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ئۇ زاتتىن  !قا خاستۇرهللاساناالر -بارلىق ھەمدۇ ،شۈبھىسىزكى

ياردەم ۋە مەغپىرەت تىلەيمىز، نەپسىمىزنىڭ شەررىدىن ۋە 
 .قا سېغىنىپ پاناھ تىلەيمىزهللائەمەللىرىمىزنىڭ يامانلىقىدىن 

 هللاھىدايەت قىلغان كىشىنى ھېچكىم ئازدۇرالمايدۇ ۋە  هللا
گۇۋاھلىق ئازدۇرغان كىشىنى ھېچكىم ھىدايەت قىاللمايدۇ، 

-ئىالھ يوقتۇر، ئۇ يەككەھەق تىن باشقا ھېچ هللابېرىمەنكى، بىر 
يېگانىدۇر، ئۇنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر. يەنە گۇۋاھلىق بېرىمەنكى، 

 ر.نىڭ بەندىسى ۋە ئەلچىسىدۇهللا ملسو هيلع هللا ىلصمۇھەممەد 
 جىھادنىڭ بەزى بەرىكەتلىرىنى سۆزلەپ مۇنداق دەيدۇ: تائاال هللا

ُهْم ُسبُ َلَنا َوِإنَّ اَّللََّ َلَمَع اْلُمْحِسنِ ﴿ بىز » ﴾يَ َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَ ْهِديَ ن َّ

 هللائۈچۈن كۈرەش قىلغانالرنى ئەلۋەتتە يولىمىزغا يېتەكلەيمىز، 
 .①«ھەقىقەتەن ياخشى ئىش قىلغۇچىالر بىلەن بىللىدۇر

ئۆتكۈر ىق، توغرا يول، پھەقكە ھىدايەتلىنىش، تەۋ تائاال هللا
دالرنىڭال نائىل يولىغا پەقەت مۇجاھىنىڭ تائاال هللاۋە  پىكىر

 يەمىمىيولىدىكى س تائاال هللائۇالرغا  بولىدىغانلىقىنى ھەمدە
 سۆزلەپ ئۆتتى. رىدىغانلىقىنىجىھادى ئارقىلىق بەرىكەت بې

جەھەتتە  پىكىرمۇجاھىدالر كىشىلەرنىڭ ئەڭ ئالىملىرى ۋە 
ئەڭ پاراسەتلىكلىرى بولۇپ، بىزدىن بۇرۇنقىالر جىھادنىڭ مېۋىسى 

ىقھى ياكى قىلمىغانلىقى ئۈچۈن، مەيلى ف شەكۋە بەرىكىتىگە 
بات رى»دۇچ كەلسە  ئەگەر بىرەر مەسىلىگە جەھەتتىن بولسۇن يئىلمى

ئۆزى  نىڭمۇجاھىد ،شۇنىڭ ئۈچۈن دەيتتى. «سوراڭالر!ئەھلىدىن 
 خۇددى جىھادنىڭ ،نىشىى ۋە چۈشىنى بىلىشىقياشاۋاتقان رېئالل

 .ك ئىنتايىن مۇھىملىرىنى چۈشىنىشىدەىفىقھى مەسىل ۋە يشەرئى
                                                           

 ئايەت. -96سۈرە ئەنكەبۇت  ①
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 تائاال هللا، دىق بولساشۇنىڭ بىلەن بىرگە يەنە ئۆز جىھادىدا سا
-ىلئەقئۇنىڭ  تائاال هللايولىدىكى جىھادىنىڭ بەرىكىتى سەۋەبلىك 

ئاڭاليدىغان قۇلىقى، كۆرىدىغان كۆزى چىۋىتىدۇ، ئېپاراسىتىنى 
، شۇنىڭ بىلەن ئۇنىڭ ھەقىقەتكە بولغان دە-رىدۇېبولۇپ ب

 ىالرنىڭكىدىن نەچچە ھەسسە ئۈستۈنباشق ھىدايىتىچۈشەنچىسى ۋە 
 بولىدۇ.

يىراق بولغان  سەپلىرىدىن مۇجاھىدالر ،شۇنىڭ ئۈچۈن
 مۇجاھىدالرنىڭ ئېھتىياجى يوق چىلەرگەغا ۋە نەزەرىيى«ئالىمالر»

، جىھاد ۋە جەڭلىرىدە ئەڭ مۇۋاپىق ئۆزىنىڭغا مۇجاھىدالر چۈنكى
يوليورۇقالرنى تالالپ بېرىپ كېلىۋاتقان  ئۈنۈملىكئەڭ ساپ، ئەڭ 

تە ەتجەھ دەلىلىشىلەرنىڭ ئەڭ ئىلىملىكلىرى ۋە ك — ئالىملىرى
اد جىھچۈنكى جىھاد چۈشەنچىلىرى  كۈچلۈكلىرىنىڭ قاتارىدىندۇر.

 هللا. سادىقلىق ئەلۋەتتە ۋە جەڭ مەيدانلىرىدىن تۇغۇلىدۇرەھمىدىن 
-ئالدامچى نەپسھەۋەس، -ۋە ئازغۇن ھاۋايى ا ئېسىلىشغتائاال

 يشەرئى ئەگەر ئۇنىڭغا راقلىشىش بىلەن بولىدۇ.ىتلەردىن يشەھۋە
 ئۇ ۋاقىتتا پىكرىنىڭقوشۇلسا، نىش ئىلىم ۋە رېئاللىقىنى چۈشى

 خاتالىشىش نىسبىتى ناھايىتى تۆۋەن بولىدۇ.
ر ر، ئۇالئالىملىرى با يمۇجاھىد رەببانى ئۆزىنىڭ الرنىڭمۇجاھىد

 دۇ.زىياننى ئۆلچىيەلەي-نى تالالشتا پايداىرئۆز جىھادىنى ۋە نىشانلى
ئولتۇرۇپ قالغان كىشىلەرنىڭ ىھادتىن ج ھەرگىزمۇ مۇجاھىدالر

جىھادنى تەرك ئېتىپ،  ؛فىقھىلىرىغا« مەي بولۇپ كەتكەن پىشىپ»
 ىنىڭرىكا قاتارلىق ئاغىلىرېلەر ۋە ئۆزىنىڭ غەرب، ئامھەرخىل تۈزۈم

ۋە  «خاتا مەدەنىيەت»ياكى  قەدەملىرى ئاستىدا چەيلىنىپ
قالغانالرنىڭ لدىدا گاڭگىراپ بۆھتانى ئا «ورلۇقرتېر»

 ،ئۆلۈمدىن قورقۇپ ھاياتلىققا مىخلىنىپ قالغان ؛لىرىگەىرىينەزە
 ۋە ياكى دىندىن چىققان كىتاب خالتىلىرىنىڭ چۈشەنچىلىرىگە
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ئۇالرغا »ۋە  «ت تۇتۇشوسئاغىلىرىنى د»بىزگە  پات ئېكرانالردا-پات
 يغا قويىدىغان ۋە چىرىگەن ئىلمانىىنى ئوتتۇر«ئىتائەت قىلىش

لىمچى ماقالىلىرىنى تەقدىم قىلىپ سەھىپىلىرىدىكى تەس
 تېخى يەنە غا مۇھتاج ئەمەس.«يېتۈك مۇتەپەككۇرالر»يۈرىدىغان 

يىن ئۇنى تەھلىل قىلىپ ۋە ئەمەلىيەتتىن كې يبىر جىھادىھەر
مۇنازىرە  مەيدانلىرىدىن تۇرۇپئۆزلىرىنىڭ قىڭغىر كەتكەن 

مۇجاھىدالرنى ماالمەت قىلىپ ياكى ئۇالرنى نادانغا  ،قىلىشلىرى
مۇجاھىدالر ۋە مۇجاھىدالرنىڭ جىھادىغا تەنە قىلىشلىرى چىقىرىپ، 

 ئۇالرنىڭ....
مۇجاھىدالرنى ۋە ئۇالرنىڭ ئەمەلىيەتلىرىنى  بەزىدەئۇالر 

ەپ د «رىدۇا ئۇرۇش ئېچىشىغا باھانە بولۇپ بېرىكىنىڭ ئىسالمغېئام»
پىكىر »لىيەنىڭ جىنايىتىنى يۆگەپ، دە ئىسرائىبەزى بىلجىرالشسا،

 دەبەزىۋە يەنە  ،بىلجىرلىشىدۇدەپ  «بۆلگۈنچىلىكى قىلىۋاتىدۇ
مۇجاھىدالر ساددىلىقى ۋە غاپىللىقى سەۋەبلىك بۇ ئىشالرغا »

لىرى قوماندانلىق يمەجبۇرالنماقتا، پەردە ئارقىسىدا دۇنيا يەھۇدى
رنى تلىك يامان پىكىقەسىيۇسدېگەندەك « قولالر بار اقىلىۋاتقان قار

 لىيەتتىن تولىمۇ يىراق.ەئەم سەپسەتىلەر قىلىپ جۆيلىشىدۇ، بۇ
 ماالمەتنى ئاز قىلىڭالر، ئۇ سىلەرنىڭ بوۋاڭالرمۇ؟!
 ياكى كېلىپ جەڭ قىلىڭالر رەب يولىدا ئۆزۈڭالرمۇ.

 ىياك« ۋاتامسەن؟!ىقىزغىن قورقۇپ» ،لەردە بىر گەپ بارلىتەمس
ا ھاياتىغا دۇنيسىلەر  .دەيدىغان «قىلىۋاتامسەن؟!سەت قورقۇپ ھە»

ئىززەتنى ۋە جاسارەتنى  دىننى، ئابرۇينى، ؛غەرق بولۇپ كەتتىڭالر
 ئۇنى مۇكەممەل ؛ڭالردىن ۋە جىھادتىن مۇناسىۋەتنى ئۈزدۈسېتىپ، 

ىئىتىدىن نومۇس ، ئۇنىڭ شەرھايا قىلىپھىمايە قىلىشتىن 
كىشىلەر ئەگەر ئىمكان بولسا قىلدىڭالر. ھەتتا سىلەردىن نۇرغۇن 

ۋېتىشنى، جىھادنىڭ دەلىل ئايەتلىرىنى ۈجازا ئايەتلىرىنى ئۆچۈر
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 .دىن يوق قىلىۋېتىشنى چۈشەيدۇيۇيۇپ، قۇرئان
سىلەرنىڭ جىھاد توغرىسىدا گەپ قىلىشىڭالرغا، ئۇنىڭ 

رغا، شەھىد ۋە پىداكارالرنى نەتىجىسى ھەققىدە مۇنازىرە قىلىشىڭال
 غاباشقىالرنىڭ بالىسى پۇل ئۈچۈن !ھەققىڭالر بار؟لەشكە نېمە بئەيى
تا يىغلىغان ئايال، قانداقمۇ ئۆز بالىسى ئۈچۈن يىغلىغان ساخ

 !بولسۇن؟ ئايالدىن سەمىمىي
 !ەريەتچىلىمەغلۇب ئى ئاڭالپ قويۇشدىڭ تۇتۇپ  قۇالقلىرىڭنى

يىتىنىڭ ىنساختا غەرب مەدە مۇ سىلەرنىڭمۇجاھىدالر ھەرگىز
قۇرۇق  ئاستىدا ھاالك بوالي دەپ قالغان قەدەملىرى

 ا قۇل بولغان ھۆكۈمەتلەر ۋەدۇنياغ-غا ھەمدە ماللىرىڭالريىىرنەزە
ۋاشىنگتون، لوندون، پارىژ ۋە بېرلىندىكى كاتتىۋاشلىرىڭالرنىڭ 

تەھلىللىرىڭالرغا  پۇتا-استىدا تەسلىم بولغان التائ ئاياغلىرى
 مۇھتاج ئەمەس!

ۋە ئىلىيىزدىكى  ①داۋننج سىتريت 01ئاقساراي،  دائىمسىلەر 
ئۇ دېگەن »ئۇرۇشىنى قىلىۋاتقان ئاغاڭالرنىڭ ئىسالم ئۈممىتىگە 

 ئىسالمغا قارىتىلغان ئۇرۇش ئەمەس»، «رىستىئانالشتۇرۇش ئەمەسخ
ورىزىمغا رۋاتقان تېرۈئىسالمنىڭ ئوبرازىنى خۇنۈكلەشتۈربەلكى 

 دەپ ئۇالرنى ئاقاليسىلەر. «تىلغانىقار
ئۇ يەردىكى ۋاتىدۇ، ئۇالرنىڭ شىىشۇنداق جۆيل ئۇالر ئەنە

 تىشىۋاتىدۇ.يئوپئوچۇق ئې لىيىتى بىلەنئاغىلىرى ئۆزىنىڭ ئەمە
 الرى ئۇ؟ بەلك!نشىسەىنېمىنى بىل چۈپرەندىلەر! سەنلەر ئى يوقىلىش

غان ئېالن قىل رلۇق دىنى بولغان ئىسالمغا قارشىورتېر
قېتىم ئېالن ئۇنى نەچچە  «بىز» !«شىۇانالشتۇرۇش ئۇرخرىستىئ»

نغا مۇسۇلمانالرنى بۇتقا ۋە شەيتا» ؛پ بولدۇققىلىپ، تەكرارال

                                                           
 جاي نامى. ①
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ئېالن  «راللىرىمىزېگېن»دەپ سۈپەتلەيدىغان  «ئىبادەت قىلىدۇ
ھىجاب بىزنىڭ » ھىجابقا قارشى جەڭنى بولسا ؛قىلىپ بولدى

دەپ قارىغان  «ورلۇق ۋە تەھدىتررېبولغان تئىلمانىيىتىمىزگە 
 ①ئېالن قىلىپ بولدى« مەھكىمىلىرىمىز»ۋە  «ھەيئەتلىرىمىز»

 ،قۇالقلىرىڭنى گاس، كۆزلىرىڭنى كور قىلىۋېلىشتىڭ سەنلەرلېكىن 
 چۈمكىنىۋېلىپ، ھەقنى بۇرمىالشنى ىملىرىڭگەكىي

 .داۋامالشتۇرۇشتۇڭ
شۈبھىلىك » بىر جىھادى ئەمەلىيىتىنىڭ ھەرمۇجاھىدالر

 «مۇتەپەككۇرالر»لەنگەن يىقوللۇق تەربىجەز، بىر ، ئايال مى«ئەرلەر
نىڭ پەتىۋا «ئالىمالر» تەخسىكەشياكى تەسلىمچى، مەدىكار، 

ىڭ سىلەرنبۇ  ھتاج ئەمەس.وسلىھەت بېرىشىگە مبېرىشىگە ياكى مە
قانداق مۇناسىپ پىكىر ۋە ئەقلىڭالرغا بۇزۇق پەرەس مەئىشەت
ر ڭالرىلىقۇرۇق نەزەرىيىلىيەتلەرنى سىلەرنىڭ ! بۇ ئەمە؟كېلىدۇ

ھتاج والر بۇنىڭغا ھەرگىز مياق، ئۇ !بويىچە ئورۇندىشى كېرەكمۇ؟
ئۇالرنى  روشەن دەلىللىرى فىقھى ئىلىمى ۋەئۇالرنىڭ  ئەمەس!

 بىھاجەت قىلىدۇ.
پۇللىرىڭالرنى مۇجاھىدالرغا يەتكۈزۈپ بېرىڭالر  !تەسلىمچىلەر ئى
 سىلەر ئۇ قىلمىشىڭالر بىلەن بەرىبىر، بەرمەڭالريەتكۈزۈپ ياكى 

ددى خۇ قۇتۇاللمايسىلەر. قېچىپ مۇجاھىدالرنىڭ قولىدىن ھەرگىزمۇ
ئاغاڭالرنىڭ تۆمۈر، ئوت، ئۇرۇش، جەڭلىرى ئۇالرنىڭ جىھادىغا 
تەسىرى كۆرسىتەلمىگىنىدەك، سىلەرنىڭ زەھەرلىك قەلىمىڭالرمۇ 

 ئىزنى بىلەن تەسىر كۆرسىتەلمەيدۇ.نىڭ تائاال هللا
                                                           

، «گېنېراللىرىمىز»، «بىز»ئىزاھات: بۇ ئابزاستىكى قوش تىرناق ئىچىگە ئېلىنغان  ①
قاتارلىق سۆزلەر ئاپتۇرنىڭ كىنايە سۆزلىرى « مەھكىمىلىرىمىز»ۋە « ھەيئەتلىرىمىز»

بولۇپ، بۇ سۆزلەر ئاپتۇرغا نىسبەت بېرىلمەستىن بەلكى ئۆزىنى مۇسۇلمان دەپ ئاتىۋالغان 
رتەد ھۆكۈمەتلەرنى كۆرسىتىدۇ. ئوقۇرمەنلەرنىڭ بۇنىڭغا ئاالھىدە مۇرتەد شەخىسلەر ۋە مۇ

 تەرجىماندىن. —دىققەت قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمىز 
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 دىيەلىرىڭالر بۇدمۇجاھىدالر! سىلەرنىڭ ياخشى رەسادىق  ئى
 .زگىنلەپ، ئۇالرغا مۆھلەت بېرىشىڭالرغا قىستايدۇكەشلەرنى تىپەس

لىك ش خاراكتېرىتىلىرىغا بەرگەن يوقئۇالرنىڭ كاپشىش
ئۇالرنىڭ چەك  ڭالرغا ۋەمۇستەھكەم تۇرۇشۇدىيەلىرىڭالر جىھادتا درە

 تائاال هللا ،نەزەرىيىلىرىگە قاراپ ئولتۇرماستىن قۇرۇق باسمايدىغان
نىڭ تائاال هللا بىلەن چۇق دەلىلوئ تەرىپىدىن كەلگەن

رىپ تاشلىشىڭالرغا ئۈزۈلدۈرمەي ئۇرۇپ، ئۆلتۈرۈپ، قى دۈشمەنلىرىنى
 سەۋەب بولىدۇ.

نى ىنىڭ دىنتائاال هللاھەر زامان  .ھۈرەر، كارۋان يۈرەرئىتالر 
 نىڭ: ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ، غالىب تۇرىدىغان بىر تائىپىنى تىكلەپ

نىڭ التائا هللاۋە ياردەمسىز تاشالپ قويغانالر  الرئۇالرغا قارشى چىققان»
 ①«يەتكۈزەلمەيدۇھېچقانداق زىيان ەنگە قەدەر ئۇالرغا قى كەلگۇبۇير

مۇجاھىدالر دائىم ئەسلەپ كۆز ئالدىغا  نىىدەپ سۈپەتلىگەنلىك
ىمۇ ئۇالرنى تېخ ھەتتا بەزىدە بۇ ئىتالرنىڭ قاۋاشلىرى ،دەىنكەلتۈرگى

 روھالندۇرىدۇ.
ەيىبلەش ۋە مۇجاھىدالرنى ئ پاراكەندىچىلىك سېلىشجىھادقا 

 دىن دۈشمەنلىرىنىڭ يېڭىدىن مەيدانغا ئېلىپ چىققان قىلىقى —
 دىمدىن تارتىپ داۋاملىشىپ كەلگەن.بولماستىن بەلكى ئۇ قە

 ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال قۇرەيشلىكلەر مۇبۇندىن بۇرۇنبۇنداق ئەسكىلىكلەرنى 
 ئۇالر مۇجاھىدالرنىڭ .نەچچە قېتىم قىلغانئمىنلەرگە بىرۇمۋە 

شان ۋە ۋەقەلىرىنى پۇرسەت بىلىپ، ئۇ مۇئەييەن ۋاقىتتا تاللىغان نى
خۇددى  .نۇپ كەلگەنۇئارقىلىق مۇجاھىدالرنى سەتلەشتۈرۈشكە ئۇر

 .ندەكەرگدە يۈز بەسىسىئىبنى ھەزرەمىنىڭ قىس
نىڭ قوشۇنى ئۇرۇش ھارام قىلىنغان رەجەب  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
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 ئاينى جۇمادىل ئاخىرنىڭ ئاخىرى دەپ ئويالپ ئېيىنىڭ بېشىدا، بۇ
مېلىنى غەنىيمەت نى ئۆلتۈرۈپ،  )كاپىر( قېلىپ، ئىبنى ھەزرەمى

بۇ  لىكلەرقۇرەيش ئىككى كىشىنى ئەسىر ئالغان ئىدى. ئېلىپ،
 زىنى سەتلەشتۈرۈشكە ئۇرۇندىئارقىلىق ھەدەپ مۇسۇلمانالرنىڭ ئوبرا

 ىلىنغان ئايدا ئادەم ئۆلتۈردى، مالالرغائۇرۇش ھارام ق» :ۋە ئۇالرنى
 دەپ قاتتىق ئەيىبلىدى، «نى ئەسىر ئالدىتتى ۋە كىشىلەررقول ئۇزا

 نِ َيْسأَُلوَنَك عَ ﴿بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى:  تائاال هللا شۇنىڭ بىلەن
ْهِر اْلَْرَاِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبرٌي َوَصدٌّ َعْن َسِبيِل ا َّللَِّ وَُكْفٌر ِبِه الشَّ

َنُة َأْكب َ  ْتلِ َواْلَمْسِجِد اْلَْرَاِم َوِإْخرَاُج َأْهِلِه ِمْنُه َأْكبَ ُر ِعْنَد اَّللَِّ َواْلِفت ْ ََ  ﴾ُر ِمَن اْل
ان ئايدا ئۇرۇش ھارام قىلىنغ>ئى مۇھەممەد!( ئۇالر سەندىن: »)

ئايدا ئۇرۇش  بۇ> :دەپ سورايدۇ، ئېيتقىنكى <قىلىشقا بوالمدۇ؟
 قا كۇفرىلىقهللانىڭ يولىدىن توسۇش، هللا .قىلىش چوڭ گۇناھتۇر

قىلىش، مەسجىدى ھەرەمدا )ئىبادەت قىلىشتىن( توسۇش ۋە 
نىڭ دەرگاھىدا هللامەسجىدى ھەرەمدىن ئاھالىنى ھەيدەپ چىقىرىش 

مىنلەرگە زىيانداشلىق ئۇگۇناھتۇر، پىتنە )يەنى مىمۇ چوڭ تېخ
 .①«قىلىش( ئادەم ئۆلتۈرۈشتىنمۇ قاتتىق گۇناھتۇر

ھارام قىلىنغان ئۇرۇش  ھەرەمدە ۋە تائاال هللا ،شۇنىڭ بىلەن
 ھەمدە ۋە چوڭ گۇناھ ئىكەنلىكىنى ئايدا ئۇرۇش قىلىشنىڭ ھارام

مۇسۇلمانالرنىڭ ئۇنى ئىنكار قىلىپ، ھاالل سانىمايدىغانلىقىنى، 
اج ھتوئۇالرنىڭ م مۇشرىكالرنىڭ دەلىللىرىگىمۇ-كاپىرشۇنداقال 

 ورۇنسىز ئىكەنلىكىنىئەمەسلىكىنى، ئۇالرنىڭ ئەيىبلەشلىرىنىڭ ئ
لىۋاتقان ۇنۇپ كېرىكالر ئۇرۇنغان ۋە ئۇرمۇش چۈنكى بايان قىلدى.

ئمىنلەرنى ۇ، منىڭ يولىدىن توسۇشهللا ىر بولۇش،قا كاپهللا
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ئۈچۈن  ياندۇرۇشدىن ىئۇالرنى دىن ۋە ھەرەمدىن قوغالپ چىقىرىش
ئۇرۇش  ۇرۇش ھارام قىلىنغان ئايالردائھەرەمدە ياكى  — الشئازاب

 قىلغاندىنمۇ ئېغىر جىنايەت ئىدى.
بۇ سۆكۈش ۋە ئەيىبلەشلەر مۇسۇلمانالرغا تەسىر كۆرسىتىپ 

جىنايەت ۋە گۇناھلىرى تېخىمۇ  ڭمۇشرىكالرنىى كەتمىدى، چۈنك
ئېغىر بولغانلىقى ۋە بۇنداق يامانلىقالرنى قىلىشتا ھېچ ھەم 

ئۇالر مۇشرىكالرنى ئەيىبلىنىشكە ئەڭ  ئۈچۈن بوشاشمايدىغانلىقى
 اليىق دەپ بىلەتتى.

ْتِل َواَل ﴿ ََ َنُة َأْكبَ ُر ِمَن اْل اتُِلوَنكُ َواْلِفت ْ ََ َََّّ يَ ُرُّووُكْم َعن يَ زَاُلوَن يُ  ََ ْم 
 شلىكنكەئمىنلەرگە زىياۇ>پىتنە )يەنى م» ﴾ُِّيِنُكْم ِإِن اْسَتطَاُعواْ 

ئۇالر )يەنى  <.ئۆلتۈرۈشتىنمۇ قاتتىق گۇناھتۇر قىلىش( ئادەم
كۇففارالر( قولىدىن كەلسىال سىلەرنى دىنىڭالردىن قايتۇرۇۋەتكەنگە 

مانا بۇ ئايەتتە مۇجاھىدالر  ①«.ەن داۋاملىق ئۇرۇشىدۇقەدەر سىلەر بىل
پاراكەندىچىلىك سېلىشى، ماالمەت ئۈچۈن، جىھاد دۈشمەنلىرىنىڭ 

خۇنۈكلەشتۈرۈشلىرى  جىھادنى قۇرۇق نەزەرىيىلىرى،ياكى  قىلىشى
بېرىشلىرىگە پىسەنت گە ۋاقىت بېكىتىپ ەلىيەتلىرىۋە ئەم

 يورۇقالر بار.-توغرىسىدا يول قىلماسلىق
يولىدىن توسۇشلىرى ۋە  هللالىقى، ىردىن دۈشمەنلىرىنىڭ كاپ

ئەگەر  زدۇرۇشلىرى ئەڭ ئېغىر جىنايەتتۇر.ئمىنلەرنى ئاۇم
خاتالىق يۈز بېرىپ قالسا،  يھادىىمۇجاھىدالردىن بىرەر ئىجت

ئۇالر ھەرگىزمۇ  ىدۇ ئەلۋەتتە، ئەممامۇجاھىدالر ئەيىبلىن
 ھتاجونەزەرىيىلىرىگە مگە ۋە ئۇالرنىڭ ىمۇشرىكالرنىڭ فىقھىس

نلەردەك كۆڭۈل ئمىۇقانداقمۇ م مۇشرىكالر ھاالل ۋە ھارامغائەمەس. 
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 :فەرراسنىڭ سۆزىگە ئوخشايدۇ ۇ؟ بۇ خۇددى ئەببۆلسۇن!
 خوي كۈلكىلىك، تەئەججۈپمەن شۇ ئىشىدىن،

 دەپ ھاڭرىشىدىن. «باتىل»، «ھەق» لەرنىڭئېشەك
دا لىرى ئالدىھىدالر! دىن دۈشمەنلىرىنىڭ تەھدىتمۇجا ئى

ۋە جىھادىڭالرنى ئۇالرنىڭ  ىن ھەزەر ئەيلەڭالرئاجىزالپ قېلىشت
بولغان غالچىالرنىڭ بۇزۇپ قويۇشىدىن تولىمۇ  ياالقچىلىرى

 ردىكىپاالنى يەسىلەرنىڭ »ئەگەر ئۇالر سىلەرگە:  .ڭالرىئېھتىيات قىل
 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ بالىالر ئۆلۈپ كەتتى، -كىچىك ئۆسمۈر جەڭلىرىڭالردا

دېسە، ئۇالرغا ئېيتىپ  «لىالرنى ئۆلتۈرۈشتىن توسقانكىچىك با
ى نبۇنىڭدىن توسقان، بىز بۇ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ،توغرا» يۇڭالركى:وق

-بۇيرۇق نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ سىلەردىن ياخشى بىلىمىز ۋە 
 ز ئۇالرنىبى ئېتىبار بېرىمىز. رەكبەكچەكلىمىلىرىگە سىلەردىن 

 قا سېغىنىپ پاناھ تىلەيمىزهللا قەستەن ئۆلتۈرۈپ قويۇشىمىزدىن
بە ا تەۋغتائاال هللاھەمدە ھەقىقەتەن شۇنداق قىلىپ سالغان بولساق 

، شۇنىڭ ئەزۋەيلەۋاتىسىلەرئەمما سىلەر كۇفۇر ۋە ھارامدا  قىلدۇق
ھتاج ولىرىڭالرغا ۋە نەزەرىيىلىرىڭالرغا مئۈچۈن بىز سىلەرنىڭ فىقھى

 ئەمەس.
 ئىش يۈزئەگەر شۇنداق  ،چىدە ھۇجۇم قىلىشتاالرغا كېكاپىر

يىنچىلىقنى بىزدىن قى تائاال هللا مۇدىتەقدىر بېرىپ قالغان
بالىالرغا كۆيۈنىدىغان  ئەمدى قانداق بولۇپ سىلەر ۈۋەتكەن.كۆتۈر

دەپ بىلگەنلەرنىڭ  <بىر هللا>سىلەر ئەجەپ  !بولۇپ قالدىڭالر؟
اد جىھ رغان، شۇ بالىالرنىڭ دادىلىرىپەرزەنتلىرىنى يېتىم قالدۇ

 ەرنىڭ شېرىكدەپ بىلگەنلىكى ۋە سىل <بىر هللا>قىلغانلىقى، 
 ھەمدەڭالردىن بىزار بولغانلىقى ئۈچۈن يوق قىلغان كەلتۈرۈشۈ

الرنىڭ كاپىرن ئۇالرنىڭ نامى بىلە <جەڭ>ئۇالرنى ئۆلتۈرۈشنى ۋە 
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 قولىدا ئۆلۈشىنى ھاالل سانىغان ئىدىڭالرغۇ؟!
لىرىغا جەڭ ئېالن تدوسنىڭ دىنىغا ۋە ئۇنىڭ تائاال هللاسىلەر 

نىڭ تائاال هللائۇالر پەقەت  .ىقىلغان كىشىلەرنىڭ ئەۋۋىل
ئەگەر ئۇالرنىڭ بەزى  جەڭ ئېالن قىلدى. قارشى دۈشمەنلىرىگە

جىھادلىرىدا كىچىك بالىالر ئۆلۈپ كەتكەن بولسا، سىلەر 
ساناقسىز ئوغۇللىرىنى تىرىك كۆمۈۋەتتىڭالر؛ مۇسۇلمانالرنىڭ 

ىلەر سئۇالرنىڭ قەلبىدىكى تەۋھىدنى سىلەر ۋە  جاسارەتنى ۋەدىننى، 
ڭ زەھەرلىك دوست تۇتۇشنى ئاساس قىلغان كىشىلەرنى

 وگراممىلىرى ئارقىلىق ئۆلتۈردۈڭالر؛رپ مەكتەپلىرىدىكى بۇزۇق
تاپماي ھەرىكەت -مىننى دىن ۋە جىھادتىن ئازدۇرۇشتا تېسىلەر ئۇالر

  .قىلىپ كەلدىڭالر

ْتلِ ﴿ ََ َنُة َأْكبَ ُر ِمَن اْل ەرگە ئمىنلۇپىتنە )يەنى م> ﴾َواْلِفت ْ

 . ①<ئۆلتۈرۈشتىنمۇ قاتتىق گۇناھتۇر زىيانداشلىق قىلىش( ئادەم
  «!كىم بار؟ دىنمۇ راست سۆزلىگۈچىتائاال هللا

 ،يۇيوركسىلەر جىھادىڭالر ۋە ن»ئەگەر ئۇالر سىلەرگە: 
مۇسۇلمانالرنىڭ  تىڭالر سەۋەبلىكىلىيقىلغان ئەمەۋاشىنگتوندا 
قويدۇڭالر، شۇنىڭ  سېلىپرىكىنىڭ بويۇنتۇرۇقىنى بوينىغا ئامې
دېگەن باھانە بىلەن  <ورلۇققا قارشى تۇرىمىزرتېر>بىلەن ئۇالر 

 دېسە، «لىۋالدىىېمىنلىرىنى ۋە بايلىقلىرىنى ئىگمۇسۇلمانالرنىڭ ز
مۇسۇلمانالرنىڭ  قاچاندىن بېرى» تىپ قويۇڭالركى:يئۇالرغا ئې

؟ بۇنىڭغا بىز سەۋەبچىمۇ؟ بىز بوينىغا بويۇنتۇرۇق سېلىنمىغان
ىڭ اغۇتلىرىندۆلەت تمۇسۇلمانالر ياشاۋاتقان  تۇغۇلغان ۋاقتىمىزدىال
بەدەلسىزال ئۇالرنىڭ بوينىغا بويۇنتۇرۇق  بوشاڭلىقى سەۋەبلىك

ل تۆلەپ ئىكەن، بىز ئۇنى پۇل بېرىپ، بەدەسېلىنىپ بولغان 
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 .«يوق سېلىۋالغىنىمىز
ئىسرائىلىيە بۇ قىلمىشىڭالرنى »ئەگەر ئۇالر سىلەرگە: 

 ورلىقىنى ھەدەپرپەلەستىنلىكلەرگە قارشى تېرغەنىيمەت بىلىپ 
ئۆيلەرنى ۋەيران قىلىپ، بالىالرنى ئۆلتۈرۈپ،  ؛تمەكتەكۈچەي

ە، دېس« دەرەخلەرنى كېسىپ تاشلىماقتا-تۇپ، دەلۇزېمىنالرنى قۇر
ى قىلىش ئۈچۈن ئىسرائىلىيە بۇن»رغا ئېيتىپ قويۇڭالركى: ئۇال

ئىسرائىلىيە قاچاندىن بېرى  !لىقمۇ؟پۇرسەت ئىزدەشكە ئېھتىياج
! ؟ئۆزىنىڭ زۇلۇمىنى توختىتىپ ياكى كېمەيتىپ باقتى

 <تتىىتىدىن كېيىن زۇلۇمنى كۈچەيلىي>مۇجاھىدالرنىڭ ئەمە
ندىكى ئاغاڭالرنىڭ دەيسىلەر، ئىسرائىلىيە ئەمەلىيەتتە ۋاشىنگتو

ايەت جىن>تەربىيىسى ۋە يۇرتىمىزدىكى ئارمىيەڭالرنىڭ ھىمايىسىدە 
ھاد ىز جىدىن باشقا نەرسە ئەمەس. ب<ئىشلەپ چىقىرىش ئۈسكۈنىسى

پەلەستىنلىكلەرنى ئۆلتۈرۈپ، ئۇالرنىڭ  قىلىشىمىزدىن بۇرۇنال
ئۆيلىرىنى ۋەيران قىلىپ كەپتىكەنغۇ؟ ئەگەر بۇ زۇلۇم تىجارەت 

ىتى ىسببىلەن ئۆلچەنسە، ئۇنىڭ ن لىغۇچىسى(ب)ھېساىجىسىبىبر
ەر زادى كىمنى سىل بىر نەچچە ھەسسىگە يېتىدۇ.

 «ئەيىبلەۋاتىسىلەر؟
الرغا زەربە يرىكا ۋە يەھۇدىېسىلەر ئام»ئەگەر ئۇالر سىلەرگە: 

 لەتلىرىگە بېسىم ئېلىپ كەلدىڭالر،ئەرەب دۆ بېرىش ئارقىلىق
نى رىتەرەققىيات پىالنلىىقتىسادىنى زەئىپلەشتۈرۈپ، نىڭ ئالرئۇ

ئۈركۈتۈپ، ساياھەت  شىركەتلەرنى-بۇزۇۋەتتىڭالر ۋە چەتئەللىك زاۋۇت
يۇڭالركى: وئۇالرغا ئېيتىپ قېسە، د «كەسپىگە زىيان سالدىڭالر

بىز مۇشۇنداق بولۇشىنى خااليتتۇق. ئەگەر دېگەن ياخشى! ىنېم»
 پلەرنىڭ ئاجىزالرەندە تۈزۈمبۇ چۈپ نىڭ بۇزۇلۇپ،لىرىتەڭپۇڭلۇق بىز
ىش ئۇنىڭغا يېت بىلگەن بولساق، بۇرۇنراق مىرىلىدىغانلىقىنىيى

ي غاپىل قالدۇرغۇچى ئۇيقۇ ئۈچۈن بۇرۇنراق تىرىشقان بوالركەنمىز، ھە
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ھۆكۈمەت  كاپىربىز پەقەت يۇرتىمىزدىكى بۇ  ...دورىلىرى!
ئاجىزالشتۇرۇش ۋە  تۈزۈلمىلىرىنى بۇزۇش، ئۇنى يىقىتىپ
مەشغۇل  تەر تۆكۈپيىلتىزىدىن قومۇرۇپ تاشالش ئۈچۈن 

چىقىرىش ئىشلەپ ققىيات، ئىقتىساد ۋەتەرە ۋاتىمىز!...ۇبول
كىم نىڭ قانۇنى ھاتائاال هللا پەقەت مىزداقاتارلىقالر بىزنىڭ يۇرتلىرى

 يىن راۋاجلىنىدۇ.بولغاندىن كې
 لىيىتىڭالرئىستانبولدىكى ئەمە»ئەگەر ئۇالر سىلەرگە: 

يىنچىلىق تۇغدۇردۇڭالر الرغا قىمۆتىدىل مۇسۇلمانتۈرك سەۋەبلىك، 
رىكىنىڭ قوينىغا ئۆزىنى ئېتىشقا مەجبۇر ېپا ۋە ئاموۋە ئۇالرنى ياۋر

ى كنبىز ئاتا تۈر»ئۇالرغا ئېيتىپ قويۇڭالركى: دېسە،  «قىلدىڭالر
ن ۋاز ئۆزىنىڭ ئىلمانىيلىقىدى پ، دىننى ساتىدىغان،ئۇلۇغال

مۇس قىلىدىغان، مۇجاھىدالرغا تەنە وكەچمەيدىغان، ھەق دىندىن ن
دىن ا ئاستىد شۇئارى <ورىزىمغا قارشى تۇرۇشرتېر>قىلىدىغان، 

 ىسنىڭپاقلىشىدىغان ھەر قانداق نىجتتىدۈشمەنلىرى بىلەن ئى
زى پانى راوتۈركىيە قاچاندىن بۇيان ياۋر شەرمەندە بولۇشنى خااليمىز!

ۇ ئ !شماي كەلدى؟ىرپاقىغا كىرىش ئۈچۈن تىتىپا ئىتوقىلىپ، ياۋر
الرنىڭ قوينىغا ئۆزىنى يىرىكا بەلكى يەھۇدېقاچاندىن بۇيان ئام

 «؟!ئاتمىدى
ە گورلىقىڭالر سەئۇدىيرسىلەرنىڭ تېر» :ئەگەر ئۇالر سىلەرگە

ئوخشاش ئەرەب دۆلەتلىرىگە بېسىم ئېلىپ كەلدى، شۇنىڭ بىلەن 
نامى بىلەن ئوچۇق مۇرتەدلىكنى كىرگۈزدى ۋە  <ئىسالھات>ئۇالر 

راممىلىرىنى ئۆزىنىڭ پروگئىلمانىيلىققا كەڭرى يول ئېچىپ، 
لىرىدىن كاپىرب اتا مەدەنىيەت ۋە ئۆزلىرىنىڭ غەرخ ،ئۆزگەرتىپ

ىنى لۇق روھتئىبارەت قېرىنداشلىرىغا بولغان مۇھەببەت ۋە دوس
ۇالرغا ئېيتىپ دېسە، ئ «تتىتارقىتىش ئۈچۈن ئەسكەر كۆپەي

ۈك ىزنىڭ ئەڭ بۈيبىزنىڭ جىھادىم دېگەن ياخشى!ىنېم»قويۇڭالركى: 
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ئۇنىڭ  شەرمەندە قىلىش ھەمدە بۇنداق تۈزۈملەرنى —غايىسى 
الغان ىنىۋبەشىرىسىنى ۋە ئىسالم تونىغا ئور-ىلىقىنى، ئەپتىساخت

ى كلىرىنىئۇالر ئەزەلدىن ئۆزىنىڭ ئىش نىقابىنى ئېچىپ تاشالش.
بېرىپ، ھەمىشە ئۆزىنىڭ چىپ ئې يغا مەخپىىرا ۋە كۇفئىلمانىيلىقق
زەھەرگە ماي راممىلىرىدا ۋە دىن خىزمەتلىرىدە >مائارىپ پروگ

لەرگە ۋە ئۇنىڭ تاغۇتلىرىغا ئارقىلىق تۈزۈم بۇ الركەلدى. ئۇ <ركەپسۈ
 تلۇق يەتكۈزدى.لىرىغا دوسكاپىرخىزمەت قىلىپ، غەرب ۋە شەرق 

مەنھەجلىرىنى  اىزنىڭ جىھادىمىز ئارقىلىق ئاشكارب الرئەگەر ئۇ
زۇق بېغىشاليدىغان ھەق دىندىن وورلۇققا ئراد ۋە تېرئۆزگەرتىپ، جىھ

قىلىش ئۈچۈن  رىكىدىن ئىبارەت ئاغىلىرىنى رازىېزار بولۇپ، ئامبى

 ۇ! مانا باْلمد هللجەڭ ئېالن قىلغان بولسا،  دىن ئەھلىگە ئاشكارا

شىنىڭ تۇنجى باسقۇچى ۋە ۇبول پەغلۇنىڭ ملىرىتۈزۈم ئۇالرنىڭ
 «.شىۇڭ شەرمەندە بولئۇنى

 سىلەر جىھادىڭالر ئارقىلىق غەرب بىلەن»ئەگەر ئۇالر سىلەرگە: 
ىيەتلەر نا ئاداۋەت ئوتى ياقتىڭالر ۋە مەدەسىدۇرىمۇسۇلمانالر ئوتت

ھۆكۈمران قىلىپ ۇسۇلمانالرغا شى پەيدا قىلىپ، ئۇالرنى متوقۇنۇ
قئارالىق ھۆكۈمەت ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ خەل ،بىلەنۇنىڭ ش .قويدۇڭالر

سە، دې« قوغالپ چىقاردى ئايالالرنى-تەپلىرىدىن ھىجابلىق قىزمەك
 بەك ئېسىل ئىش ،دېگەن ياخشىىنېم»ئۇالرغا ئېيتىپ قويۇڭالركى: 

ق تلۇمۇسۇلمانالر بىلەن دۈشمەنلىرى ئارىسىدىكى دوسبوپتۇ! 
 مۇھىم ئىسالمنىڭرىشتىلىرىنى ئۈزۈپ تاشلىشىمىز 

ق ىھىجابل ئۇنىڭ مۇستەھكەم تۇتقىلىرىدىندۇر.ۋاجىباتلىرىدىن ۋە 
 لىرىدىن قوغلىنىشىئايالالرنىڭ ئۇالرنىڭ ھۆكۈمەت مەكتەپ-قىز

لەردىن، ئۇالرنىڭ بۇزۇق لىشىپ كېتىشىئارئۇالرنى نىجىس 
راممىلىرىدىن پاكالپ، وگرمەدەنىيەتلىرىدىن ۋە ئەبجەش پ
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نلىك شمەئىسالم شۇئارلىرىغا نەقەدەر دۈ الرنىڭكاپىرمۇسۇلمانالرغا بۇ 
گۇمان دىن ھەرگىزمۇ ياخشى قىلىدىغانلىقىنى ۋە ئۆزلىرى

 يقىلمايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ، مۇسۇلمانالرنى پاك ئىسالمى
 يجىددى قۇرۇپ چىقىش ئۈچۈن سەپنى ئايرىشقا ۋە نىلەرمەكتەپ

، ئۇالرنىڭ ھەممىگە مەلۇمكىھەرىكەتلىنىشكە چاقىرىدۇ. 
 ئىسالم ۋە شەرىئەتكە قارشى شۇنداقال ،رنىڭ ھىجابىغالەلىمەمۇس

ڭ باشالنغان، بۇنى ئۇالرنى بۇرۇنالئۇرۇشى سىلەر دەۋا قىلغىنىڭالردىن 
ھەرقانداق مۇسۇلمانالرنىڭ دىنىغا قارشى ھۇجۇملىرىنى كۈزەتكەن 

ە شى ۋۇيەت توقۇنىتەلەيدۇ. ئەمما مەدەنېئەقىللىق كىشى تونۇپ ي
لىيىتىمىزدىن ئىلگىرى بەلكى ولسا، بىزنىڭ ئەمەۆچمەنلىك ئوتى بئ

شى توقۇنۇ يەتلەرىدا ئۆتكۈزۈلگەن مەدەنھىتىڭتۇن ۋە فۇكۇياما
 ال تۇتۇشۇپ بولغان. ياق،ئىلگىرى سىدىكى كېلىشىملەردىنىتوغر

ولغاندىن بۇيان داۋاملىشىپ بەلكى كۇفۇر ۋە ئىمان مەۋجۇد ب

ََ ﴿مۇنداق دەيدۇ:  تائاال هللا كېلىۋاتىدۇ. اتُِلوَنُكْم  ََ َََّّ َواَل يَ زَاُلوَن يُ 
لىدىن ئۇالر )يەنى كۇففارالر( قو> ﴾يَ ُرُّووُكْم َعن ُِّيِنُكْم ِإِن اْسَتطَاُعواْ 

كەلسىال سىلەرنى دىنىڭالردىن قايتۇرۇۋەتكەنگە قەدەر سىلەر بىلەن 
ۇشى، تەپتىش انالشتۇرۇش ئۇرستىئىخر  ①.<داۋاملىق ئۇرۇشىدۇ
مۇسۇلمانالر سويۇلىدىغان قۇشخانىالرنىڭ  دەمەھكىمىلىرى ھەم

ان غۋالۇقەستەن كور بول ناساراالرنىڭ قولىدا ئىكەنلىكى ۋە ييەھۇدى
 .«ئەمەس يدىن باشقىالرغا مەخپىۋە بېشىنى قۇمغا تىقىۋالغانالر

سىلەرنىڭ »يىن ئۇالرغا ئېيتىپ قويۇڭالركى: ئۇنىڭدىن كې
نى ۇلەشلىرىڭالر چوقۇم مەغلۇب بولىدۇ! بلىرىڭالر ۋە ئەيىبىرىينەزە

نىڭ يازما ئاغاڭالر قىلىدىغان تەمەسىلەر  ، ھەتتارېئاللىق

                                                           
 ئايەت.-702سۈرە بەقەرە  ①

about:blankAr
about:blankAr
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ەھلىلچىلەرنىڭ تەھلىللىرى غەربتىكى ت شەكىلدىكى گۇۋاھلىقى،
بۇالر . «ھەم رەت قىلماقتالىرى ۋە نەزەرىيىچىلەرنىڭ نەزەرىيى

ى، بۆلۈۋاتقانلىق ئىسالمغا كۆڭۈلستىكىلىرىدا تىتائۆزلىرىنىڭ س
رىكىلىقالرنىڭ ېغەرب ۋە ئام دەتەتقىق قىلىۋاتقانلىقى ھەم

ىقىنى اتقانليىۋپىكۆ تۈركۈمدەزور  بۇل قىلىۋاتقانالرنىڭوئىسالمنى ق
يورك ۋە ۋاشىنگتون غازاتلىرىدىن نيۇ بۇ شۇنداقالئېالن قىلماقتا 

 تىستىكا.تاكېيىن قىلىنغان س
ىمچى ىڭ دىيارىمىزدىكى تەسلمەن بۇ سۆزۈمنى بىزن

 ەردىنغەربلىكل تەمە قىلىدىغاننىيەتلىرىدىن مەدە نىڭنەزەرىيىچىلەر
ئۇ مۇجاھىدالرنىڭ  بىرىنىڭ گۇۋاھلىقى بىلەن ئاخىرالشتۇرماقچى،

نىڭ نېمە ىئۇالرنىڭ ئۆزلىر ئەقىللىق ۋە زېرەكلىكىگە ھەمدە
 .كتەەبەرملىدىغانلىقىغا گۇۋاھلىق قىلىۋاتقانلىقىنى تامامەن بى

را شەرق ۇ، ئوتتكۈنى -70ئاينىڭ  -00يىلى  -7112
لىيە گئەن تەتقىقاتچىسى روبرت فيسكنىڭ بىر ماقالىسى

ىنغان. ئۇنىڭدا مۇنداق لمۇستەقىللىق گېزىتىدە نەشر قى
ان ى قىلىنغشانئىستانبولدىكى ئەنگىلىيە ھۇجۇم نى»دېيىلگەن: 

ا رىكېئام تىپ ھۇجۇم قىلىش ۋەقەسى،ىلئىككى قېتىملىق پارت
ڭ ىنىيىلئەنگ قارشى ئۇرۇشىغا ورىزىمغارنتى بوشنىڭ تېرىدېزېپر

بىز ھۇجۇم قىلغۇچىالرنى  قوشۇلغانلىقىنىڭ نەتىجىسى ئىدى.
ىقىمىز كېرەك. لتتە ئۆلچەپال ئۆزىمىزنى ئالدىماسجەھە يئەقلى

  ھۇجۇم قىلغۇچىالرمۇ خەلقئارانى چۈشىنىشكە قادىر.
لىكلەرگە ھۇجۇم قىلغاندا ئۆزىنىڭ ىرالىييدىكى ئاۋستئۇالر بالى

، ئۇالر ۋاھالەنكى .نېمە قىلىۋاتقانلىقىنى تامامەن بىلگەن
شىغا قارشى ئىكەنلىكىنى ۇلىكلەرنىڭ ئىراق ئۇرىرالىيئاۋست

 رالىيەىتا ئاۋستدىكى ھۇجۇمغا قاريبىلەتتى، شۇ سەۋەبتىن بالى
 ىنماقتا. مىنىستىر رەئىسى ماالمەت قىل
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دە ى، خۇددى ئۇالر ئەنگلىيۇ شۇنداقنىڭ ئەھۋالىمىئىتالىي
بوشنىڭ زىيارىتىگە قارشى كەسكىن نامايىشالر بولىدىغانلىقىنى 

رىكا رەئىسى ېئام گەىچۈنكى ئەنگلىيدىغاندەكال قىالتتى. ىبىل
ە لىيئەنگ ۋاقىتتا زەربە بېرىش ئاسان ئەمەس.زىيارەت قىلىۋاتقان 

بوشنىڭ ئىراق  دە زەربىگە ئۇچرىدى، ئۇالر ھەقىقەتەنىتۈركىي
ئىلگىرى  لەر يىللىق زۇڭتۇڭ سايلىمىدىنىنى كېشۇئۇر

ۇ ش توختىتىدىغانلىقىغا قىزىقىدىغانلىقىنى تامامەن بىلەتتى.
رىكا كۈچلىرىگە قارشى ھۇجۇمنى ېسەۋەبتىن ئۇالر ئىراقتىكى ئام

 جەھەتتىن يىكۈچەيتمەكتە، ئۇالر بۇ ئارقىلىق بوشنى جىسمان
 جەھەتتىن يوقىتىشقا قاتتىق يسىياسى ،يوقىتالمىغان تەقدىردىمۇ

يرنىڭ ەلۇتىرلىك رەئىسى بىنىسلىيە مئەنگ بەل باغلىغان.
 «. خۇددى شۇنداقلىمۇ ائەھۋ

رنىڭ ئاغاڭالسىلەر قۇلچىلىق قىلىدىغان  ،مانا بۇ
ۇ چىلەر! مانا بتەھلىللىرىدىن بىر پارچە. ئى مەغلۇبىيەتچى نەزەرىيى

ۇرۇن ب بىز .نەزەرىيىلىرىڭالرلغان تەھلىل ۋە نىڭ مەغلۇب بوسىلەر
دىن لىرىنەزەرىيىپۇتا -التا، سىلەر ۋە ئاغاڭالرنىڭ سۆزلەپ ئۆتكەندەك

ە چىلىرى ۋىئۆزلىرىنىڭ نەزەرىي چۈنكى ئۇالرنىڭ بىھاجەتمۇجاھىدالر 
كى كەينىدى-ئالدى ئۇالرنى توغرا يولغا باشاليدىغىنى ئالىملىرى بار.

ە ، يەنى ھەمىشكىتابتۇر بولغان شەرىئەت ۋە بباتىلدىن ھەمىشە غالى
 تائاال هللا بولغان ھەمدىگە اليىق ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچى،

 پىدىن نازىل بولغان قۇرئاندۇر. ىتەر
پ پىچەتلە تائاال هللائۇ اليغەزەللەرنىڭ قەلبىنى  ،يەنە كېلىپ

ئۆزىنىڭ  ،شۇنىڭ ئۈچۈنقويغان، ئۇالر چۈشەنمەيدۇ ۋە بىلمەيدۇ. 
سەپتىن چۈشۈپ قالغانلىقىغا رازى بولغان، ئولتۇرۇپ قالغانلىقىدىن 

اليغەزەللەرنىڭ فىقھى ۋە خۇشال بولۇپ كەتكەن تەسلىمچى 
 تائاال هللا يەنە كېلىپ، ھتاج ئەمەس.ومۇجاھىدالر م گەنەزەرىيىلىرى
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ئۆز يولىغا ھىدايەت  ى مۇجاھىدالرنىڭ كۆزلىرىنى ئېچىپئۆز يولىدىك
چە سەپتىن چۈشۈپ قالغان، جىھادتىن ئولتۇرۇپ سىئەك ،قىلغاندەك
 كىئىچىدى قلەرنىڭڭ قەلبىنى پىچەتلەپ، ئۇالرنى خەلقالغانالرنى

رىيە جەھەتتە يۈزەكى ھەمدە فىقھى، ئىلىم ۋە نەزە ئەقىلسىزئەڭ 
رنىڭ ئۇال»شۇنداق تۇرۇپمۇ سىز بىزنى  كىشىلەردىن قىلىپ قويىدۇ.

لىرىگە پەرۋا لگەن نەزەرىيىبولغان تەھلىل ۋە يىمىرى پمەغلۇ

واْ َرُضواْ بَِأن َيُكونُ ﴿ مۇنداق دەيدۇ: تائاال هللا! دەپ قارامسىز؟ «قىلىدۇ
ُهونَ  ََ ئۇالر ئۆيلىرىدە » ﴾َمَع اْْلََواِلِف َوطُِبَع َعَلى قُ ُلوِِبِْم فَ ُهْم اَل يَ ْف

قا ئاجىزالر( بىلەن بىللە بولۇشقالغۇچىالر )يەنى ئايالالر، كېسەللەر ۋە 
رازى بولدى، ئۇالرنىڭ دىللىرى پېچەتلەندى. شۇنىڭ ئۈچۈن، ئۇالر 
)جىھادتىكى پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلىشتىن كېلىدىغان بەختنى( 

ِبيُل َعَلى الَّ ﴿ مۇنداق دەيدۇ: يەنە تائاال هللا .①«چۈشەنمەيدۇ َا السَّ ِذيَن ِإَّنَّ
َبَع اَّللَُّ َعَلى أَْغِنَياُء َرُضوا بَِأْن َيُكونُوا َمَع اْْلََواِلِف َوطَ َيْسَتْأِذنُوَنَك َوُهْم 

قماسلىققا( )جىھادقا چى ئۆزلىرى باي تۇرۇپ» ﴾قُ ُلوِِبِْم فَ ُهْم اَل يَ ْعَلُمونَ 

رۇخسەت سورىغانالر ئەيىبلىنىشى كېرەك، ئۇالر )جىھادقا چىقمىغان 
 هللائايالالر، كېسەللەر، ئاجىزالر( بىلەن بىللە بولۇشقا رازى بولدى، 

ىڭ نهللائۇالرنىڭ دىللىرىنى پېچەتلىۋەتتى، )شۇنىڭ ئۈچۈن( ئۇالر )
  .②«ئەمرىنى( بىلمەيدۇ
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