتى ئالدىدا ئۇنىڭ نېمه ئورنى 

بولسۇن؟ ئهمما غهربنىڭ پىكرى ھۇجۇملىرى بىـلهن دىننىـڭ ھهقىقىتىـدىن 

مهھــرۇم قالغــان مۇســۇلمانالر غهرب تېخنىكىىســىغا، غهربنىــڭ ئىقتىســادى، 

دۇنيا ۋه قىممهت قارىشىنى ئۆزلىرىگه  اپ، غهربچهىي، سىياسى نوپۇزىغا قارھهرب

  . سىڭدۈرۈۋالماقتا

ئـون ئهسـىردىن كـۆپ ئىـززهت ئاتـا كه مـۇھهممهدئـۈممهتى ئۇالر قۇرئاننىڭ 

نىـڭ سـاھابىلهرنى تهربىـيىلىگهن سـۈننهت  قىلغان روھىدىن، رهسـۇلۇلالھ 

الرنىڭ پارس، رۇم ئىمپىراتورلۇقلىرىنى فهتىھ قىلغاندىكى  ھىدىن، ساھابه رو

  . ھىممهت شىجائىتىدىن مهھرۇم قالدى
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ئــى ئهھلــى ئىســالم، ســىلهر شــانلىق تــارىخ ســهھىپىلىرىڭالرنى ئۇنتــۇپ 

كهتمهكچىمۇ؟ شهرقىي تۈركىستاندا ھۆكۈم سۈرگهن قاراخـانىيالر ئىمـارىتىنى، 

راشىدىييه خىالفىتىنى، يېقىنقى  ئادالهتنىڭ نېمىلىكىنى دۇنياغا بىلدۈرگهن

ھـۆرمىتىنى ھىمـايه قىلىـپ كهلـگهن -دهۋرلهرگىچه مۇسۇلمانالرنىڭ ئىـززهت

ــۆچهكلىرىگه  ــڭ چ ــر كېچىنى ــڭ بى ــى مى ــمانى خىالفهتلىرىن ــى، ئوس ئابباس

-ئوخشىتىپ قالدىڭالرمۇ؟ نهچچه ئهسىر مابهينىده خىرىستىئانالر دۇنياسى پهن

كه تايىنىـپ، ئىنسـانالر جهمئىيىتىـده تېخنىكا، ئىقتىسادى ۋه ھهربىي كۈچ

ــڭ  ــاۋايى ھاكىمىيهتنى ــاكىمىيهت ۋه ھ ــدائىي ھ ــۈرگهن ئىپتى ــا كهلت ۋۇجۇدق

ئىنسانالر جهمئىيىتىده مىسلىسىز ئادالهتنى، ھهر تهرهپلىمه  ،يۇغۇرۇلمىسىنى

قىممهتنــى ۋايىغــا يهتكــۈزگهن -مــۇكهممهل تهرهققىيــاتنى، ئىنســانىي قهدىــر

ــمهت ق ــا ۋه قىم ــالمى دۇني ــلهن ئىس ــهرىئهت بى ــالمى ش ــلهن، ئىس ــى بى ارىش

ــلۇبىغا،  ــات ئۇس ــايۋانچه ھاي ــات شــهكلىنى ھ ــادىمىي ھاي تېگىشــمهكچىمۇ؟ ئ

ئىنسانىي ئهركىنلىكنـى مـايمۇنچه ئهركىـنلىككه ئۆزگهرتىشـنى خاالمسـىلهر؟ 

. كۆپ كىشىلهرنىڭ شۇ يولدا كېتىۋاتقانلىقىغا شاھىد بولـۇۋاتىمىز! ئهپسۇس

  مامدۇ؟ ئهقىل ئىگىلىرى ئىبرهت ئال
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) ئى تىڭشىغۇچى(ئېيتقىنكى، گهرچه ھارامنىڭ كۆپلۈكى !) ئى مۇھهممهد(«

ــاراۋهر ئهمهس ــى ئهقىــل . ســېنى ئهجهپلهندۈرســىمۇ ھــارام بىــلهن ھــاالل ب ئ

  ».دىن قورقۇڭالرهللا نىجات تىپشىڭالر ئۈچۈن! ئىگىلىرى
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ــلىغۇچى  ــلهن نهزهر تاش ــك بى ــهۋهبلىرىگه ئىنچىكىلى ــىلهرنىڭ س ــۇ نهرس ب

شۇنى كۆرۈپ يېتىدۇكى، كـۆپ قىسـىم ئىنسـانالرنىڭ زېھىنلىرىنـى  ،مۆئمىن

تېخنىكىغا -ئۇ بولسىمۇ پهن. يېڭى بىر خىل ئىدىيىۋى شېرىك چۇلغىۋالغان

بۇ بۇت بۇت ھهيكهللىرىنىڭ جىسمىغا ئهمهس، . ۋه نوپۇز قۇۋۋىتىگه چوقۇنۇش

لمىش بۇ شېرىك زامانىمىزدىكى ھۇبهل بو.  كۆرۈنمهيدىغان ئىچىگه يوشۇرۇنغان

ئـاد .  غىپ تۇرۇشىدىكى روھىـي تېـرهكىئامرىكىنىڭ ئهتراپىدا مۇرتلىرىنى ي

بۇ تۈۋرۈكلهر ئىسـالم شـهرىئىتىنىڭ . قهۋمىنىڭ ئىمارهتلىرىنىڭ تۈۋرۈكلىرى

تهتبىــق بولۇشــىدىن، ئىمــانى قىمــمهت قارىشــىنىڭ ھۆكــۈم قىلىىشــىدىن، 

ه شـۇنداق شېرىك كىشـىلهر ئهقلىـد بۇ. لهرنى فىكرهن توسۇپ قويماقتاكىشى

تېخنىكا، پـۇلى، كـۈچى -سائادهتنىڭ مهنبهسى پهن-نامايهن بولدىكى، بهخت

شانلىق تارىخ ! ئىسىىت. بارنىڭ گېپى ئوڭ، پۇلى، كۈچى يوقنىڭ گېپى توڭ

ئهقىللهر بۇزۇلۇپ، ئـۇنى . بهتلىرىدىكى ئۈلگىلىرىمىز زېھىنلهردىن كۆتۈرۈلدى

ئۈچۈن، مىسىر فـاتىھى بىر زىممىي قىبىت  ئۆمهر . قوبۇل قىلماس بولدى

دىن قىسـاس ئېلىـپ بهرمىـدىمۇ؟ ئىسـالم  ۋه ۋالىيسى ئهمرى ئىبنى ئاس 

قۇۋۋهت ئهھلىنى ھېچ مهنسـىتىپ قويمىـدىغۇ؟ -شهرىئىتى ھهق ئالدىدا كۈچ

فهخرۇددىن رازىـدهك كاتتـا ئـالىم بىـر ئـاددى موماينىـڭ ئالدىـدا بىـر ئۆمـۈر 

ئۆكسۈپ -تهن ئېلىپ، ئۆكسۈپداۋامالشتۇرۇپ كهلگهن ئىجتىھادى خاتالىقىنى 

يىغلىمىدىمۇ؟ ھازىر شـۇ ئىنسـانالرنىڭ پىكرىـده شـۇ قـاراش بـازار تـاپتىكى، 

. تېخنىكا، ئىقتىساد كۈچى يهرشـارىنىڭ ھـاكىمىنى بېكىتىشـتىكى ئاسـاس

كىمده بۇالر بولسا، ئۇ ئىنسانالر ئۈستىدىن ھۆكـۈم چىقىـرىش سـاالھىيىتىنى 

ئۇالرنىڭ بوسوغىىسىدا ھاجهتلىرىنى ئادا ئهقىلسىزلهر ھهم . ھازىرلىغان بولدى

ارىالشتۇرماستىن، قىلىش ئۈچۈن ئىخالس بىلهن قىلىۋاتقان شىرىكىگه رىيا ئ

  . سهجدىسىنى بهجا كهلتۈرۈشلىرى كېرهك ئۇالرغا قۇللۇق

  )قۇۋۋهت ۋه ياردهم ئالالھ تهرىپىدىن-كۈچ(  !  باهللا قوة إال ال حول و ال
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مــــۇخلىس ئابىــــدلىرى شــــۇنداق  نىــــڭھهتتــــا بــــۇ زومىــــگهر تاغۇتالر

بىلجىرالۋاتىدۇكى، بۈگۈن ئامرىكا بىلهن پۇت تېپىشكهن كىشىلهرنىڭ دۇنيادا 

  . ياشاش ھوقۇقى يوق
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ــوڭ« ــدېگهن چ ــۆز نېم ــان س ــدىن چىقق ــڭ ئېغىزلىرى ــۇالر پهقهت ! ئۇالرنى ئ

  ».يالغاننىال ئېيتىدۇ

ئهينى چاغدا  .شۇنداقال يېقىنقى تارىختا شۇنداق بىر قىسسه بولۇپ ئۆتكهن

ئافغانىستان ئىسالمى ئىمارىتىنىڭ تاشقى ئىشالر مىنىستىرى بولغان شهيخ، 

مۇجاھىد، ئالىم، شهھىد ئېھسانۇلالھ ئېھسانغا سهئۇدىنىڭ كونسۇلى شۇنداق 

بىر پارچه رىسالىنى ئهۋهتكهن ۋه رىسالىسىده يازغانكى، ھازىر دۇنيادا ئامرىكـا 

جــاۋابهن شــهيخ  غــابۇنىڭ. قى يــوقبىــلهن ئۆچهكهشــكهنلهرنىڭ ياشــاش ھوقــۇ

ئېيتقـانكى، مهن قۇرئـاننى ۋه  ھ ئېھسـان شـۇنداق رهددىـيه بهرگهنئېھسانۇلال

، )يــاراتقۇچى( ىقتهكــرار ئوقــۇدۇم ۋه ئۇنىڭــدا ئــۇچراتتىمكى، ئهلخــال-تهكــرار

، )ھهمــمه نهرســىنىڭ پادىشــاھى( ، ئهلمالىــك)رىزىــق بهرگــۈچى( قزازهئهرر

ــالالھ ) ئۆلتۈرگــۈچى(ت يــمۇمى، ئهل)تىرىلــدۈرگۈچى( ئهلمــۇھيى ھهممىســى ئ

 بىـز. بۇالرنىڭ ھېچبىرىنى بىـرهر يهرده ئامرىكـا دهپ تىلغـا ئالمـاپتۇ. ئىكهن

  . شۇنداق ئېيتىمىزكى، ئالالھتىنال قورقىمىز، ئامرىكىدىن قورقمايمىز

ئـالالھ ئـۆز ئىرادىسـىنى ئهمهلـگه ئاشۇرۇشـتا نېمىـدىگهن ! ئالالھۇ ئهكـبهر

  ! ھه؟-ھهكىم، نېمىدىگهن قاتتىق قۇۋۋهتكه ئىگه زات

ـــالالھ ئهززه ۋه جهل ئامرىكىغـــا ئافغانىســـتان مۇســـۇلمانلىرىدهك پهن -ئ

تېخنىكا، ئىقتىساد، ھهربىي ئهسلىھهلهرده دۇنيانىڭ ئهڭ كهينىده تۇرىـدىغان 
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نۇسـرهت ۋه مهغلـۇبىيهت بىـلهن -بـۇ غهلىـبه مۇسهللهت قىلىپ، بىر قهۋمنى

ــېرىكنىڭ  ــدىيىۋى ش ــۇ ئى ــكهن، ب ــىپ كهت ــىگه ئورۇنلىش ــىلهر ئىدىيىس كىش

ــا ــدى ۋه تهۋھىــد، ئىم ــۇبىيىتىنى روشــهن قىل ــى مهغل ن نۇســرىتىنىڭ ئهزهل

قـۇۋۋهتنى -كـۈچ. كائىناتتا يهنه بىر قېـتىم دهلىـل كۆرسـهتتى ئىكهنلىكىگه

تىگه، رهببانىي ھاكىمىيهتكه شېرىك قىلغۇچىالرنىڭ زىيىنىغا ئالالھقا، شهرىئى

  . يهنه بىر ھۆججهتنى تۇرغۇزدى

قۇۋۋهت ۋه نوپۇز ئهھلىـگه ئىتـائهت قىلىـپ، ئالالھقـا ۋه -ئالالھ تائاال كۈچ

ــدىكى  ــامهت كۈنى ــىلهرنىڭ قىي ــان كىش ــىيلىق قىلغ ــۇلىغا ئاس ــڭ رهس ئۇنى

ـــرى، . ھهســـرىتىنى بىـــزگه شـــۇنداق خهۋهر قىلىـــدۇ ـــى ئهقىـــل ئىگىلى ئ

  ! كېلىچهكتىن كهلگهن بۇ ئىشهنچىلىك خهۋهرگه قۇالق سېلىڭالر
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كاشكى بىز <: دهۋزهخته ئۇالرنىڭ يۈزلىرى تۈرۈلۈپ كېتىدىغان كۈنده ئۇالر«

> !ىلغـان بولسـاقچۇپهيغهمبهرگه ئىتـائهت ق! غا ئىتائهت قىلغان بولساقچۇهللا

ـــدۇ ـــۇالر. دهي ـــارىمىز<: ئ ـــلىقلىرىمىزغا، ! پهرۋهردىگ ـــقهتهن باش ـــز ھهقى بى

. كاتتىلىرىمىزغــا ئىتــائهت قىلــدۇق، ئــۇالر بىزنــى تــوغرا يولــدىن ئــازدۇردى

ئۇالرغا ئازابنى ئىككى ھهسسه بهرگىن ۋه ئۇالرغا قاتتىق لهنهت ! پهرۋهردىگارىمىز

  ».دهيدۇ> قىلغىن
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ئىززهتنى  ،رىنداشالر، بىز ئىسالم بىلهن ئىززهت تاپقانئى ئهھلى ئىسالم قې

ئــالالھ ئهززه ۋه جهل . ئىســالمدىن غهيــرى نهرســىدىن ئىلتىمــاس قىلمــايمىز

ئىسپاتالپ قويدىكى، ئاددى كىالشنىكوف ئىماننىڭ تۈرتكىسـىده ئهڭ ئىلغـار 

ئهسلىھهلهر بىـلهن ھازىرالنغـان يهرشـارىدىكى ئهڭ كۈچلـۈك -تېخنىكا، قورال

بېرىتانىيه ۋه سوۋىت . دىدهپ ئاتالمىش ئامرىكا، ناتو بىرلىكىنى مهغلۇب قىل

شهرىققه ئىمپىراتورلۇق قىلىش چۈشى ھهم ئافغانىستان -ئىتتىپاقىنىڭ غهرب

تاغلىرىدىن ئاشالماي، كـۆچمهن چـارۋىچى قهۋمنىـڭ  قولىـدا بهربـاد بولغـان 

روس . ؟ بۇنىڭدا ئهقىل ئىگىلىرى ئۈچۈن ھهقىقهتهن ئىبرهت بـار!ئهمهسمىدى

رۈپ، ئافغانىستاندا ئۆز دهبدهبىسىنىڭ يهرگه يىلچه ئۆمۈر سۈ 70ئىمپىراتورلۇقى 

ــلىككه  ــيىن، ئافغانىســتانغا ئىككىنچــى كىرمهس ــاتتىق ئۇرۇلۇشــىدىن كې ق

  . سهمىمىي تهۋبه قىلدى

مانا بۇ ئىمـان ئالدىـدا زوراۋان، ئىسـيانكار قـۇۋۋهت ئهھلىنىـڭ، ئۇالرنىـڭ 

  . دهبدهبىسىنىڭ مهغلۇبىيىتىدۇر

ىبىيىتى ساغالم ئهقىللهرگه ئاشكارا ئى ئهھلى ئىسالم، تهۋھىد، ئىمان غال

-پهقهت ئالالھقىال ئىبادىتىنى خالىس قىلمـاقچى بولغـانالر، قۇرئـان. بولدى

قۇۋۋهت، نوپۇزغا ئىبادهت قىلىـدىغانالر -كۈچ. سۈننهتنىڭ ئهتراپىغا ئوالشسۇن

ســـىلهرنىڭ ! ئاقســـاراينى قىـــبله قىلىـــپ، ئامرىكىغـــا ئىبـــادهت قىلســـۇن

  .تۇر، نائۈمىدلىكتۇركۈتكىنىڭالر پهقهت ھهسرهت
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يهنى ئىخالس بىلهن قىلىنغان (غا قارىتىلىدۇ هللاھهقىقى قىلىنغان دۇئا «

نى قويۇپ دۇئالىرىنى قاراتقان هللاكۇففارالرنىڭ ). ئىجابهت قىلىدۇهللا دۇئانى 

يهنى (ئۇالر . مهبۇدلىرى كۇففارالرنىڭ ھېچقانداق دۇئاسىنى ئىجابهت قىلمايدۇ

شۇنداق بىر ئادهمگه ئوخشايدۇكى، ئـۇ ئاغزىمغـا سـۇ چۈشسـۇن دهپ ) كافىرالر

ئهمهليهتـته سـۇ (ئىككى ئالقىنىنى سۇغا قارىتىپ ئېچىپ تۇرىدۇ، ) نېرىدىن(

سۇ ھهرگىـز ئۇنىـڭ ئاغزىغـا ) تۇيغۇسىز نهرسه بولغاچقا -ئاڭلىمايدىغان ھېس

  ».كافىرالرنىڭ مهبۇدلىرىغا قىلغان دۇئاسى پۈتۈنلهي بىكاردۇر. چۈشمهيدۇ

-ســىلهر دۇنيــا! ئىســالم ھهقىقىتىــدىن ئۇزاقتــا قالغــان ئــى مۇســۇلمانالر

! ھهدىـس سايىسـىدىن ئىـزدهڭالر-ئاخىرهتلىك سـائادىتىڭالرنى پهقهت قۇرئـان

ــــلهت ۋه خ ــــانه زىل ــــۈن يىگ ــــىڭالردىن كۆتۈرۈلۈشــــى ئۈچ ــــڭ بېش ارلىقنى

ئالالھ مـاددى قـۇۋۋهتكه ئىـگه قىلغـان، ! رهببۇلئالهمىينگه ئىلتىجا قىلىڭالر

ئاندىن ھهققه سهركهشلىك قىلىـپ، مـاددى قـۇۋۋهت، تېخنىكىلىـرى بىـلهن 

ــــرئهۋىن،  ــــان ئۈســــتىدىن ھــــاكىمىيهت يۈرگــــۈزمهكچى بولغــــان فى قۇرئ

-ئاخىرهتته سىلهردىن ئادا-ئۇالر دۇنيا! نى ئايرىڭالرئهبۇجهھىللهردىن سېپىڭالر

  !جۇدا بولۇڭالر-جۇدا بولۇشتىن ئىلگىرى سىلهر ئۇالردىن ئادا
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غــا شــېرىك هللا) يهنــى بــۇتالرنى(دىــن غهيرىلهرنــى هللابهزى ئــادهملهر «

نى دوست تۇتقىنىدهك دوست تۇتىدۇ هللا) مۇئمىنلهرنىڭ(ئۇالرنى . قىلىۋالىدۇ

نـى ھهممىـدىن بهك هللامـۇئمىنلهر ). يهنى ئۇلۇغاليدۇ ۋه ئۇالرغـا بويسـۇنىدۇ(

ئـازابنى  )قىيامهت كۈنى ئۆزلىرىگه تهييارالنغان(زالىمالر . دوست تۇتقۇچىالردۇر

غـا مهنسـۇپ ئىكهنلىكىنـى ۋه هللاقۇۋۋهتنىـڭ  -كۆرگهن چاغـدا، پۈتـۈن كـۈچ

غا هللادۇنيادا (نىڭ ئازابىنىڭ قاتتىق ئىكهنلىكىنى كاشكى بىلسه ئىدى، هللا

ئهينـى ). شېرىك كهلتـۈرگهنلىكلىرىگه ھهددىـدىن زىيـاده پۇشـايمان قىالتتـى

. جۇدا بولىدۇ -اداۋاقىتتا ئهگهشتۈرگۈچىلهر ئازابنى كۆرۈپ ئهگهشكۈچىلهردىن ئ

ــۆز ــڭ ئ ــىۋىتى -ئۇالرنى ــارا مۇناس ــتلۇقى(ئ ــادىكى دوس ــى دۇني ــدۇ) يهن . ئۈزۈلى

قايتىشـقا بولسـا ئىـدى، ئـۇالر ) دۇنياغـا(كاشـكى بىـزلهرگه <: ئهگهشكۈچىلهر

هللا . دهيدۇ> جۇدا بوالتتۇق-جۇدا بولغاندهك، بىزمۇ ئۇالردىن ئادا-بىزدىن ئادا

ئۇالر . لغانلىقىنى مۇشۇنداق كۆرسىتىدۇئۇالرغا يامان ئىشلىرىنىڭ ھهسرهت بو

  ».دهۋزهختىن چىقالمايدۇ

شىرىك ئهھلى ئۇالر ئالالھنى قويۇپ ئىبادهت قىلىۋاتقان، ياردهم سوراۋاتقان 

باتىل ئىالھلىرىنىڭ ئۇالرنى تاشالپ قاچقـانلىقىنى، ھاالكهتنىـڭ ئـۆزلىرىنى 

ـــۇالرنى دهم  ـــتىن ئ ـــگهن تهرهپ ـــاراپ كهل تارتىـــپ مـــۇداپىئه قىلىـــدۇ دهپ ق

ئىمـان، ! ئىنشـائالالھ ،بىزمۇ كۈتۈپ تـۇرىمىز! كېلىشلىرىنى كۈتۈپ تۇرماقتا

شـهرىئهتنىڭ  غـاقۇۋۋهتلهرگه ھۆكۈمرانلىق قىلىـپ، ئۇالر-تهۋھىدنىڭ ماددى

تهتبىقلىنىشـــــى، ئىنســـــانىيهتنىڭ مهنپهئهتـــــى ئۈچـــــۈن خىـــــزمهت 

  ! قىلدۇرغانلىقلىرىغا شاھىد بولۇش ئۈچۈن ياشايمىز، ئىنشائالالھ
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ئىشىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشقا قادىردۇر، لېكىن ئىنسانالرنىڭ ) خالىغان(«هللا 

  ».ئۇقمايدۇ) بۇنى(تولىسى 
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 غهلىبه ۋه ئۇلۇغلۇققا باشاليدىغان يول

  االههللا واله وصحبه ومن ول ابسم اهللا واحلمدهللا والصالة والسالم على رسو

بـــارلىق مۇســـۇلمان قېرىنـــداش ۋه ھهمشـــىرىلهر، ئهسســـاالمۇ ئهلهيكـــۇم 

  ! ۋهرهھمهتۇلالھى ۋهبهرهكاتۇھۇ

سىلهر ئاڭالپ ۋه كۆرۈپ تۇرغىنىڭالردهك، دۇنيادا جىھـاد  ،ئهزىز قېرىنداشالر

ـــا ـــلهر  بولۇۋاتماقت ـــابىي ئۆزگىرىش ـــدا زور ئىج ـــدالرنىڭ ئهھۋالى  .ۋه مۇجاھى

ــارلىق دۆلهتلهردىكــى مۇجاھىــدالر  ئافغانىســتان، ئىــراق، شــام، ســومالى قات

يالتـا ناسـاراالرنىڭ -يهھـۇدى ئالالھنىڭ ئىزنى بىلهن كۈنسېرى ئىلگىرىلهپ،

   .شىمىدىكى دۇنيا تهرتىپىگه چوڭ تهھدىت شهكىللهندۈرۈۋاتىدۇكېلى

ئىســالم دۈشــمهنلىرىنىڭ ئىســالم تــۇپراقلىرىنى ئايرىــپ، ئهھلــى ئىســالم 

ــدىغان،  ــهۋهب بولى ــالغا س ــزا ۋه توقۇنۇش ــى نى ــىدا ئىچك ــڭ ئارىس خهلىقلهرنى

ــر ــڭ پىكى ــتۇرۇپ، ئۇالرنى ــرلىكتىن يىراقالش ــدىۋى بى ــۇلمانالرنى ئهقى -مۇس

قهۋمپهرهســلىك، ۋهتهنپهرهســلىك ئهقىدىســىنى شــهكىللهندۈرۈپ،  ئېتىقاتىــدا

جۇدا بولـۇش ئهقىدىسـىدىن -ئالالھ يولىدا دوست بولۇش ۋه ئالالھ يولىدا ئادا

شۇنىڭغا  سهۋهب بولىدىغان سايكىسپىكو چېگرا سىزىقلىرىنىڭ ۋه چهتنىشىگه

بىرىدىن ئايرىپ، ياۋۇز دىن دۈشمهنلىرىنىڭ -ئوخشاش ئىسالم دىيارلىرىنى بىر

ــاالن ــىز ت ــرا -چهكلىمىس ــدىغان باشــقا چېگ ــاردهم بېرى ــاراج قىلىشــىغا ي ت

ســىزىقلىرىنىڭ خهرىتىــدىن ئۆچۈرۈلىــدىغان ۋاقتــى يېقىــنالپ كېلىۋاتىــدۇ، 

  ! ئىنشائالالھ

مانـا بـۇ نۇسـرهتلهر . ن نۇسـرىتىمانا بۇ غهلىبىلهر ئالالھنىڭ بىـزگه بهرگه

ئــى مېــۋىگه شــهيدا بولغــۇچى، مېــۋه پهقهت ئــۆز ! غهلىــبه يولىنىــڭ مېۋىســى

ئى غهلىبه ئۈچۈن تىرىشقۇچى، غهلىبه پهقهت ئۆز يولىدىن . شېخىدىن چۈشىدۇ

    !كېلىدۇ
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ــدهپ چىقىــرىش ئۈچــۈن  ــۈكتىن ھهي كــافىر تاجــاۋۇزچىالرنى ئىســالمى مۈل

نالر، غهلىبه يولىغا ئاتلىنىش ئهلۋهتته يولى مۇسۇلما-تىرىشىۋاتقۇچى مۆئمىن

ئىنشـائالالھ بـۇ كۆرۈشۈشـته تاللىغـان .  روشهن بولغانـدىن كېـيىن كېلىـدۇ

. تېمامدا، غهلىبه يولىنى سىلهرگه يورىتىپ بېرىش ئاساسى مهزمۇنالردىن بىرى

  ! شۇنىڭ ئۈچۈن شهرقى تۈركىستاننى چۆرىدهپ بۇ نۇقتىنى شهرھىلىمهكچىمهن

، مهيلى قوشنىمىز ئافغانىستان بولسۇن، مهيلى ئىراق، مهيلى بىرىنچىدىن

شام بولسۇن، غهلىبه ۋه نۇسرهت ئوخشاش بىر مهنبهدىن، ئوخشاش بىر يولدىن 

  : ئالالھ تائاال ئېيتىدۇكى. كېلىدۇ
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يولىـدا ھهرگىزمـۇ ھېچقانـداق ) ئۈستىده قولالنغان مهخلۇقاتالر(نىڭ «هللا

يهنـى ئازابنىـڭ (يولىدا ھهرگىز يۆتكىلىشنىمۇ هللا . ئۆزگىرىشنى كۆرمهيسهن

) ئازابقا تېگىشلىك بولغانالر ئۈستىدىن باشقىالرنىڭ ئۈسـتىگه يۆتكىلىشـىنى

  ».كۆرمهيسهن

ــر  ــۇ بى ــىمۇ، ب ــا ئېلىنس ــى تىلغ ــتان مهسىلىس ــا تۈركىس ــۇڭا، قارىماقق ش

  . مىيلىقتۇرئومۇ

ئىككىنچىدىن، دىن پېشۋالىرىنىڭ پهتىۋالىرىغا تهتبىقلىساق ھهم ھهر بىر 

مۇكهللهف مۇسۇلمانغا ئهڭ ئاۋۋال ئۆز دىيارىدىكى تاجاۋۇزچىنى چېكىندۈرۈش 

ــب ــى تهلهپ.  ۋاجى ــرهتتىن ئىلگىرىك ــش ھىج ــى جهڭ قىلى ــا قارش .  ئۇالرغ

ا بۇ تهپسـىالتالر توغرىسـىدا ئهمما بۇ ئورۇند. ئهلۋهتته بۇنىڭ تهپسىالتلىرى بار

بولسۇن ۋه ياكى  دىكى مهقسىتىم، شهرقى تۈركىستاندىكىبۇ يهر. توختالمايمىز

بولسۇن، ئۇالرغا ئىشغالىيهتچى  غابارلىق ئىسالمى دىيارلىرىدىكى مۇسۇلمانالر
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توغرا يولنى كۆرسىتىپ  ن ئازات بولۇشتامۇرتهدلهرنىڭ ئىسكهنجىسىدى-كافىر

ىڭ، سىلهرنىڭ ۋه بارلىق مۇسۇلمانالرنىڭ ئىسالمى بۇرچ، مېن شۇنداقال ،بېرىش

  . ۋاجىباتلىرىنى بىۋاسته ۋه ئىشارهتهن ئهسكهرتىش

ئېرىشىشـنىڭ ئاساسـى  كهنۇسـرهت-ئىنشائالالھ بۇ كۆرۈشۈشىمىزده غهلىـبه

غهلىـبىگه  نېمه ئۈچۈن بـۇ مـاۋزۇنى. ان تېمامتوختالماقچى بولغ ---يولى 

ــنچىكه  ــازۇك ئى ــل ن ــۇ خى ــا ب ــدىم؟ مان ــوللىرى دهپ ئاتىمى ــنىڭ ي ئېرىشىش

ــۇقتىالرنى، ســۆز. نۇقتىالرغــا دىقــقهت قىلىشــىمىز كېــرهك -بهزى مــۇھىم ن

جۈملىلهرنى ئىلگىرىـدىن تارتىـپ بىـزده شـهكىللىنىپ قالغـان تۇرمۇشـتىن 

ىــلهن ئالغــان ئاتالغۇالرنىــڭ ۋه بىــزگه تونۇشــلۇق ســاھهلهرنىڭ تهبىرلىــرى ب

 -شهرھىيلهپ ئۆتۈپ كهتكىنىمىزده، بىز ئۇ مهزمـۇن، نـۇقتىالرنى ئـۆز پىكىـر

بىزنىڭ مهھرۇم قالغىنىمىز شۇ يۆگىلىپ . قارىشىمىز بىلهن يۆگهپ قويىمىز

ئهگهر ئالالھ تائاالنىڭ كىتابىنى، . قالغان نهرسىنىڭ ئهسلى ھهقىقىتى بولىدۇ

شهرھىيلهپ چۈشۈنىۋالغان  نىڭ سۈننىتىنى يۇقارقىدهك ئۇسۇلدا رهسۇلۇلالھ 

بولساق، باشقىالرغا شۇنداق چۈشهندۈرگهن بولسـاق، بـۇ خهتهرنىـڭ ئۈسـتىگه 

    . خهتهردۇر
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  ».سۆزلىرىنى ئۆزگهرتىۋېتىدۇ) تهۋراتنىڭ(ئۇالر «

مانا بۇ خىل خهتهردىـن سـاقلىنىش، شـۇنداقال ھهقىقهتلهرنىـڭ ھهر خىـل 

پىكرى، نهزهرىيىۋى خاتا قاراشالرنىڭ پهردىلىرىده ئورىلىپ قالماسلىقى ئۈچۈن 

ئهلــۋهتته تــوغرا خاتــانى تېپىشــتا ســهلهفلهرنىڭ . بــۇنى ئهســكهرتىپ ئۆتتــۈم

  . ھهدىسنى ئۆلچهم قىلىمىز-چۈشهنچىسى بىلهن قۇرئان
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چـۈنكى، . مۇنغا كهلسهم، مانا بـۇنى ئاساسـى يـول دهپ ئاتىـدىمئهسلى مهز

توختالماقچى بـولغىنىم مۇسـتهملىكىچى كـۈچلهر ئۈسـتىدىن يهنى غهلىبىگه 

ئهقىــدىۋى، سىياســى، ھهربىــي غهلىــبىگه ئېرىشــىش، جامــائهت، تهشــۋىقات، 

ھهر تهربىيه، تهييارلىق، جىھاد، ئىداره قىلىش دېگهندهك كۆپ سـاھهلهردىكى 

بۇ غهلىـبه باشقىسـىدىن بىھـاجهت . ىمه تىرىشچانلىقنى تهلهپ قىلىدۇتهرهپل

شۇنداقال ئهقلى، روھى، جىسـمانى، مـاددى، مهنىـۋى، . يىگانه لىنىيه ئهمهس

پىكرى، نهزهرىيىۋى، ئهمهلىي دېگهندهك قۇۋۋهتلهرنىـڭ جۇغلىنىشـىنى تهلهپ 

اساسـى ئهمما بـۇ يهرده بىزنـى كـۆزلىگهن مهقسـهتكه يهتكۈزىـدىغان ئ. قىلىدۇ

  .لىنىيه بار

بۇنىڭغا مىسال كهلتۈرسهم، كهڭ كهتكهن مۇنبهت تۇپراقتا نۇرغـۇن شـاخچه 

ـــى  ـــول ئېقىنن ـــا غ ـــۇپ، كاتت ـــا قۇيۇل ـــر دهرياغ ـــڭ ســـۇلىرى بى ئېقىنالرنى

تارماق ئېقىندا قولۋاقالر ئۈزسه، غول ئېقىنـدىكى كـېمىلهر . شهكىللهندۈرىدۇ

ئاساسى يول دېگهندىن مۇرادىم مانا مېنىڭ . توننىالپ يۈكلهرنى كۆتۈرىدۇ-توننا

شۇكى، بارلىق ھهرىكهت پىالنلىرىنى تۈزۈشته يېتهكچى ئورۇندا تۇرىدىغان باشقا 

ھهرىـــكهت پائـــالىيهتلىرىمىزنى ئۇنىڭغـــا ماسالشـــتۇرۇپ، ئۇنىـــڭ راۋاجىغـــا 

نۇسرهتكه يېتىشىمىز، غهلىـبه قازىنىشـىمىز ئۈچـۈن بـۇ . كۈچهيدىغان يولدۇر

تېمىنىـڭ بېشـىغا . زنى تۇرغۇزىشـىمىز كېـرهكيولنى تېپىشىمىز، ئهقىدىمى

قارىساق، بۇ ئۇچرىشىشقا غهلىبه ۋه ئۇلۇغلۇققـا باشـاليدىغان يـول دهپ مـاۋزۇ 

نېمىگه ئۇلۇغلۇق دېگهننى قېتىۋالدىم؟ چۈنكى بۇ غهلىـبه بىزنـى . تاللىدىم

ئـــاخىرهتته بهخـــتكه ئېرىشتۈرهلمىســـه، ئـــاخىرهتتىكى پايـــدىمىزغا ســـهۋهب 

ــۇك ــۇ م ــا، ب ــابالنمايدۇبواللمىس ــبه ھېس ــېمه . هممهل غهلى ــڭ ن ــى بۇنى بهلك

ئهھمىيىتى؟ مهن بۇنى ئالالھقا ۋه ئاخىرهتكه ئىمـان كهلتـۈرگهن كىشـىلهرگه 

  .سۆزلهۋاتىمهن

 K J I H G 8 7  
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بـۇ دۇنيـادىال ) نېسىۋىمىزنى(بىزگه ! ئى پهرۋهردىگارىمىز<: بهزى كىشىلهر«

ھـېچ نېسـىۋه ) ياخشـىلىقتىن(ھالبۇكى ئۇنىڭغا ئـاخىرهتته . دهيدۇ> بهرگىن

  ».يوقتۇر

زېمىننىـڭ ياراتقۇچىسـىنى، -شۇنىڭ ئۈچـۈن تاللىغـان يـولىمىز ئاسـمان

مانا بۇ . قىيامهت كۈنىنىڭ ئىگىسىنى رازى قىلىدىغان نهرسه بولۇشى كېرهك

بىز بـۇ . ئىبادهت بولىدۇ قىلغىنىمىز ئالالھقا قىلغانسۈپهت مهۋجۇت بولسا، 

M  G  F  E  D   C  :ائاالنىــڭجهريانــدا ھهم ئــالالھ ســۇبھانهھۇ ۋه ت

  I   HL جىنالرنى ۋه ئىنسانالرنى پهقهت ماڭىال ئىبـادهت « ٥٦: الذاریات

  . دېگهن شهرئىي ئىرادىسىگه ئىتائهت قىلغان بولىمىز »قىلىش ئۈچۈن ياراتتىم

دېمهك، بىز غهلىبىگه يېتىش ئۈچۈن ماڭغان بۇ يولنىڭ ئالهملهرنىڭ رهببى 

  . تهرىپىدىن مهقبۇل كۆرۈلۈشى ئۈچۈن مۇھىم ئىككى تهرهپ بار

بىرىنچىسى، پهقهت ئالالھ تائاال ۋهجھى كهرىمىنى كـۆزلىگهن سـاپ نىـيهت 

ىـدا ئاتاق ئارزۇلىر-دۇنيا ماتالىرىنى كۆزلهشتىن، مهنسهپ، نام. بولۇشى الزىم

بـۇ يولـدىكى تىرىشـچانلىقىمىز . بولۇشتىن پاك بولغان نىيهت بولۇشى الزىـم

كــۆزلىمهيمىز، بهلكــى  رازى قىلىشــنىبىــلهن نه ئــامرىكىنى، نه ب د ت نــى 

ئالهملهرنىڭ رهببىنىڭ رازىلىقىنى قازىنىشتا، ئالالھنىڭ دۈشمهنلىرىگه ئوچۇق 

ئالالھنىـڭ . پلهردىـنجـۇدا بولۇشـىمىز تـۈپ تهله-بهرائهتته بولۇشىمىز، ئـادا

دۈشمهنلىرىگه دوستلۇق ئىزھار قىلىپ، ئالالھنىـڭ يهنه قايسـى رازىلىقىنـى 

  : ھالبۇكى ئالالھ جهلله ۋه ئهال بۇيرۇق قىلىپ ئېيتتىكى. ئىزدهيمىز
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دۈشــىمىنىڭالرنى ئــى مــۇئمىنلهر، مېنىــڭ دۈشــمىنىمنى ۋه ســىلهرنىڭ «

  ».دوست تۇتماڭالر

بۇ چهكلىمىدىن چىقىپ كهتكـۈچىلهر قانـداقمۇ ئـالالھنى رازى قىلغـۇچى 

   :؟ بهلكى ئالالھ تائاالنىڭ ھۆكمى شۇكى!ئابىدالردىن بولسۇن
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ــت « ــۇالرنى دوس ــى ئ ــىلهردىن كىمك ــۇالردىن س ــۇ ئهنه ش ــدىكهن، ئۇم تۇتى

  ».زالىم قهۋمنى ھهقىقهتهن ھىدايهت قىلمايدۇهللا . سانىلىدۇ

 گه  ئىككىنچىسى، تاللىغان يولىمىز كىتابۇلال ۋه سـۈننهتى رهسـۇلۇلالھ

دېمهك، ماڭغـان يولىمىزنىـڭ تـوغرا ئىكهنلىكىـگه، . ئۇيغۇن بولۇشى كېرهك

بــۇ يولنىــڭ . تــوغرا، بۇرمىالنمىغــان شــهرئى دهلىللىرىمىــز بولۇشــى كېــرهك

ئهزالىرى ھهم قانائهتلىنهرلىك ھۆججهتلهر بىلهن ھهق ئۈستىده ئىكهنلىكىگه 

   :ئالالھ تائاال ئېيتىدۇكى. يهقىن، جهزمىيهت قىلىشى كېرهك

G  K J I H  
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نىڭ مۇنداق قىلىشى، ھاالك بولىدىغانالرنىڭ روشهن دهلىلىنى كۆرۈپ «هللا

ئاندىن ھـاالك بولۇشـى، ياشـايدىغانالرنىڭ روشـهن دهلىلىنـى كـۆرۈپ ئانـدىن 

  ».ياشىشى ئۈچۈن ئىدى

ئىسـالم بولىـدىغانلىقى شۇنداقال ھېچ شهكسىزكى، بىزنىـڭ يولىمىزنىـڭ 

  :ئالالھ تائاال ئېيتىدۇكى. ئېنىق
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 ٨٥: آل عمران

يهنـى (غهيرى دىننى تىلهيدىكهن، ھهرگىز ئـۇ ) دىنىدىن(كىمكى ئىسالم «

  ».ئۇ ئاخىرهتته زىيان تارتقۇچىدۇر. قوبۇل قىلىنمايدۇ) ئۇنىڭ دىنى

بىـز ئالالھنىـڭ يولىـدىن چىقىـپ كېتىـپ، كـافىر . دىن ئىتائهت دېمهك

بىـز . ئالالھقـا ئىتـائهت قىلـدۇق«تائىپىلهردىن ياردهم كۈتۈپ، نـېمىگه يهنه 

  !دېيهلهيمىز؟ »ئىسالمنىڭ بۇيرۇقلىرىغا بويسۇندۇق

  :ئالالھ تائاال قۇرئاندا مۆئمىنلهرنى شۇنداق ئاگاھالندۇردىكى

 M K J I H G               '  &  %   $  #  "  !
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ئهگهر سىلهر كافىرالرغا ئىتائهت قىلساڭالر، ئۇالر سىلهرنى ! ئى مۇئمىنلهر«

  ».شۇنىڭ بىلهن زىيان تارتىپ قالىسىلهر. ياندۇرىدۇ) يهنى كۇفرىغا(ئارقاڭالرغا 

   :ئالالھ تائاال يهنه شۇنداق ئېيتىدۇكى
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ئـۇالر كافىرالرنىـڭ . ئۇالر مۇئمىنلهرنى قويۇپ كـافىرالرنى دوسـت تۇتىـدۇ«

يهنى كۇففارالرنىڭ دوستلۇقىدىن ( قېشىدىن ئىززهت ۋه قۇدرهت تهلهپ قىالمدۇ

  ».غا خاستۇرهللاقۇدرهتنىڭ ھهممىسى ؟ ئىززهت ۋه )ئىززهت ۋه غهلىبه تىلهمدۇ

رگهندهك ساپ مهنـھهج بولۇشـى بىزنىڭ مهنھىجىمىز ئالالھ رهسۇلىغا چۈشۈ

  .لهپهئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يولى بولۇشى ت ،الزىم
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ـــى « ـــت هللا <ئېيتقىنك ـــىراس ـــارهت. (ئېيتت ـــدىن ئىب ـــالم دىنى ) ئىس

مۇشـرىكالردىن ) يهنـى ئىبـراھىم(ئۇ . ئىبراھىمنىڭ توغرا دىنىغا ئهگىشىڭالر

  ».>ئهمهس ئىدى

ــۇ نهرســىلهرنى قايســى  ــانىزىملىق ئىســالم، ب دېموكراتىــك ئىســالم، ئىلم

پهيغهمبهر ئېلىپ كهپتىكهن؟ نهدىكى ھهدىس كۆرسىتىپ بېرىپتىكهن؟ بهلكى 

بىزگه خهۋهر بهرگهندهك، يهھـۇدى ۋه ناسـاراالرنىڭ  يولىغـا  الھ بۇالر رهسۇلۇل

  . ئهگهشكهنلىكتۇر
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قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم لََيْأتَِينَّ َعَلى ُأمَِّتي َما أََتى َعَلى بَِني  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو قَالَ 

ُهْم َمْن أََتى ُأمَُّه َعَالنَِيًة َلَكاَن ِفي ُأمَّتِـي َمـْن َيْصـَنُع َذلِـَك َوِإنَّ ِإْسَرائِيَل َحْذَو النـَّْعِل  بِالنـَّْعِل َحتَّى ِإْن َكاَن ِمنـْ

ي النَّـاِر ِإالَّ لُُّهـْم ِفـبَِني ِإْسَرائِيَل تـََفرََّقْت َعَلى ثِْنتَـْيِن َوَسْبِعيَن ِملَّـًة َوتـَْفتَـِرُق ُأمَّتِـي َعلَـى ثَـَالٍث َوَسـْبِعيَن ِملَّـًة كُ 

 ِملًَّة َواِحَدًة قَاُلوا َوَمْن ِهَي يَا َرُسوَل اللَِّه قَاَل َما أَنَا َعَلْيِه َوَأْصَحاِبي

ــدۇكى،  ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنھ ــر رهزىيهلالھ ــى ئهم ــدۇلالھ ئىبن ئاب

  :  پهيغهمبهر

مېنىـڭ ئۈممىتىمنىـڭ ــ بهنى ئىسـرائىلنىڭ بېشـىغا كهلـگهن كـۈنلهر 

ھهتتا ئۇالرنىڭ ئىچىده ئاشكارا ھالدا ئانىسىغا . بىر كېلىدۇ-ۇ بىرمۇبېشىغىم

يېقىنچىلىق قىلغانالر بولسا، مېنىڭ ئۈممىتىم ئىچىدىمۇ شۇنى قىلىدىغانالر 

بهنى ئىسرائىل يهتمىش ئىككى پىرقىگه بۆلۈنـۈپ كهتـكهن، مېنىـڭ . بولىدۇ

ھهممىسـى  بىـر پىرقىـدىن باشـقا. ئۈممىتىم يهتمىش ئۈچ پىرقىگه بۆلۈنىدۇ

  : ساھابىلهر. دوزاخقا كىرىدۇ، ـ دېدى

  : ئۇ قايسى پىرقه؟ ـ دهپ سورىغانىدى، پهيغهمبهر ! ــ ئى رهسۇلۇلالھ

  . ــ مهن ۋه ساھابىلىرىم تۇتقان يولنى تۇتقانالر، ـ دېدى

  )رىۋايىتى تىرمىزى(                                                    

بىـزگه خهۋهر بهرگهن بــۇ تـوغرا يولـدىن چىقىـپ، يهھــۇدى  رهسـۇلۇلالھ 

ــتىگه ئهمهس،  ــڭ رهھمى ــان تائاالنى ــكهنلهر رهھم ــا ئهگهش ــاراالرنىڭ يولىغ ناس

رىـۋايهت  ھۈزهيفه ئىبنـى يهمـانى . غهزىپىگه باشاليدىغان يولغا ئهگهشكهنلهر

. ئهمدى ئۇ كىشىلهر دېيىشى مۇمكىن. قىلغاندهك، بۇ جهھهننهمنىڭ يوللىرى

يولدىمۇ غهلىـبه قىلغـان دۆلهتـلهر بـارغۇ؟ مهسـىلهن فىرانسـىيه، روسـىيه بۇ 

چۈنكى بۇ خىتابالر . بىز بۇنىڭغا كۆپ رهددىيه بېرىپ ئولتۇرمايمىز. دېگهندهك

شۇنداق دهيمهنكـى، سـىلهرنىڭ . ئىمان كهلتۈرگهن ئىنسانالرغا قىلىنىۋاتىدۇ

ئـالالھ ! دىڭـالر؟رهببۇلئالهمىيننىڭ ئىتائىتىدىن چىقىپ كېتىشكه نېمه ھهد

  :تائاال ئېيتتىكى
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  »جىنالرنى ۋه ئىنسانالرنى پهقهت ماڭىال ئىبادهت قىلىش ئۈچۈن ياراتتىم«

ھهدىـس يولىـدىن چهتنهشـكه ئىـزىن بهردى؟ ئـالالھ -كىم سىلهرگه قۇرئان

  :تائاال ئېيتتىكى
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ــى «هللا ــزدىگهن كىش ــى ئى ــڭ رازىلىقىن ــۋىگه ئۇچراشــقا هللانى ــڭ غهزى نى

نىڭ غهزىۋىگه ئۇچراشقا تېگىشلىك هللا تېگىشلىك بولغان كىشىگه ئوخشامدۇ؟

جهھهننهم نېمىدېگهن يامان . بولغان كىشىنىڭ بارىدىغان جايى جهھهننهمدۇر

  »!جاي

ـــال  ـــازىرقى رېئ ـــتاننىڭ ھ ـــاق، تۈركىس ـــى داۋامالشتۇرس ـــدى تېمىن ئهم

چۈنكى كېسهلگه دورا بېرىشتىن . ۋاقىئهلىكى، توختىلىش زۆرۈر بولغان ئورۇن

بۇ تېمىمىز باشتا سـۆزلهپ . ى چۈشىنىش كېرهكبۇرۇن، كېسهلنىڭ ئهھۋالىن

چـۈنكى بـۇ بىـزگه . ئۆتكهندهك شهرقىي تۈركىستاننى چۆرىدهپ قىلىنىۋاتىـدۇ

ــ بولغــان،ياخشــى تونۇشــلۇق  االقه باغلىيااليــدىغان خهلقــى بىــلهن قويــۇق ئ

يۇرتىمىز، شۇنداقال پۈتۈن مۇسۇلمانالرغا ئورتاق مهنسۇپ بولغان ئهزىز ئىسـالم 

ھــازىر تۈركىســتاندا ئىســالم ۋه مۇســۇلمانالر دۇچ . تۇپراقلىرىــدىن بىــر پــارچه

پهرق بار . كهلگهن رېئاللىق پۈتكۈل ئىسالم ئالىمىنىڭ ئهھۋالىغا ئوخشىشىدۇ
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سهككىز ئون ئالته ياكى تۆت يهرده تۆتمۇ ئون ئالته دېسهك، بۇ خۇددى ئىككى 

دېگهندهك بىر خىل نهتىجىنـى مهيـدانغا كهلتۈرۈشـتىكى ھهر خىـل ئۇسـلۇب 

  . ئهمما دىن دۈشمهنلىرىنىڭ كۈتىدىغىنى بىر. پهرقى

 K J I H G 8 7  

 MÉ  È L ١١٨: البقرة  

  ».بىرىگه ئوخشايدۇ-ئۇالرنىڭ دىللىرى بىر«

شۇنى كهسكىن ئېيتـااليمهنكى، تۈركىسـتاندىكى مۇسـۇلمانالرنىڭ بېشـىغا 

ئهڭ روشـهن . كېلىۋاتقان بۇ پاجىئهلهرده يهھۇدى قىساسچىلىرىنىڭ قولى بـار

ئاددى بىر پاكىت، تۈركىستان زېمىنىدا زۇلۇم قهھرى بىلهن ئىجرا بولۇۋاتقان، 

اسـى تۈزۈلمىنىـڭ تۈمهنلهپ مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆلۈمىگه سهۋهب بولغان، بۇ سىي

  ! ئىجادچىسى يهھۇدى كارل ماركىس ئهمهسمۇ؟

شۇنىڭدهك شهرقى تۈركىستاننىڭ ۋهزىيىتى ئالهمنىڭ باشـقا يهرلىرىـدىكى 

.  ئىسالمى ئـويغىنىش دولقۇنلىرىنىـڭ تهسـىرىدىن مۇستهسـنا ئـېقىم ئهمهس

تۈركىستان زېمىنىنى، ئهھلىنى ئىسالم تـۇپراقلىرى ۋه ئهھلىـدىن شـهرئهن، 

رنى ھهم ئهقلهن ئايرىغىلى بولمىغاندهك، بۇ زېمىندىكى ئىسـالمى پائـالىيهتله

دۇنيـا مىقياسـىدىكى ئىسـالم ئـويغىنىش ھهرىكهتلىرىـدىن ئايرىـپ چىقىــپ، 

  . مۇستهقىل بىر پىكىر، ھهرىكهت ساھهسىگه ئايالندۇرىۋالساق بولمايدۇ

ئهبۇ جىھاد پائالىيهتچىسى شهيخ ۋه مۇجاھىد، سىياسىيون، ئاكتىپ دهۋهت 

دېگهن  »ة المقاوم�ةدعو«!) ئالالھ ئۇنى ئهسرلىكىتىن قۇتقۇزسۇن(مۇسئهب سۈرىي 

كىتابىدا مۇسـۇلمانالرنىڭ بۈگـۈنكى ئهھـۋالىنى مۇنـداق چـوڭ ئـۈچ نۇقتىغـا 

  . مهركهزلهشتۈردى

  . بىرىنچى، كۆپ سانلىق مۇسۇلمانالر دىندىن يىراقالشتى
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ئىلكىــدىكى دۇنياســىدىن -ئىككىنچــى، كــۆپ ســانلىق مۇســۇلمانالر قــول

  . ئايرىلدى

    . ئۈچىنچى، مۇسۇلمانالر دۈشمهنلهرنىڭ مۇسهللىتى ئاستىدا قالدى

قارايدىغان بولساق، شهرقىي تۈركىستان مۇسۇلمانلىرىنىڭ بۈگۈنكى كـۈنى 

ــنهن شــۇنداق شــهرقىي تۈركىســتان مۇســۇلمانلىرى ھهم دىنــدىن كــۆپ  .ئهي

ــى ــىپ كهتت ــتان . يىراقلىش ــهرقىي تۈركىس ــى ش ــوڭ كۆرۈنۈش ــڭ ئهڭ چ بۇنى

ھاياتىدىن ئالالھنىـڭ شـهرىئىتى بـويىچه ھۆكـۈم قىلىـش  مۇسۇلمانلىرىنىڭ

بۇنى ئهلۋهتته تاجاۋۇزچى كاپىرالر زۇلۇم، قهھىـر، قهتلىئـام، تېـرور . ئايرىلدى

   . ۋاستىلىرى بىلهن قىلدى

ـــتىدىكى  ـــڭ ئىشـــغالىيىتى ئاس ـــۇ قىلمىشـــالر تاجـــاۋۇزچى كافىرالرنى ب

مـولال مۇسـا سـايرامى . لـگهن يـولىمۇسۇلمانالرغا تارىختىن بۇيـان تۇتـۇپ كه

نـاملىق كىتابىـدا شـۇنداق بىـر رېئـال ۋاقىئهلىكنـى  »تارىخى ئهمىنىيـيه«

خاقانى چىن ئۇششاقتالدا كاتتا بۇتخانا ياسـىتىپ، بـۇ «ئۇ يازغانكى، . يازىدۇ

بۇالر بولسا يهتـته شـهھهرنىڭ ئىگىسـى ۋه <بهگلهرنىڭ بۇتلىرىنى ئورنىتىپ، 

ر تهرهپكه ئۆتكهن ھهر قانداق مهنسهپدار، بهگلهر بـۇ ئاسرىغۇچىسى، يهتته شهھه

ــوقالپ ئۆتســۇن شــۇنىڭدىن تارتىــپ، . دهپ پهرمــان چۈشــۈردى >بۇتخــانىنى ي

ھاكىمىيهت مۇسۇلمانالر قولىغا ئۆتكىچه، بـۇ بۇتخانـا بـار بولـۇپ، بـۇ يهردىـن 

ساتارمۇ بۇتخانىغـا بېرىـپ -ئۆتكهن ھهر قانداق مهنسهپدار ياكى پۇقرا، ئېلىپ

يهت ئۈچــۈن قهغهز كۆيــدۈرۈپ بــاش ئــۇرۇپ، مهدهت تىــلهپ ئانــدىن رهســمى

بۇت قويۇلغان ئـۆينى . دىكهنئۇنداق قىلمىغانالر جازاغا تارتىلى. قايتىدىكهن

  ».دهپ ئاتايتتى >ئۆيئۇلۇغ <

دۈشمهنلهر ئىسالم شهرىئىتىنى ئۈممهت ھاياتىدىن زورلۇق ۋاستىسى بىلهن 

املىرىغا، مهجبۇرالش، قورقۇتۇش، نىز ئىنسانىئۆزلىرىنىڭ . سىقىپ چىقاردى

-ھـازىر تۈركىسـتاننىڭ بۇلـۇڭ. تهھدىت ۋاستىلىرى بىلهن بـاش ئهگكـۈزدى
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پۇچقاقلىرىغىچه خهلقنى ئىستىبداتچىالر ئۆز ھاكىمىيىتىگه باش ئۇرغۇزىدىغان 

  .لهر تولۇپ تۇرۇپتۇ»ئۇلۇغ ئۆي«

تىنى ھۆرمى-يهنه ھهم بۇ دۈشمهنلهر مۇسۇلمانالرنىڭ بۇ زېمىندىكى ئىززهت

ھىجابقــا ئوخشــاش مۇســۇلماننىڭ شهخســى -ســاقال. دهپســهنده قىلىۋاتىــدۇ

 ،شـۇنداق! ھاياتىدىكى دىنى شۇئارلىرىنىمۇ قاتتىق چهكلىمهكته، يوقاتماقتا

. كۆپ سانلىق مۇسۇلمانالرنىڭ تهۋھىـد ئهقىدىسـى بۇرمىالنـدى، پاساتالشـتى

بـۇ . بالشـتىھهق ئهھلـى غېرى. جهمئىيهتته بۇزۇقچىلىق، مۇنكهرلهر تارالدى

ئـۈممهت . پاجىئهلهر ئۈممهتنىڭ دىـنىغىال ئهمهس، دۇنياسـىغىمۇ كېلىۋاتىـدۇ

ھاياتىدا كافىر باسمىچىالر تهرىپىدىن زۇلۇم، قهھىر، زىللهت، خارلىق، تېرور، 

مۇســــۇلمانالر تۈرلــــۈك يــــولالر بىــــلهن . قهتلىئــــام ھۆكــــۈم ســــۈرمهكته

  . ىدۇمۇسۇلمانالر نامرات قالدۇرۇلىۋات. كهمسىتىلىۋاتىدۇ

شـــهرقىي تۈركىســـتان كـــافىر باســـمىچىالرنىڭ ئىشـــغالىيىتى ئاســـتىدا 

قالغاننىڭ ياقى، بۇ زېمىن دۈشمهنلهرنىڭ بايلىق بۆلۈشىدىغان سـورۇنى، ھهر 

شهرقىي تۈركىستاننى بېسىۋالغان . خىل مهھسۇالتالر بازىرى بولۇپ كهلمهكته

كــافىر مۇســتهملىكىچىلهر شــهرقىي تۈركىســتان زېمىنىنــى ھهتتــا ســېتىپ 

ــانخ ــاۋار قىلىۋالغ ــدىغان ت ــغالىيهتچىلىرى . هجلهي ــاي ئىش ــازىر ھهم خىت ھ

تۈركىستان زېمىنىنى ھهر قايسى خىتـاي ئـۆلكىلىرىگه پـۇل تاپىـدىغان بـازار 

بـۇ دۈشـمهنلهرنىڭ ئىلگىرىـدىن تۇتـۇپ كهلـگهن . قىلىپ ئۈلهشـتۈرۈپ بهردى

ن يىللىرى تۈركىستا-1941، -1940شىڭسىسهي بۇ زالىم جالالت ھهم . يولى

ــايلىقلىرىنى  ــا ب ــېلىش«قېزىلم ــزدهش ۋه ئ ــگهن  »شــىنجاڭدىن قهلهي ئى دې

. سىتالىن ھۆكۈمىتىگه ئهللىـك يىللىـق سـاتقان ،نامدىكى توختام ئاستىدا

ــۈمىتى ھهم  ــاي ھۆك ــازىرقى خىت ــۆتكهش«ھ ــهرىققه ي ــازىنى ش ــڭ گ  »غهربنى

تاالڭ قىلىش اليىھىسـىگه ئامرىكـا ۋه روسـىيه قاتـارلىق -نامىدىكى بۇ بۇالڭ

  . ېرى زومىگهر جاھانگىر دۆلهتلهرنى ھهمدهمچى قىلىۋالدىق
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ھازىر شهرقىي تۈركىستان خهلقئارالىق مهنپهئهت بۆلۈشىدىغان بازار بولـۇپ 

مۇســـۇلمانالرنىڭ ئىقتىســـادى ئهھۋالىغـــا كـــۆز يۈگۈرتســـهكچۇ؟ . قالـــدى

كۆرىــدىغىنىمىز، بــۇ تاجاۋۇزچىالرنىــڭ تۈرلــۈك يــولالر بىــلهن مۇســۇلمانالرنى 

ھهربىي نۇقتىدىن . تا ئۆزىگه بېقىندى قىلىۋالغان خارلىق مهنزىرىسىئىقتىسات

قارىساقچۇ؟ تۈركىستاننىڭ قىزىل خىتايالر قولىدا مۇستهملىكه بولۇشى، دۆلهت 

ۋه بىڭتۈهن قارمىقىدىكى ھهربىي گازارمىالر، ساقچىخانا، تـۈرمىلهر ئـارقىلىق 

-ر بۇالرنىڭ پايـداسىياسى، مۇھىت، ئىدارىۋى تهشكىالتال. ئىشقا ئېشىۋاتىدۇ

  ! ئۈچۈن خىزمهتلىرىنى بىجاندىل داۋامالشتۇرماقتا لىرىمهنپهئهت

شۇنداقال ئۇالر مۇسۇلمان ئـۈممتىنى دىنـدىن يىراقالشتۇرۇشـتا بۆشـۈكتىن 

ــاتىنى  ــويىچه ھاي ــۇ ب ــيىلهش، ش ــلهن تهربى ــى بى ــۆز ئىدىيىس ــۈككىچه ئ تۆش

ـــا ـــۆتهيكى،.  اليىھىلهشـــكه ئۇرۇنماقت ـــكهرتىپ ئ ـــافىر يهنه شـــۇنى ئهس -ك

مۇرتهدلهرنىڭ مۇستهملىكىسى ئاستىدىكى ئىسـالم دىيارلىرىنىـڭ ھـالى ھهم 

ــدهك ــتىدا . يۇقارقى ــهللىتى ئاس ــمهنلهرنىڭ مۇس ــاقتىن دۈش ــاق، ھهري قارىس

دۈشمهنلىرىمىز ئىشغالىيىتى ئاستىدىكى ئىسالم دىيارلىرىدا ئۆزىگه . قالدۇق

شـارائىتالردىن  پايدىلىق سىياسـى ئاتموسـفېرانى شـهكىللهندۈرۈپ، بـۇ قـوالي

. ئورنىغـا ئـۆز ئىدىيىسـىنى تېڭىۋاتىـدۇ. پايدىلىنىپ، دىنىمىزنى يوقاتماقتا

نومۇسـىمىزنى -ھۆرمىتىمىزنى، ئىپپهت-ئىززهت. بايلىقلىرىمىزنى بۇالۋاتىدۇ

بىــز بــۇ كىرزىســالردىن قانــداق قۇتــۇلىمىز؟ بــۇ . دهپســهنده قىلىۋاتىــدۇ

ه ئهقلى كۆز قاراشالر بىلهن خاھىش ۋ-كىرزىسالردىن قۇتۇلۇش، ھهرگىز خىيال

 چوقۇم ئالالھنىڭ كىتابىغا، رهسـۇلۇلالھ . ھهل قىلىدىغان مهسىله ئهمهس

  :ئالالھ تائاال ئېيتىدۇكى.  نىڭ سۈننىتىگه قايتۇرۇلىشى كېرهك

 K J I H G  

 M   Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ   ÐL ٥٠: المائدة  
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چىــن ) غــاهللا(ئــۇالر جــاھىلىيهت دهۋرىنىــڭ ھــۆكمنى تهلهپ قىالمــدۇ؟ «

  »دىنمۇ ئادىل كىم بار؟هللائىشىنىدىغان قهۋمنىڭ نهزىرىده ھۆكۈمده 

K J I H G 8 7  

  MÈ  Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á L    ١٠: الشورى 

ھهرقانـداق نهرسـه ئۈسـتىده ) دىـن ئۈسـتىده ۋه ئۇنىڭـدىن باشـقا(سىلهر «

  ».ھۆكۈم چىقىرىدۇهللا ئۇنىڭغا . قىلىشماڭالرئىختىالپ 

ده كۆرسـىتىلگهن ئىشـالردىن  ئهمما كىتابۇلالھ ۋه سۈننهتى رهسـۇلۇلالھ 

ــۇلى  ــڭ رهس ــا ۋه ئۇنى ــۈمنى ئالالھق ــۇپال، ھۆك ــپ قوي ــىنى قىلى گه  بىرهرس

مهســىلهن بىــر مــۇكهللهف كىشــى ئوغۇرلــۇق . قــايتۇردۇق دېگىلــى بولمايــدۇ

دهپ » ناماز گۇنـاھالرنى يۇيىـدۇ«قازى . قىلىپ، قازىنىڭ ئالدىغا كهلتۈرۈلدى

! بـۇ قانـداقمۇ ئالالھنىـڭ ھۆكــۈمى؟. ئـۇنى زىندانـدا نامـاز ئوقۇشـقا بۇيرىــدى

-هلكى بۇ نهپـسب! دېگهن ھۆكۈم نهده قالدى؟ »ئوغرىنىڭ قولىنى كېسىڭالر«

شۇنىڭدهك بىز دۇچ كهلـگهن بـۇ كىرزىسـالرنى ھهل . ھاۋانىڭ ھۆكۈمى بولدى

ھهل . قىلىش يولى ھېچ قايماسـتىن ئهسـلى مهنـبهگه قايتۇرۇلىشـى كېـرهك

 قىلىش يولى دهپ قارىغان نهرسىمىزنى ئالالھنىڭ كىتابىدىكى، رهسۇلۇلالھ 

نىـڭ پهتىۋالىرىـدىكى خهلهف رهببـانى ئالىمالر-نىڭ سۈننىتىدىكى ۋه سهلهف

  . ئىسپاتالرغا سېلىشتۇرۇپ بېقىشىمىز الزىم-كۈندهك يارقىن دهلىل

ئۇ ھۆججهتلهر بىزگه شۇنى ئۇقتۇرىدۇكى، ئالالھنىڭ دىنىغا تولۇق قايتىش، 

شهرىئهت بىلهن ھۆكۈم قىلىدىغان ئادىـل نىـزام ئـورنىتىش، ئـادالهتنى بهرپـا 

ڭ مۇســتهقىللىقى، سىياســى قىلىــش، شــۇرانى قانــات يايــدۇرۇش، دىيارالرنىــ

ك ۋه ئىجتىمائىي ئادالهتنى بهرپا قىلىش مانا بۇ ئىشالر بىـلهن بىـز ئهركىنلى

مۇشـۇ ھـالهتته يۇقـارقى . مـۇكهممهل غهلىبىنـى قولغـا كهلتـۈرگهن بـولىمىز
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ئهمما ئالدىمىزدا بۇ نهرسـىلهرنىڭ بىـر پارچىسـىنىمۇ . كىرزىسالر ھهل بولىدۇ

ئهمىسه نېمه . غان دۈشمهنلىرىمىز تولۇپ تۇرۇپتۇرېئاللىقتا كۆرۈشنى خالىمايدى

 قىلىمىز؟

ئېيتىپ ئۆتكىنىمىزدهك، بۇ زالىم، قاتىل، تېرورچى ھۆكـۈمهت بىـزگه بـۇ 

ئۇالر بىلىدۇكى، ئهگهر بۇنداق بىر ئىسالمى . ئىشالردا قىلچىلىك يول قويمايدۇ

ھــاكىمىيهت شهكىللهنســه، ئۇالرنىــڭ بــۇ دىيــاردىكى سىياســى، ئىجتىمــائىي 

ــدۇتۈ ــوق بولى ــازلىرى ي ــۈك ئىمتىي ــۇالڭ. رل ــايلىق -ب ــان ب ــاالڭ قىلىۋاتق ت

شهرئهن ۋه ئهقلهن شۇنداق روشهن تۇرۇپتۇكى، بىز بۇ . مهنبهسىدىن ئايرىلىدۇ

كافىر دۈشمهننى ھهيدهپ چىقارمىغۇچه، شـهۋكىتىنى يهرگه ئـۇرۇپ، ئۇالرنىـڭ 

ۆشـۈك مهنپهئهتلىرىنى ھاسىل قىلىدىغان سىياسـى ئاتموسفېراسـىنى ئۆتمىت

بۇ . قىلىۋهتمىگۈچه، ئۇ مۇكهممهل غهلىبىمىز زېمىندا ھهرگىز قايىم بولمايدۇ

كافىر ھاكىمىيهت ۋه كـافىر ھـاكىمالرنى قومـۇرۇپ تاشـالش، بۇنىـڭ تـۈپكى 

  . بىز چوقۇم ئۇالرنى قومۇرۇپ تاشلىشىمىز كېرهك. تهلىپى

ــدىكى  ــڭ تۆۋهن ــازى ئىيازنى ــام نهۋهۋى مۇســلىمنىڭ شهرھىســىده، ق ئىم

ئۆلىمـاالر «سۆزلىرىنى نهقىل قىلىدۇ، قازى ئىياز رهھىمهھۇلالھ ئېيتىدۇكى، 

كافىرالرنىــڭ مۇســۇلمانالرغا ھهرگىــز ھۆكۈمــدار بواللمايــدىغانلىقىغا ۋه يــاكى 

ئۇنىڭـدىن مۇسۇلمان ھاكىمدىن ئۇنى كافىر قىلىدىغان نهرسه سـادىر بولسـا، 

ـــگهن ـــا كهل ـــدىغانلىقىغا ئىجماغ ـــڭ تارتىۋېلىنى ـــۇنداق  -،ھوقۇقنى يهنه ش

مۇسۇلمان ھاكىمدىن كـۇفرى ۋه شـهرىئهتنى ئـۆزگهرتىش يـاكى  -ئېيتتىكى،

بىرهر بىدئهت قىلمىـش پهيـدا بولسـا، ئـۇ شـهرئىي ھوقۇقـدارلىقتىن چىقىـپ 

بولىدىكهن  ئىمكانىيهتال. ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلىش ئهمهلدىن قالىدۇ. كېتىدۇ

ئۇنىڭغا قارشى قوزغىلىپ، ئۇنى ھوقۇقىدىن ئېلىپ تاشالش ۋه ئادىل ھاكىم 

باشقا مۇسۇلمانالر بۇنىڭغا قوزغالماي، پهقهت مهلۇم بىرال . تىكلهش پهرز بولىدۇ

تائىپه بۇنىڭغا قوزغالغان بولسا، بۇالرنىڭ ئۈستىگه كافىر ھاكىمنى ئاغـدۇرۇپ 

   ».تاشالش پهرز بولىدۇ
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 :دېگهن كىتابىـدا» اإلسالم بین جھل أبنائھ وأجل علمائ�ھ«بدۇلقادىر ئهۋده ئۇستاز ئا

مۇسۇلمان ھاكىم مۇرتهد بولۇپ كهتسه، مۇسۇلمانالر ئۈستىگه ئۇنىڭغا قارشى «

ئىش ئۈستىدىكىلهرگه قارشى چىقىشنىڭ ئهڭ تۆۋهن . چىقىش ۋاجىب بولىدۇ

ىغــا ئىســيان دهرىجىســى ئۇالرنىــڭ شــهرىئهتكه مۇخالىــپ چهكلىــمه بۇيرۇقلىر

  . دهيدۇ »چىقىرىش

مانا بايان قىلىنغاندهك، ئىسالمى ھاكىمىيهتنى ھىمايه قىلىپ، شهرىئهت 

ــل مۇســۇلمان ھــاكىمنى -ئىجراســىنى، ھهق ــدىغان ئادى ھــۇدۇدالرنى تۇرغۇزى

تىكلهش ئۈچۈن، مۇسۇلمانالر ئۈستىدىكى مۇرتهد، كافىر ھاكىمنى مۇسۇلمانالر 

  . ھوقۇقىدىن ئايرىپ تاشلىشىمىز الزىمئۈستىدىكى رىياسهت 

خوش، ئهمىسه بىـر يېـرىم ئهسـىرگه يـېقىن بىزنـى مۇسـهللىتى ئاسـتىدا 

قىلغان كۇفرى ھۆكۈمرانلىقنىڭ قۇيرىقى بولمىش بۇ قىزىل خىتايالرغا قانداق 

  قارشى چىقىمىز؟ دىيارىمىزدىكى تهختىنى نېمه بىلهن كۇمپهيكۇم قىلىمىز؟

كىرزىسـالرنى ھهل قىلىـدىغان . قتىغـا كهلـدۇقمانا ئهمدى ئهڭ نـازۇك نۇ

ئۇ . بهلكى كىرزىس ئىچىدىكى كىرزىسقا كهلدۇق. ئاساسى يولىمىزغا كهلدۇق

نېمه؟ ھهقىقهت شۇكى، مهيلى شهرئهن، مهيلى ئهقـلهن بولسـۇن، كـافىرالرنى 

  .قهتلىئام چۆچۈتىدۇ ،ئۇالرنى جېنىدىن جۇدا قىلىدىغان جهڭ، ئۆلتۈرۈش

   :چ ئايىتىده شۇنداق ئېيتتىكىئالالھ تائاال قېلى
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قـا ۋه ئـاخىرهت كـۈنىگه ئىشـهنمهيدىغانالر هللا سىلهر ئهھلـى كىتـابتىن «

نىڭ ئـوغلى دهپ هللا ناساراالر ئىسانى نىڭ ئوغلى، هللا يهھۇدىيالر ئۇزهيرىنى (

قـا ۋه ئـاخىرهت كـۈنىگه ئېتىقـاد هللا ئېتىقاد قىلغـانلىقلىرى ئۈچـۈن، ئـۇالر 

هللا بىــلهن، ) قىلىمىــز دېــگهن بىلهنمــۇ ئېتىقــاد قىلمىغاننىــڭ ئورنىدىــدۇر

ــدا( ــڭ كىتابى ــرى ) ئۆزىنى ــڭ پهيغهمبى ــۈننىتىده(ۋه ئۇنى ــان ) س ــارام قىلغ ھ

غا ئېتىقاد ) يهنى ئىسالم دىنى(ر ۋه ھهق دىن نهرسىلهرنى ھارام بىلمهيدىغانال

قىلمايــدىغانالر بىــلهن، تــاكى ئــۇالر ســىلهرگه بويســۇنۇپ خــار ھالــدا جىــزىيه 

   ».تۆلىگهنگه قهدهر، ئۇرۇش قىلىڭالر

ئهپسۇسـكى .  بۇ كافىرالرنى گهدىنىـده چاقنىغـان قـېلىچ بـوي ئهگكۈزىـدۇ

ــا نهزهر  ــۈنكى رېئاللىقىغ ــۇلمانالرنىڭ بۈگ ــدىغىنى، مۇس ــلىغۇچىنىڭ كۆرى تاش

ئۇالرنىڭ ئهڭ چوڭ مۇسىبىتىنىڭ جىھادنى تهرىك قىلىش، دۇنيـانى ياخشـى 

بىزنىـڭ قېنىمىزنـى  .دۇركۆرۈش، ئۆلۈمنى يامان كـۆرۈش بولـۇپ قالغانلىقىـ

ىلىق قارشـــى ئىچىــپ، مېلىمىزنـــى ســـورۇيدىغان كاپىرالرغـــا قـــورال ئـــارق

  .  ئېشىۋاتىدۇئۇالر تېخىمۇ ھهددىدىن تۇرمىغانلىقىمىزدىن، 

قانغـا قـان، ئهمما بىزنىـڭ تۇتقـان يـولىمىز ! ئاڭالپ قويۇش، ئى كافىرالر

   !قانغا قان، جانغا جان! قانغا قان، جانغا جان! جانغا جان

سـىتهملىرىنى -ئالالھ تائاال كافىرالرنىڭ مۇسۇلمانالرغا قىلىۋاتقـان زۇلـۇم

   :بايان قىلىدۇ چهكلهشنىڭ، دهفئى قىلىشنىڭ قانۇنىيىتىنى بىزگه شۇنداق
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يهنـى ئـۆزۈڭ يـالغۇز (نىـڭ يولىـدا جىھـاد قىلغىـن هللا !) ئى مۇھهممهد(«

ــان ــبه ۋهده قىلىنغ ــاد قىلغىــن، ســاڭا غهلى مۇناپىقالرنىــڭ . بولســاڭمۇ جىھ

ــمهجىھــادتىن  ســهن پهقهت ). قېلىــپ قالغانلىقىغــا ئهھمىــيهت بېرىــپ كهت

نىــڭ هللا قىزىقتــۇرغىن، ) جىھادقــا(ئــۆزۈڭگىال جاۋابكــار ســهن، مــۆمىنلهرنى 

. نىـڭ كـۈچى ئهڭ زوردۇرهللا كاپىرالر كۈچىنى توسىدىغانلىقىمۇ ھهقىقهتتۇر، 

    ».نىڭ جازاسى ئهڭ قاتتىقتۇرهللا 

غداش قولىمىزدىكى قورال ئوخشاشال دىنىمىزنى، مۇقهددىساتلىرىمىزنى قو

   :ئالالھ تائاال ئېيتىدۇكى. ئارقىلىق ئىشقا ئاشىدۇ
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قارشـىلىق (ھۇجۇم قىلىنغۇچىالرغا، زۇلۇمغا ئۇچرىغـانلىقلىرى ئۈچـۈن، «

. ئۇالرغا ياردهم بېرىشكه ئهلۋهتته قـادىرهللا رۇخسهت قىلىندى، ) كۆرسىتىشكه

دېگهنلىكلىــرى ئۈچــۈنال ئــۆز يۇرتلىرىــدىن هللا پهقهت پهرۋهردىگــارىمىز ) ئــۇالر(

بىـرىگه قارشـىلىق -رئىنسـانالرنى بىـهللا ناھهق ھهيدهپ چىقىرىلدى، ئهگهر 

كۆرســـهتكۈزمىگهن بولســـا، راھىبالرنىـــڭ ئىبادهتخـــانىلىرى، چېركـــاۋالر، 

نىــڭ نــامى كــۆپ يادلىنىــدىغان هللا يهھۇدىيالرنىــڭ ئىبادهتخــانىلىرى ۋه 

نىــڭ دىنىغــا يــاردهم هللا مهســجىدلهر ئهلــۋهتته ۋهيــران قىلىنــاتتى، كىمكــى 
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تته كۈچلۈكتـۇر، ئهلـۋههللا ئۇنىڭغـا يـاردهم بېرىـدۇ، هللا بېرىدىكهن، ئهلـۋهتته 

  ».غالىبتۇر

ئهمما مۇسۇلمانالرنىڭ كۈندىلىك ھاياتىغا قارىساق، ئـۆزىمىزدىن زۇلـۇمنى 

ـــىغا  ـــان ئۇۋىس ـــۈركهندۈرىدىغان، چىقق ـــمهننى ش ـــدىغان، دۈش ـــى قىلى دهفئ

ھهتتا دۈشمهنلهر . كىرگۈزۈۋېتىدىغان قورال يات بىر نهرسىگه ئايلىنىپ قالدى

مهيدانغا چىقىپ، مۇسـۇلمان مهن دېگهنلهرنىـڭ كۈتكهندىن ئارتۇقراق نهتىجه 

خىيالىدا، بۇ قورال پهقهت شـۇ تاجـاۋۇزچى قوشـۇنالرغىال خـاس نهرسـه بولـۇپ 

   :ئالالھ تائاال ئېيتىدۇكى ھالبۇكى. قالدى
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دۈشـمهنلىرى . (ئېھتىياجلىق بىلهن ھوشـيار تۇرسـۇن) دۈشمهنلىرىدىن(«

قـوراللىرىنى يېنىـدا تۇتسـۇن، ) بىلهن ئۇرۇشۇشقا تهييـار تـۇرۇش يۈزىسـىدىن

ــــته  ــــيالىرىڭالردىن غهپلهت ــــوراللىرىڭالردىن، ئهش ــــىلهرنىڭ ق ــــاپىرالر س ك

ھۇجــۇم ) تۇيۇقســىزدىن(قېلىشــىڭالرنى، شــۇنىڭ بىــلهن ســىلهرگه بىــردىنال 

  ».ۇقىلىشنى ئارزۇ قىلىد

ھهتتا بىز ھۆكۈمران بولغان ھالهتته قورال مهشىقىگه سـهل قارىماسـلىققا 

كافىرالرنىڭ مۇسهللىتى ئاسـتىدىكى قهۋمنىـڭ قورالغـا ئۇنداقتا . بۇيرۇلدۇق

  سهل قارىشى نېمه ئاقىۋهتلهرنى مهيدانغا چىقىرار؟ 

اللَّــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم يـَُقــوُل َســتُـْفَتُح َعَلــْيُكْم َأَرُضــوَن َســِمْعُت َرُســوَل اللَّــِه َصــلَّى  َعــْن ُعْقَبــَة بْــِن َعــاِمٍر قَــالَ 

 َوَيْكِفيُكُم اللَُّه َفَال يـَْعِجُز َأَحدُُكْم َأْن يـَْلُهَو بَِأْسُهِمهِ 
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مۇنــداق  رهســۇلۇلالھ  مهن ،مۇنــداق دهيــدۇ ئــۇقبه ئىبنــى ئــامىر 

فهتىــھ قىلىــپ پــات يېقىنــدا زېمىــنالر ســىلهرگه « :دېگهنلىكىنــى ئاڭلىــدىم

ســىلهرنىڭ بىــرىڭالر ئۆزىنىــڭ . ئــالالھ ســىلهرگه كۇپــايه قىلىــدۇ. بېرىلىــدۇ

  ».ئوقياسىنى ئويناشتىن ئاجىز كهلمىسۇن

   )مۇسلىم رىۋايىتى(                                               

شــۇنداق ئېيتــااليمىزكى، ئىســالم دىيارلىرىنىــڭ ئهركىنلىكــى ئــالالھ 

بـۇ جىھـاد كـافىرالرنى ئۆلتۈرىـدىغان قـورال . بىلهن بولىـدۇيولىدىكى جىھاد 

  . بىلهن بولىدۇ

ئـالالھ ئۈچـۈن ئـۆز « :ئىبنى رۇش رهھىمهھۇلالھ مۇقهددىمىسىده دهيـدۇكى

نهپسىگه ئېغىر كهلگهن ئىشالرنى قىلغان ھهممه كىشى ئالالھ يولىـدا جىھـاد 

ــدۇ ــان بولى ــهبىيلىلال<پهقهت . قىلغ ــى س ــادۇ ف ــۇ  >ھئهلجىھ ــه، ب دهپ كهلس

تاكى ئۇالر ئىسالمغا كىرگهن ياكى  قهتئىيكى، قېلىچ ئارقىلىق كافىرالر بىلهن

   ».ئۇالر خار ھالهتته جىزىيه تۆلىگهنگه قهدهر جىھاد قىلىشنى كۆرسىتىدۇ

بىـلهن » ھئهلجىھادۇ فى سـهبىيلىلال«مانا يۇقارقى كىرزىسالردىن چىقىش 

زچى كافىرالرنى دىيارىڭالردىن قـوغالپ تاجاۋۇ! ئى ئۈممهت ئوغالنلىرى. بولىدۇ

ئـۇالرنى ! چىقىرىش ئۈچۈن، قولۇڭالرغا ئـۇالرنى ئۆلتۈرىـدىغان قـورال ئـېلىڭالر

  ! ئۆلتۈرۈپ ئالالھنىڭ دىنىغا ياردهم بېرىڭالر

ــۇس  ــنى نوم ــورال كۆتۈرۈش ــۇلمانالر ق ــۇن مۇس ــۈنىمىزده نۇرغ ــالبۇكى ك ھ

چۈن ئهڭ ئهۋزهل ئىبادهتنى نېمه ئۈ! ئى مۇسۇلمانالر. بىلىدىغان بولۇپ قالدى

قــورالنى، جىھــادنى تهرىــك ! تهرىــك قىلغىــنىڭالردىن خىجىــل بولمايســىلهر؟

قىلىشنىڭ شۇنداق مهنزىللىرى بارلىققا كهلدىكى، ئهگهر بىر ئالىم توغرىسىدا 

دېسـه،  -،بۇ ئـالىم كېچىنىـڭ قىيـامىنى، نهفلـى روزىالرنـى تهرىـك ئهتتـى«

توغرا، بۇ كىشى ئىلىم ئۆگىنىش، ئۆگىتىش بىلهن ئالـدىراش،  -،تالىبلىرى

شۇڭا بۇ ئهۋزهل ئهمهللهرنـى دهپ، . لهن شۇغۇللىنىدۇبىكىتاب يازىدۇ، دهۋهت 
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ئهمما بۇ ئالىم جىھادنى، رىباتنى تهييارلىقنى . دهيدۇ »بۇ ئىشالرنى قىاللمايدۇ

ئـالىم تهرىـك ئهتتـى دېسـهكچۇ؟ ئـۇ كىشـلهر ھودۇقـۇپ، تېرىكىـپ، سـهن بـۇ 

ئهجىبا ئۇ ئالىم ئىنسان . توغرىسىدا بۇ ھۆكۈمنى بېرىدىغان كىمتىڭ؟ دهيدۇ

نۇقسـانالر، كهمچىلىكـلهر يوقمـۇ؟ ئۇنىـڭ -ئهمهسمۇ؟ ئۇنىڭدا بۇ خىـل قۇسـۇر

ئىبادهتلهرنىڭ ئهڭ ئهۋزىلى جىھادنى تهرىك ئهتكىنى ھهقىقهت ئهمهسمۇ؟ مانا 

  .ىلىلهردىن بىرسىبۇ كۆرۈنۈشلهر جىھادقا، قورالغا قىلىنغان مۇئام

ـــالم ـــى ئىس ـــى ئهھل ـــوڭ ! ئ ـــۈنىمىزدىكى ئهڭ چ ـــالش، ك ـــورالنى تاش ق

ــدى ــاكىم بولىــدىغان . مۇســىبىتىمىزدىن بولــۇپ قال ــهرىئهت ھ ئهجىبــا ش

مۇســـۇلمانالر جهمئىيىتىنـــى قورالســـىز قانـــداق قـــۇرىمىز؟ مۇســـۇلمان ۋه 

ــر  ــان ئوخشــاش خۇالسىســى شــۇكى، ھېچبى ــارىختىن چىقارغ ــڭ ت كافىرالرنى

بىر  ققايىم بولمىدىكى ۋه ھېچبىر دۆلهت قۇرۇلمىدىكى ۋه ھهر قاندا ھۆكۈمهت

ھازارهت راۋاجالنمىدىكى، ئهگهر راۋاجالنغان، قۇرۇلغان، گۈللهنگهن بولسا، پهقهت 

  . ئۇالر قېلىچنىڭ بىسى ئارقىلىق روياپقا چىققان

ئهگهر باغنى ئىھاته قىلىپ قوغدايدىغان تام بولمىسا، مېـۋه كـۆچهتلىرىنى 

ئامرىكا نېمه ئۈچۈن ئىراقتا مهغلۇب . ه، توڭگۇزالر ئهلۋهتته ۋهيران قىلىدۇتۈلك

بولدى؟ ئافغانىستاندا نېمىشقا مهغلۇب بولدى؟ چۈنكى قورالالنغان مۇجاھىدالر 

ئــۇالردىن ۋه ئۇالرنىــڭ مااليلىرىــدىن نۇرغــۇنىنى ئۆلتــۈردى، ئــۇالرنى مىنــاالردا 

داق دهيمهنكــى، ئامرىكــا شــۇن. پــارتالتتى، راكىتــاالردا ئېتىــپ چۈشــۈردى

ــهرقى  ــايالر ش ــل خىت ــۇ قىزى ــىنى، ب ــان نهرس ــا تېتىغ ئافغانىســتاندا، ئىراقت

تۈركىستاندا تېتىماي تۇرۇپ، تهمىنى بىلمهي تۇرۇپ،  بـۇ دىيـاردىن چىقىـپ 

  . كهتمهيدۇ

ــۇلالھ  ــيه رهھىمهھ ــى تهيمىي ــتۇرىدىغان «ئىبن ــانى فاساتالش ــن ۋه دۇني دى

ئىمان ئېيتىشتىن قالسىال، ئهڭ ۋاجىب  تاجاۋۇزچى دۈشمهننى چېكىندۈرۈش،

جىھــادنى دهۋرىمىــزده ئهھيــا قىلغــۇچى ئۇســتاز . دهپ پهتىــۋا بهرگهن ».ئىــش
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جىھاد پهرز « :مۇجاھىد شهيخ ئابدۇلالھ ئهززهم رهھىمهھۇلالھ شۇنداق دهيدۇكى

دۈشمهن ئىسالم زېمىنىغـا كىـرگهن ئهينگه ئايلىنىدىغان ھالهتلهردىن بىرى، 

يىلى غېرىناتا كۇففارالر -1492مىالدى . ز ئهيىنگه  ئايلىنىدۇچاغدا، جىھاد پهر

قولىدا يىقىلغاندىن تارتىپ، بـۇ كـۈنىمىزگه قهدهر جىھـاد پهرز ئهيىـن بولـۇپ 

تاكى بىز ئىلگىرى ئىسالم يهرلهشكهن ھهر بىـر پـارچه زېمىننـى، . تۇرىۋاتىدۇ

ه، جىھاد پهرز ئىسالم تۇپراقلىرىغا، مۇسۇلمانالرنىڭ قولىغا قايتۇرۇپ ئهكهلگۈچ

   ».ئهيىن بولۇپ تۇرىدۇ

يۇقارقى پهتىۋاالردىن كۆرۈنۈپ تۇرىدۇكى، تاجاۋۇزچى دۈشمهننى چېكىندۈرۈپ، 

نـېمىگه دۈشـمهن . ئىسالمىي مۈلۈكلىرىمىزنى قايتۇرۇۋالىدىغان يـول جىھـاد

باستۇرۇپ كهلسه، بىزگه پهرز ئهيىن بولغان نهرسه، شـهۋۋالنىڭ روزىسـى يـاكى 

؟ نېمىگه غېرىناتا تهھهججۈت نامىزى بولماي، ئۇرۇش، جهڭ پهرز ئهيىن بولدى

مۇسۇلمانالرنىڭ قولىغـا ئۆتـۈپ، ئىسـالم شـهرىئىتى يۈرگـۈزۈلگىچه، بۇخـارى، 

مۇسلىمنى يادالش پهرز بولماي، ئالالھ يولىدىكى جىھـاد پهرز ئهيىـن بولـدى؟ 

توغرا، مۇسۇلمانالر فاساتالشقان ئهقىدىسىنى تۈزۈشـى، قهلىبلىرىنـى ئىسـالھ 

بىلهن، نهفلى روزا، نهفلى ناماز بىلهن،  تهربىيه-بۇالر تهلىم. قىلىشى كېرهك

-ئهممــا ســېنى ئۆلتــۈرىمهن، ئىپــپهت. كېچىنىــڭ قىيــامى بىــلهن بولىــدۇ

نومۇســـۇڭالرنى تـــۆكىمهن، بـــايلىقلىرىڭالرنى بـــۇاليمهن دېـــگهن دۈشـــمهننى 

. چېكىندۈرۈش، بويسۇندۇرۇش ئۇالرنى ئۆلتۈرۈش بىلهن، قورال بىلهن بولىـدۇ

  . هر بىرىنىڭ دىندا ئۆز ئورنى بارئالالھ بۇيرىغان ئىشالرنىڭ ھ

 ،دىننـى ئىقـامهت قىلىـش« :ئىبنى تهيمىييه رهھىمهھـۇلالھ ئېيتىـدۇكى

شۇنداقال ئۈستۈنلۈك ۋه غهلىبىنى قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن، ئالالھ پهيغهمبىرى 

ــى ــۈرنى ئهۋهتت ــۆلچهمنى ۋه تۆم ــابنى، ئ ــرگه كىت ــلهن بى ــاال  ».بى ــالالھ تائ ئ

   :ئېيتىدۇكى

 K J I H G  
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بىز ھهقىقهتهن پهيغهمبهرلىرىمىزنى روشهن مۆجىزىلهر بىلهن ئهۋهتتۇق ۋه «

قـانۇننى ئۇالر بىلهن بىلله، ئىنسانالر ئادالهتنى بهرپا قىلسۇن دهپ، كىتابنى، 

تۆمۈردىن ئۇرۇش قوراللىرى ياسىلىدىغانلىقى (تۆمۈرنى ياراتتۇق، . چۈشۈردۇق

تۆمۈر كۈچ ـ قۇۋۋهتنى ئۆز ئىچىگه ئالغان، تۆمـۈرده ئىنسـانالر ئۈچـۈن ) ئۈچۈن

هللا ) قورالالرنى ئىشلىتىپ(نى كۆرمهي تۇرۇپ هللا هللا نۇرغۇن مهنپهئهتلهر بار، 

ئۈچـۈن ) مهلـۇم قىلىـش(ى بىلىـش قا ۋه پهيغهمبهرلىـرىگه يـاردهم بهرگهنلهرنـ

  ».ھهقىقهتهن كۈچلۈكتۇر، غالىبتۇرهللا ، )تۆمۈرنى ياراتتى(

ئىسالم دىنىـدا كىتابنىـڭ ۋه ئۆلچهمنىـڭ ئـۆز ! ئى سۆيۈملۈك قېرىنداشالر

قا ۋه ئۇنىڭ رهسۇلىغا ياردهم بېرىشته تۆمۈردىن ھرولى ۋه ئورنى بولغاندهك، ئالال

. يۇمغىلى بولمايدىغان رولى ۋه ئورنى بار ياسالغان بۇ ئۇرۇش قوراللىرىنىڭ كۆز

بۇ قورالالر بارچه ھۆكۈم ئالالھقا بولغانغا، ئالالھقا شېرىك كهلتۈرىدىغان قانۇن 

ۋه ھاكىمىيهتلهر تامامهن يوق بولغانغا قهدهر، ئۆز رولىنـى ھهرگىـز يوقىتىـپ 

  . قويمايدۇ

  :ئالالھ تائاال بۇيرۇق قىلىپ ئېيتتىكى

 K J I H G  
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ئۈچـۈن بولغانغـا قهدهر ئـۇالر بىـلهن هللا پىتنه تۈگىگهن، دىـن پۈتـۈنلهي «

  » .ئۇرۇشۇڭالر

ئالالھ تائاال قـېلىچ ئايىتىـده جىھادنىـڭ تـاكى قىيـامهت كـۈنىگىچه داۋام 

قىلىدىغان ۋه مهنسۇق بولمايدىغان ئاساسى لىنىيىسىنى، ھۆكـۈمىنى بايـان 

نداقال ھهم ئۇ كۆرسهتمه ئىسـالم ئۈممتىنىـڭ قىيـامهتكىچه داۋام شۇ. قىلدى

  . قىلىدىغان ئاساسى يول مهنھهجلىرىدىن بىرى

ئىسالم ۋه ئهھلىگه ! ئى شىجىنپىڭ! ئى ئوباما! ئاڭالپ قويۇش، ئى كافىرالر

ئهمدى ! زېمىنلىرىمىزدا كۆپ فاساتالرنى تېرىدىڭالر! دۈشمهنلىك قىلىۋاتىسىلهر

كافىرالرغـا شـىددهتلىك بولغـان قېلىچلىرىمىزنىـڭ بىسـىنىڭ سىلهر پهقهت 

  !گهدىنىڭالرنى چېپىشىنى كۈتۈپ تۇرۇڭالر

شۇنداق كهسكىن قىلىپ ئېيتىشقا بولىدۇكى، مـۇھهممهد ئهلهيھىسسـاالم 

غان يـولى ئـالالھ يولىـدىكى دىئۈممىتىنىڭ كافىرالر ئۈستىدىن غهلىبه قىلىـ

دىن قۇتۇلىـدىغان يـولى ئــالالھ مهزلـۇم ئىسـالم ئۈممىتىنىـڭ زۇلۇمـ. جىھـاد

  . يولىدىكى جىھاد

ــادى  ــى، ئىجتىھ ــڭ فىقھ ــۇلالھ جىھادنى ــدۇلالھ ئهززهم رهھىمهھ ــهيخ ئاب ش

بىـز ئىنسـانالرنى « :ئهھكاملىرىنى بايان قىلغان كىتابىدا شۇنداق دهيـدۇكى

مهزلۇمالر ئۈستىدىكى زۇلۇمنى يوق قىلىش ئۈچۈن، ئاجىزالردىن مۇسىبهتلهرنى 

   ».ئۈچۈن، ئالالھ يولىدىكى ئۇرۇشقا چاقىرىمىزكۆتۈرۈۋېتىش 
  :ئالالھ تائاال ئېيتتىكى

 K J I H G  
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ــۆمىنلهر(« ــى م ــدىكى، !) ئ ــېمه بول ــىلهرگه ن ــادهللا س ــدا جىھ ــڭ يولى  نى

بـۇ ئاھالىسـى زالىـم ! ئـى پهرۋهردىگـارىمىز<): دۇئـا قىلىـپ(قىلمايسىلهر ۋه 

شهھهردىن بىزنى چىقـارغىن، ئـۆز دهرگاھىڭـدىن بىـزگه بىـر ئىگىـدارچىلىق 

قىلغۇچىنى مۇيهسسهر قىل، ئۆز دهرگاھىڭدىن بىزگه بىر مهدهتكارنى مۇيهسسهر 

نى قۇتقـۇزۇش ئۈچـۈن دهيدىغان ئاجىز ئهرلهر، ئاجىز ئايـالالر ۋه بـالىالر> قىل

   ».جىھاد قىلمايسىلهر

ھهقىــقهت شــۇكى، كىشــىلهرگه جىھــادنى تهرىــك قىلىــش ســهۋهبىدىن 

قايغۇ، خـارلىق، قورقـۇنچ -يېتىدىغان، جۈملىدىن زىللهت، مهغلۇبىيهت، غهم

قاتـــارلىق مۇســـىبهتلهر دۈشـــمهنلهرنىڭ ئۈســـتىمىزدىن بىزنـــى مۇســـهللهت 

ــارتۇق ــىبهتلهردىنمۇ ئ ــدىكى مۇس ــ. قىلغان ــرىگه ب ــڭ قهلىبلى ــالالھ ئۇالرنى ۇ ئ

  . تاشلىغان خارلىق مۇسىبهتلىرىدۇر

شهيخ ئابدۇلالھ ئهززهم رهھىمهھۇلالھ ھهدىسنى نهقىل قىلىپ يهنه شۇنداق 

بېـرىم قىلىشسـاڭالر، -رىبانىڭ بىر تۈرى بولغان ئىينه بىلهن ئېلىم« :دهيدۇ

چـارۋا سـانائىتى ۋه ئـۆي -يهنى مال( كالىنىڭ قۇيرۇقلىرىغا يېپىشىۋالساڭالر

ــدهك ــاقمىچىلىقى دېگهن ــايۋانلىرى ب ــاڭالر ) ھ ــرائهتكه رازى بولس ــى (ۋه زى يهن

ــىغا ــانچىلىق ئىشلهپچىقىرىش ــالالھ ) دېھق ــهڭالر، ئ ــك ئهتس ــادنى تهرى ۋه جىھ

  .ئۈستۈڭالرغا زىللهتنى مۇسهللهت قىلىپ قويىدۇ

شغۇل بولـۇپ كهتسـه، كىشىلهر ئهگهرده دېھقانچىلىق ۋه سانائهت بىلهن مه

ئـۇالر تـاكى . ئالالھ ئۇالرنىڭ ئۈسـتىگه زىللهتنـى مۇسـهللهت قىلىـپ قويىـدۇ
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. ئـۇ زىللهتنـى ئـۇالردىن كۆتۈرۈۋهتمهيـدۇ يـاكى قايتىشـقۇچه دىنىغا قـايتقۇچه

شۇنىڭ . جىھادنىڭ تهرىك قىلىنىشى خۇددى دىننى تهرىك قىلغانغا ئوخشايدۇ

ئارىسـىدا ئـۇرۇش پارتلىغـان چاغـدا،  ئۈچۈن ئىسالم ئۈممىتى بىلهن باشـقىالر

چـارۋا ئىشلهپچىقىرىشـى بىـلهن -دېھقانچىلىق بىلهن، سانائهت بىلهن، مـال

ئهگهر جىھادنى تهرىك ئهتسه توقۇلمـا . شۇغۇلالنماق بۇالرنىڭ ھهممىسى ھارام

پىرهنىك زاۋۇتى -نهبۇيۇملىرى فابرىكىسى ياكى مهشۈت فابرىكىسى ياكى پىچى

  !ئۇنىڭغا رهھمهت قىلسۇن ئالالھ» .ئېچىش ھارام

جىھادنى تاشالپ، تۇرمۇشىمىزنى پاراۋانالشتۇرۇش ئۈچۈن ھهرىكهت قىلماق، 

كۇفرى ھۆكۈمرانلىقنىڭ  مهزلۇمالر ئۈستىدىكى زۇلۇم خارلىقنىڭ، گهدىنىمىزدىكى

 . ئېشىشىغا، سوزۇلىشىغا سهۋهب بولىدىغان ئامىل

القســطنطينية وعلــى الجماعــة عبــد الــرحمن بــن غزونــا مــن المدينــة نريــد  عــن أســلم أبــي عمــران قــال

خالد بن الوليد والروم ملصقو ظهورهم بحائط المدينة فحمل رجـل علـى العـدو فقـال النـاس مـه مـه ال 

إله إال اهللا يلقي بيديه إلى التهلكة فقال أبو أيوب إنمـا نزلـت هـذه اآليـة فينـا معشـر األنصـار لمـا نصـر 

 نقيم في أموالنا ونصلحها فأنزل اهللا تعالىاهللا نبيه وأظهر اإلسالم قلنا هلم 

  }وأنفقوا في سبيل اهللا وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة { 

  فاإللقاء باأليدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد

بىـز « :كى، ئـۇ مۇنـداق دهيـدۇدۇنىـدىن رىـۋايهت قىلىئهسلهم ئهبۇ ئىمرانـ

قوسـتانتىنىيهنى ئابدۇراھمان ئىبنى خالىد ئىبنى ۋهلىدنىڭ قوماندانلىقىـدا 

رۇم قوشۇنى دۈمبىسىنى شهھهر . مهقسهت قىلىپ مهدىنىدىن غازاتقا ئاتالندۇق

توسـاتتىن بىـر كىشـى دۈشـمهنگه ھۇجـۇم . سېپىلىغا چاپالشـتۇرۇپ تـۇراتتى

هلـالھ، ئـۇ توختـا، الئىـالھه ئىلل-توختـا« :كىشـىلهر. قىلىپ كىرىپ كهتتى

 :ئېيتتىكـى ئهبۇ ئهييۇبىل ئهنسـارى . دېدى ».ئۆزىنى ھاالكهتكه تاشلىدى

بۇ ئـايهت ھهقىقهتـته بىـز ئهنسـارىالر گـورۇھى توغرىسـىدا چۈشـكهن، ئـالالھ «

پهيغهمبىرىگه ياردهم بهرگهن، ئىسالم ئاشكارا بولۇپ، غهلىبه قىلغان مهزگىلده، 
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لـۇقالپ، ئـۇالرنى راۋاجالندۇرۇشـقا مۈلۈكلىرىمىزنىڭ ئـورۇنلىرىنى تو-بىز مال

  : ئالالھ تائاال.  دېيىشتۇق ».ھهرىكهت قىاليلى

  }وأنفقوا في سبيل اهللا وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة { 

سـهرپ قىلىڭـالر، ئـۆزۈڭالرنى ھـاالكهتكه ) پـۇل ـ مـال(نىڭ يولىـدا هللا  «

ھـالهكهتكه ئۆز قولى بىلهن ئـۆزىنى . دېگهن ئايهتنى چۈشۈردى» .تاشلىماڭالر

ــال، تاشــالش ــۇپ كېتىشــ-م ــلهن بول ــى بى  ۋه ىمىزمۈلۈكلىرىمىزنىــڭ راۋاج

  ».جىھادنى تاشالپ قويۇشىمىزدۇر

   )ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى(                                            

ئالالھنىــڭ دىنــى ئــالىي بولــۇپ، ئىســالمغا نۇســرهت كهلگهنــده، جىھــادنى 

ــۇم تاشــالش ھــاالكهت بولســا،  كافىرالرنىــڭ ھۆكــۈمرانلىقى ئاســتىدىكى مهزل

-مىللهت جىھادنى، كافىرالر بىلهن جهڭ قىلىپ، جېنىنى، مېلىنى، ئىززهت

  ھۆرمىتنى ھىمايه قىلىشنى تهرىك ئهتسه، ئاقىۋهت قانداق بوالر؟

. ئالالھ تائاال كاالمى قۇرئاندا بىزگه جىھادنىڭ تهبىئىتىنـى بايـان قىلـدى

  :ئېيتتىكىئالالھ تائاال 
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سىلهرگه جىھاد پهرز قىلىندى، ھـالبۇكى، سـىلهر ئـۇنى ياقتۇرمايسـىلهر، «

سىلهر بىرهر نهرسىنى ياقتۇرماسـلىقىڭالر مـۇمكىن، ئهممـا ئـۇ سـىلهر ئۈچـۈن 

پايدىلىقتۇر؛ سىلهر بىرهر نهرسىنى ياقتۇرۇشۇڭالر مۇمكىن، ئهممـا ئـۇ سـىلهر 
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بىلىدۇ، هللا ) نىسىلهرگه نېمىنىڭ پايدىلىق ئىكهنلىكى. (ئۈچۈن زىيانلىقتۇر

  ».بۇيرۇغانغا ئالدىراڭالرهللا ) شۇنىڭ ئۈچۈن(سىلهر بىلمهيسىلهر، 

پهرز بولغــان بــۇ جهڭ، ئــۇرۇش ئىبــادىتىنى بىــز مۇشــهققهتلىك  كهئــۈممهت

دىن، نىڭ قاتارىـبىلىپ، يامان كۆرگهن بىلهن، بىز ياخشى كۆرىدىغان ئىشـالر

ۆلهت، ئىســالم كــافىر دۈشــمهنلهر ئۈســتىدىن بولىــدىغان غهلىــبه، ئىســالمى د

ــۇنداقال  ــاھادهت، ش ــدىكى ش ــالالھ يولى ــتهقىللىقى، ئ ــڭ مۇس دىيارلىرىمىزنى

غهنىمهتلهر، مانا -خهزىنىلىرىدىكى دۇنياسىدىن توپالنغان بايلىق كافىرالرنىڭ

  .  بۇ ئاپتومات، پىلىموتالر بىلهن كېلىدۇ

بىزگه خوش ياققان جىھادنى تهرىك قىلىش بىلهنچۇ؟ ئهمهلىيهتتىمۇ بايدىن 

گادايغىچه، ياشـتىن قېـرىغىچه، تـالىبتىن ئـالىمغىچه نۇرغـۇن مۇسـۇلمانالر 

ــهنلىنىپ  ــا كىش ــۇپ، زېمىنغ ــىغا رازى بول ــا ماتاس ــپ، دۇني ــادتىن قېلى جىھ

ــىماقتا ــۆرۈپ . ياش ــى ك ــنىڭ نهتىجىس ــۆرۈلگهن ئىش ــزگه خــوپ ك ــا بى ئهمم

ــوقىتىلىش،  ــوقىلىش، ي ــام، ي ــۇرغىنىمىزدهك، داۋاملىشــىۋاتقاندهك قهتلىئ ت

ــدۇھهســرهت ــادامهت، ھــاالكهت بولى ــۈز . ، ن ــۇ؟ ي ــون يىلغىچىم قاچــانغىچه؟ ئ

بىز قورالنى ئېلىپ، دۈشمهنلهرگه  ئهگهر! يىلغىچىمۇ؟ مىڭ يىلغىچىمۇ؟ ياق

ـــى چىقمىســـاق، تـــاكى قىيـــامهت كۈنىـــدىكى دۈشـــمهنگه قارشـــى قا رش

چىقمىغــانلىقىمىز ئۈچــۈن تارتىلىــدىغان قــاتتىق ســوراققىچه بــۇ دۇنيــادىكى 

  . تۈگىمهيدۇ خارلىق ھهرگىز

   :ئالالھ تائاال ئېيتتىكى
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تېتىتتى، ئاخىرهتنىڭ ئازابى ) تهمىنى(ئۇالرغا بۇ دۇنيادا خارلىقنىڭ «هللا 

پهيغهمبهرلىرىنى (بىلسه ئىدى ) ئاخىرهتنىڭ ئازابىنى(تېخىمۇ بۈيۈكتۇر، ئۇالر 

  »).ئىنكار قىلمايتتى

بىزنىڭ جىھادنى ئۈممهت ھاياتىـدىكى كىرزىسـالرنى ھهل ! ئى قېرىنداشالر

قىلىش يـولى دېگهنلىكىمىزدىكـى يهنه بىـر سـهۋهب، جىھادسـىز ئۈممهتنىـڭ 

فاساتالشــقان تهۋھىــد ئهقىدىســىنى، جهمئىيهتتىكــى بۇزۇقچىلىــق، مــۇنكهر 

، دۈشمهنلهر ئىسالم ئۈممىتى سهۋهبى شۇكى. قاتارلىقالرنى تۈزهتكىلى بولمايدۇ

تهربىيىنىــڭ ۋه ھهق -بىــلهن ئۈممهتنىــڭ ئالىملىرىنىــڭ، ئىســالمى تهلىــم

جهمئىيهتته يامانلىق، شېرىك . دهۋهتلهرنىڭ ئارىسىنى كۈچ بىلهن ئايرىۋهتتى

دۈشمهنلهرنىڭ ئۈممهتنىـڭ . تارقىتىدىغان باش مهنبه شۇ كۇفرى ھاكىمىيهت

ســـى ئېلىـــپ بېرىلىـــدىغان، ئىســـالم نارســـىدىلىرىنى مۇلھىـــدلىق تهربىيى

ئهقىدىلىرىدىن يىراقالشتۇرىدىغان مهكتهپلىرىگه مهجبۇرى يىغىۋېلىشى، كېرهم 

تاكى ھازىرغىچىلىك تۈرمىدىن !) ئالالھ ئۇنى ئهسىرلىكتىن قۇتقۇزسۇن(قارىنى 

چىقارماسلىقى، ئۇالنبايدىكى بالىالر تۈرمىسىگه سـوالنغان مهدرىسـه بـالىلىرى 

ــرهك  ــدىن دې ــاۋابنېمى ــدۇ؟ ج ــالمى  ىبېرى ــايالر ئىس ــل خىت ــى، قىزى ئېنىقك

بىـز دهۋىتىمىزنـى يهتكـۈزۈش يولىـدا . دهۋىتىمىزنى قوراللىق باسـتۇرۇۋاتىدۇ

  . ئۇالرنىڭ ئارمىيه ساقچىلىرى بىلهن ئۇرۇش قىلىشقا مهجبۇر

بىزنىڭ جىھادقا دهۋهت قىلىشـىمىز شـۇنداقال ! ئى سۆيۈملۈك قېرىندىشىم

د يـولى ئۈممهتنىـڭ ئىززىتىنـى قايتۇرۇۋېلىشـتىكى جىھاد قىلىشىمىز، جىھا

  . بىردىنبىر يول بولغانلىقى ئۈچۈندۇر

نىڭ ئهلچى ئىكهنلىكىگه،  ئى ئالالھنىڭ رهببى ئىكهنلىكىگه، مۇھهممهد 

ئالالھ ! ئىسالمنىڭ دىنى ئىكهنلىكىگه رازى بولغان سۆيۈملۈك قېرىنداشلىرىم

 :نلهرگه شۇنداق خىتاب قىلدىكىجهلله ۋه ئهال بىزنى ئاگاھالندۇرۇپ، مۆئمى

 K J I H G  



        !ھهق كهلدى، باتىل یوقالدى              تۈركىستان ئىسالم پارتىیىسى ئىسالم ئاۋازى تهشۋىقات مهركىزى                

49 

 M  Q   P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F   E  D

  ^  ]  \  [  Z   YX  W  V  U  T  SR

   i  h  g  f  e  d  c   b  a  `  _

  t  s   r  q  p  o  nm  l  k  jL   

   ٣٩ - ٣٨: التوبة

ــى مــۆمىنلهر« قىلىشــقا چىقىڭــالر نىــڭ يولىــدا جىھــاد هللا ســىلهرگه ! ئ

دېيىلســه، نېمىشــقا يۇرتــۇڭالردىن ئــايرىلغىڭالر كهلمهيــدۇ؟ دۇنيــا ھايــاتىنى 

بىلهن تېگىشىشكه رازى بولدۇڭالرمۇ؟ دۇنيا ھاياتىـدىن ) بهخت(ئاخىرهتتىكى 

بهھرىمهن بولۇش ئاخىرهتنىڭ نېمهتلىرى بىـلهن سېلىشـتۇرغاندا، ئهرزىـمهس 

سـىلهرگه قـاتتىق ئـازاب هللا اڭالر، ئهگهر سىلهر جىھادقا چىقمىسـ. نهرسىدۇر

ئورنۇڭالرغــا ســىلهردىن باشــقا قهۋمنــى ) ســىلهرنى ھــاالك قىلىــپ. (قىلىــدۇ

ھهر نهرسـىگه هللا قا قىلـچه زىيـان يهتكۈزهلمهيسـىلهر، هللا كهلتۈرىدۇ، سىلهر 

  ».قادىردۇر

بــۇ « :سـهئىد قۇتــۇب رهھىمهھـۇلالھ بــۇ ئايهتنىـڭ تهپســىرىده ئېيتىـدۇكى

خىتاب مـۇئهييهن ئورۇنـدىكى، مـۇئهييهن قهۋم ئۈچـۈن بولسـىمۇ، لـېكىن ئـۇ 

. دااللهت جهھهتتىن ئالالھقا ئهقىدىسى بولغان ھهر بىر كىشـىگه ئومۇمىيـدۇر

ئۇالرغا تهھدىت بولۇۋاتقان ئازاب يالغۇز ئاخىرهتتىكى ئازاب ئهمهس، شۇنداقال ئۇ 

الغۇچىالرغا يېتىدىغان خارلىق جىھادتىن، جهڭدىن ئولتۇرۇۋ. ئاشۇ دۇنيا ئازابى

مهنــپهئهتلهردىن . دۈشــمهنلهرنىڭ ئــۇالر ئۈســتىدىن غالىــب كېلىشــى. ئــازابى

ئـۇالر . مهھرۇم قېلىشـى ۋه ئـۇ مهنـپهئهتلهردىن دۈشـمهنلهرنىڭ پايدىلىنىشـى

ــدىنمۇ  ــده يوقاتقان ــاد ۋه جهڭ ــرگه جىھ ــلهن بى ــى بى ــڭ ھهممىس يۇقارقىالرنى

ئۇالرنىـڭ خـارلىق ئۇالرغـا . ىيان تارتىـدۇھهسسىلهپ، مالالردىن، جانالردىن ز
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ــاۋادا شــهھىدلىك ۋه غهلىــبه ئۈچــۈن ئــۆزلىرىنى  ئۆلــۈمىگه قهدهم قويۇشــى، ن

. ئاتىغىنىدا، ئىززهت ئۇالردىن كۈتكهن قۇربانلىقتىن ھهسسىلهپ كۆپ بولىـدۇ

ــۇالرنى پهقهت  ــالالھ ئ ــادنى تهرىــك قىلســا، ئ ــۈممهت، جىھ ــداقلىكى بىــر ئ قان

دۈشمهنلهر بىلهن بولغان ئـۇرۇش ئـۇالردىن تهلهپ . قىلىدۇخارلىققىال مۇپتىال 

ه خار ۋه مهجبۇرى ھالـدا قىلغان نهرسىنىڭ نهچچه ھهسسىسىنى دۈشمهنلىرىگ

  !ئالالھ ئۇنىڭغا رهھمهت قىلسۇن» .تۆلهيدۇ

قۇرئان ۋه ھهدىسنىڭ ھۆكۈمى، شهرىئهتنىڭ تهلىپى، شۇنداقال ! قېرىنداشالر

ــالالھ يولىــدىكى مۇســۇلمانالرنىڭ بۈگــۈنكى دىنــى، د ۇنيــاۋى كىرزىســلىرى ئ

. بۇالرنى ھهل قىلىدىغان يـول ئىكهنلىكىنـى كۆرسـىتىپ تۇرۇپتـۇ ڭجىھادنى

خۇالســه شــۇكى، كــۇفرى ھۆكــۈمهتنى ئاغــدۇرۇش، ئىســالم شــهرىئىتى ئىجــرا 

قىلىنىدىغان سىياسى نىزام ئورنىتىش، بۇالرنىڭ بىردىنبىر يولى، ئۈممهتنىڭ 

دۈشمهنلىرىگه قارشى قوراللىق كۈرهشـكه ئاتلىنىشـى، ھهر تهرهپـتىن ئۇالرغـا 

  . زهربه بېرىشى

كافىرالر ئۈممهتى مۇھهممهدكه ھهر ! ھهمشىرىلهر-ئى سۆيۈملۈك قېرىنداش

تهرهپتىن ھۇجۇم باشلىغان، ئۇالرنىڭ دىنىنى، دۇنياسىنى خارابالشـتۇرماقچى 

ــۇل ــڭ مهرد ئوغ ــۇنداقال ئۈممهتنى ــان، ش ــى -بولۇۋاتق ــا قارش ــرى ئۇالرغ قىزلى

تقىنىڭالردىن خـۇش بىشـارهت جىھادىنى ئهھيا قىلىۋاتقـان بـۇ زامانـدا ياشـاۋا

  ! ئېلىڭالر

بىلىڭالركـى، ئـالالھ «: رهھىمهھۇلالھ شۇنداق ئېيتىدۇكى ئىبنى تهيمىيه

ئالالھنىـڭ بىـر كىشـىنى دىـن . ئهھۋالىڭالرنى ئىسالھ قىلىپ بهرسۇن-ھال

يېڭىلىنىۋاتقــان، مۇســۇلمانالرنىڭ دىنــى شــۇئارلىرى تىرىلىۋاتقــان شــۇنداقال 

رنىڭ ئهھـــۋالى جانلىنىۋاتقـــان بـــۇ ۋاقىـــتقىچه مۇســـۇلمانالر ۋه مۇجاھىـــدال

ياشىتىشـــى، ئـــالالھ ياخشـــىلىق ئىـــراده قىلغـــان كىشـــىلهرگه بهرگهن 

تاكى بۇ نېـئمهت شـۇ قهدهركـى، . نېئمهتلىرىنىڭ ئهڭ كاتتىلىرىدىن بىرىدۇر
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ئۇالر مۇھاجىر ۋه ئهنسارىالر ئارىسىدىكى ھهممىدىن ئىلگىرى ئىمان ئېيتقـان 

كىمكى مانا بـۇ ۋاقىتتـا بـۇ ئىشـالرنى قىلىـش . دۇكىشىلهرگه ئوخشاش بولى

هشكهن كىشىلهر بىلهن مهشغۇل بولسا، ئۇ كىشى ئۇالرغا ياخشىلىق بىلهن ئهگ

ئۇالر ئالالھ ئۇالردىن رازى بولغان، شۇنداقال ئۇالرمۇ ئالالھتىن . قاتارىدىن بولدى

ۇرىدىغان ئالالھ ئۇالرغا ئاستىدىن ئۆستهڭالر ئېقىپ ت. رازى بولغان كىشىلهردۇر

ـــدى ـــى تهييارلى ـــدۇ. جهننهتلهرن ـــۈ قالى ـــدا مهڭگ ـــۇالر ئۇنىڭ ـــا . ئ ـــۇ كاتت ب

ــالالھ . مۇۋاپىقىيهتتــۇر ــته ئ ــۇ ســىناق ئۈچــۈن، ھهقىقهت ــۆئمىنلهر ب شــۇڭا م

. تهرىپىدىن بېرىلگهن كاتتا مۇكاپات ئۈچۈن، ئالالھقا شۈكرى قىلىشلىرى الزىم

ھهتتا ئـالالھ بىـلهن . بۇ فىتنىنىڭ كهينىگه زور نېئمهت يوشۇرۇنۇپ ياتقاندۇر

قهسهم، ئهڭ ئىلگىرى ئىمان ئېيتقـان مۇھـاجىر ۋه ئهنسـارىالر، خـۇددى ئهبـۇ 

بهكرى، ئۆمهر، ئوسمان، ئهلى ۋه ئۇالردىن باشقىلىرىغا ئوخشاشالر بۇ دهۋرىمىزده 

ھازىر بولسـا ئىـدى، جهزمهنكـى بـۇ جىنـايهتچى قهۋم بىـلهن بولغـان جىھـاد، 

ئالالھ ئۇنىڭغا » .ىنىڭ قاتارىدىن بولغان بوالتتىئۇالرنىڭ ئهڭ ئهۋزهل ئهمهللىر

  !رهھمهت قىلسۇن

K J I H G  

  M  ¸      ¶  µ  ´  ³L ٢٦: المطففین 

  »!قىزىققۇچىالر شۇنىڭغا قىزىقسۇن«

اللھم صل وسلم على نبینا حممد والـه وصـحبه ومـن  وااله          .  و أخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني 

  .ورمحة اهللا وبركاتهوالسالم علیكم 
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