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السهََلِم  َواَّللهُ َيْدُعو ِإََل َدارِ ﴿ :كىتابىدا ۆئز ساناالر - ھەمدۇچەكسىز 
 جايغا ائمان( نىكىشىلەر ) ھللا» ﴾َويَ ْهِدي َمْن َيَشاُء ِإََل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ 

 يولغا توغرا ائدەمنى خالىغان ۋە قىلىدۇ دەۋەت( جەننەتكە يەنى)

ھللا نىڭ بىر » ساالمالر ۋە دۇرۇت ،اغتاائال ھللا دېگەن  ①«باشاليدۇ
 دايەت قىلىشى سەن ۈئچۈن قىزىلىائدەمنى سېنىڭ سەۋەبىڭ بىلەن ھ

ڭ ، ۇئ زاتنىەئلچىسىگە نىڭتاائال ھللا دېگەن  ②«تۆگىدىنمۇ ياخشىدۇر 
 ! بولسۇن ساھابىلىرىگە بارچە ۋە ائىئلىسىگە

 غەرب لىۋاتقانېك ساقالپ ائداۋەت مۇسۇلمانالرغا ۋە دىنىغا ىئسالم
 قىلىشىدىن بۇلقو نىىدىن ىئسالم كىشىلەرنىڭ تىلىرى ىۋاس تەشۋىقات
 ۋە زوراۋانلىق رورلۇق،ر تې مۇسۇلمانالرغا ۋە دىنى ىئسالم ،ەئنسىرەپ

 لەر،سھەمدە شەخ چاپالشقا لەرنىتۆھمەت قاتارلىق لىكيۋەھشى
 ەرقانداقھ مەنسۇپ بولغان دىنىغا ىئسالم خەلقلەرگە ۋە ياكى ،ھالرگۇرۇ

 بۇ دىغانىچاقىر  شقاىقىل بىلەن مۇائمىلە مۇھەببەت - ىرمېھ كىشىگە
مەقسىتىگە ۇ ب .كەلدى ۇئرۇنۇپ الشقاىرمۇ ب ەتلىرىنىھەقىق شەنو ر  دىننىڭ

 نىەتلىرىھەقىق دىنىنىڭ ىئسالم كىشىلەرنىڭ ،ۈئچۈن يېتىش
 ائجىزنىڭ ىتىلىر ىۋاس تەشۋىقات مۇسۇلمانالرنىڭ ۋە ىگەنلىكىدىنبىلم

 .پايدىالندى ىئكەنلىكىدىن

                                                           
 ائيەت. -52سۈرە يۇنۇس  ①
 دېگەن.« سەھىھ»ەئبۇ داۋۇد رىۋايىتى، ەئلبانى  ②
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 ۇئالرنىڭ نى،ىلىر ر ىمىك -يلە ھى دۈشمەنلىرىنىڭ دىن بىزگە تاائال ھللا
 تىلەرنىىلىق ۋاسبار  چىقىرىش ۈئچۈن دىندىنى ىئسالم بىزنى

 ەلبىدىكىق ىئسالم دىنى ۋە مۇسۇلمانالرغا بولغان، دىغانلىقىنىقوللىنى
 خەۋەر نىىنلىكىئكە كۈچلۈك ىنىدىنمۇبولغ ائشكارا  تىللىرىدا نىڭىتىائداۋ

 ِديُِِكْم ِإِن َوََل يَ زَاُلوَن يُ َقاتُِلوَنُكْم َحَّته يَ ُردُّوُكْم َعنْ ﴿: دەيدۇ مۇنداق قىلىپ
 رنىسىلە كەلسىال قولىدىن( كۇففارالر يەنى) ۇئالر» ﴾اْسَتطَاُعوا

 داۋاملىق بىلەن سىلەر قەدەر قايتۇرۇۋەتكەنگە دىنىڭالردىن

 ﴾ َأْكبَ رُ َبَدِت اْلبَ ْغَضاءُ ِمْن أَف َْواِهِهْم َوَما ُُتِْفي ُصُدورُُهمْ َقْد ﴿ ①«.ۇئرۇشىدۇ
 الرنىڭۇئ تۇرىدۇ، بولۇپ مەلۇم ېئغىزلىرىدىن دۈشمەنلىكى ۇئالرنىڭ»

 ②«.چوڭدۇر  تېخىمۇ دۈشمەنلىكى يوشۇرغان دىللىرىدا
 ،كېتىپ ۈپچۈش تۇزىقىغا ۇئالرنىڭ بىزنى تاائال ھللا ،ۈئچۈن شۇنىڭ

: دەيدۇ ۇنداقم ائگاھالندۇرۇپ تۈزۈپ قېلىشىمىزدىن ىپاقتىئت بىلەن ۇئالر

 ِِه َوِإَاا َلُقوُكْم َها أَنْ ُتْم أُوََلِء ُتُِبُّونَ ُهْم َوََل ُيُِبُّوَنُكْم َوتُ ْؤِمُِوَن ِِبْلِكَتاِب ُكل ِ ﴿
ُِِكْم ِإنه مُ  قَاُلوا آَمِها َوِإَاا َخَلْوا َعضُّوا َعَلْيُكُم اْْلَََنِمَل ِمَن اْلَغْيِظ ُقلْ  وُتوا ِبَغْي

 ۇئالرنى ىلەرس!( جاماەئسى مىنلەرۇئم ىئ)» ﴾اَّللهَ َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدورِ 
 ولغانب سىلەرگە) تۇتمايدۇ دوست سىلەرنى ۇئالر تۇتىسىلەر، دوست

 اكىتابق( ساماۋى ھەممە) سىلەر ،(تۇتىدۇ يوشۇرۇن نىىدۈشمەنلىك
 سىلەر ۇئالر ،(كۆرىدۇ ۆئچ سىلەرنى ۇئالر تۇرۇقلۇق شۇنداق) ىئشىنىسىلەر

                                                           
 .تنىڭ بىر قىسمىائيە -512سۈرە بەقەرە  ①
 .نىڭ بىر قىسمىائيەت -111سۈرە ائل ىئمران  ②
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 الغانداق يالغۇز  ۆئزلىرى . دەيدۇ ېئيتتۇق< ىئمان> ۇئچراشقاندا: بىلەن
!( ۇھەممەدم ىئ. )چىشلەيدۇ بارماقلىرىنى ائچچىقىدىن بولغان سىلەرگە

 قەدەر لگىنىڭالرغاۆئ ھللا يەنى! )ۆئلۈڭالر بىلەن ائچچىقىڭالر> ېئيتىقىنكى:
 نىدىلالردىكى ھەقىقەتەن ھللا <!(داۋامالشتۇرسۇن ائچچىقىڭالرنى

ْولَِياَء ََي أَي َُّها الهِذيَن آَمُِوا ََل تَ تهِخُذوا اْليَ ُهوَد َوالِهَصاَرى أَ ﴿ ①«.بىلگۈچىدۇر 
ُهمْ  ُْم ِمُِْكْم فَِإنه ُِه ِمِ ْ ! مىنلەرۇئم ىئ» ﴾بَ ْعُضُهْم َأْولَِياُء بَ ْعٍض َوَمْن يَ تَ َوَّله

. تۇتىدۇ تدوس بىرىنى - بىر ۇئالر. تۇتماڭالر دوست ناساراالرنى ۋە يەھۇدىي
 نشۇالردى ەئنە ۇئمۇ تۇتىدىكەن، دوست ۇئالرنى كىمكى سىلەردىن

  ②«.سانىلىدۇ
 قاتارلىق يۋەھشى زوراۋان ۋەتېڭىۋاتقان  مۇسۇلمانالرغا ،ەئمەلىيەتتە

 .تۇر اليىق ەئڭ الررۇس ۋە لىكلەرغەرب گەەر تۆھمەتل
 ۆئزى  لىقىغارور ر تې ۋە ىلىكيۋەھشى ،ىزوراۋانلىق ۆئزىنىڭ ىئسپانىيە

 ىمۇسۇلمانالرن نلىغانمىليو نالرخرىستىائ بولۇپ، شاھىد ياخشى
 .نالشتۇردىىائرىستخ ائرقىلىق كۈچى رالو ق كۈچلۈك ۋە بائزا  چىدىغۇسىز

 نىڭر مۇسۇلمانالگەن كىرمى دىنىغا، قىلىپ رەتۇئالرنىڭ تەلىپىنى 
 شىياخ بۇ ۋەھشىيلىكلەرگە تارىخ .بولدى يەم بۆرىلەرگە - ىئت ى لىر گۆش

اليدۇ گۇۋاھ  .بوال
 ەئھۋالنىڭ ،نەزەر سالساق بۈگۈنكى دۇنيا ۋەزىيىتىگە

  .ايقايمىزب ىئكەنلىكىنى چىنىشلىقېئ ۋە زۇلمەتلىك ىدىنمۇتىكتارىخ

                                                           
 ائيەت. -111سۈرە ائل ىئمران  ①
 نىڭ بىر قىسمى.ائيەت -21سۈرە ماىئدە  ②
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 لىرىنىھوقۇق ىئنسان ۋە ائدالەت چلىق،تىن لىك،ەئركىن» ۆئزىنى
 نىڭنېمىزەئمەلىيەتتە شۇ  ارىكېائم قىلىۋاتقان دەۋا دەپ «قىلغۇچى ھىمايە

دەك ۈككەت ېرىپق مۇبالىالر  كىچىك نىالر ىئندىائن بولغان ىرى لىئگى لىەئس
 ندىائنىئ ، يىمىرىلگەنيىنېك غاندىنقىل قىرغىن ۋەھشىي دەرىجىدە

 سومالى نىڭر رىكىلىقالېائم ،شۇنداقال .ۇلغانقۇر  نىيىتىنىڭ ۈئستىگەەمەد
  جالالتالرنىڭۇئ چىلىقىقىرغىنۋەھشىيانە  غا قىلغانمۇسۇلمانالر  ۋاندالى ۋە

اليدۇ دەلىل غاىياۋايىلىق ۋە زوراۋانلىقى  .بوال
 ، بۇبولساقغا نەزەر سالىدىغان تارىخى ىپاقىنىڭتىئت تسوۋې

 ۋە زۈشيۈرگۈ  ورلۇقر تېر  مۇسۇلمانالرغادىكى ائسىيا وئتتۇرا  نىڭەتدۆل
 مەجبۇرالش بىلەن كۈچى رالو ق مۇسۇلمانالرنى دىنسىزلىقىغا ۆئزلىرىنىڭ

باتىل  ،لىپقى رەت ڭ تەلىپىنىۇئالرنى ھەمدە قۇرۇلغانلىقىنى ائرقىلىق
 تارىختا ،ناپقىي تۈرمىلەردە مۇسۇلمانالرنى ل قىلمىغانۇىيىسىنى قوبىئد

 داىر لىنرايو سىياوئتتۇرا ائ. ائزابلىغانلىقىنى بايقايمىز دەرىجىدە كۆرۈلمىگەن
 . ىلىۋاتىدۇبايق قەبرىلەر ك تىپكوللې دەكۈدېگ كۈندە

 ەمدەھ زوراۋانلىقى پالىقالرنىڭياۋرو دۇنيا ھالسىرىغان بۈگۈنكى
ائتالمىش  ،گىپېئ بويۇن ائلدىدا قىرغىنچىلىقى ھىرسىك ۋە نىيەبوس

 .تۇرماقتا قاراپ سۈكۈت ىئچىدە ائلدىدا «لىرى ىمەھكىم لىيەەئد قائرا خەل»
 لغانائيرى نەرسىسىدىن ھەممە باشقا ىئمانىدىن بولغان قاھللا 

 ۋە ىزوراۋانلىق قىلغانرۇسالرنىڭ  خەلقىگە مۇسۇلمان ىستانائفغان
 ڭرۇسالرنى بولۇپ، شاھىد جانلىق ائفغانىستان لىكىگەيۋەھشى

 يەتكەن ەملىرى قەد ۇئالرنىڭ ،ىدىن قېلىپ قالغان ائسارەتلەرقىرغىنچىلىق
 .قالدى بولۇپ ىلدەل جىنايەتلىرىگە قىلغان ىئنسانالرغا زېمىنالردىكى بارچە
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 ،لۇپبو ھالەتتە رۇقيو  يۈزى  بۇيان تارىخىدىنۆئز  دىنى ىئسالم
 دالەتنىائ سۈزۈك ۋە پاك ائدالىتىدىنمۇ ىئسالم دىنىنىڭ يەتىىئنسان

 .مىدىباق كۆرۈپ
 گەكلىرىچىكى ى لىر چوڭ ىغا،لىر ائجىز  رى ىلكۈچلۈك خۇددى ىئنسانالر

 ەالەتتھ قەبىھ الردىكى ياۋاي  ى ھايۋانالردەكوئرمان قىلمايدىغان رەھىم
 باشقىالرغا ەۋ ۆئزىگە ائرقىلىق قىلىش ىئبادەت باشقىغا تىنھللا  ھەمدە

 ىئنسانالرغاملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر  ەئھۋالدامۇدھىش  ەئڭ دىغانقىلى زۇلۇم
 ورقۇپق تىننومۇس - ائر ۋە لىقنامرات ۇئ ۋاقىتتا گەن بولۇپ،ەئۋەتىل

بۇ ناچار  ارقالغانت كەڭ ىيەتتەئجەم ىئبارەت تىشتىنېكۆمۈۋ  تىرىك قىزالرنى
 دىنلەر كىشى يائددى ياكى بولسۇن دىنلەر كىشى سىلېئ مەيلى ،ائدەتتىن

 .خالىي ەئمەس ىئدى بىر كىشىھېچ بولسۇن
 ،قلىنىشقاەئخال بىلەن ەئخالقالر سىلېئىئنسانالرنى ملسو هيلع هللا ىلص  پەيغەمبەر

 ەر ۋەدەرەخل - دەل ،الرتاش؛ بۇيرۇپ قىلىشقا بەرپا زاننىمى ۋە ائدالەت
 قىلىشتىن ەتىئباد مەبۇدالرغا باشقا تىنھللا  ىئبارەت تاغۇتالردىن تىرىك

 ھەسەت ۆئزائرا  ۆئچمەنلىك، كىشىلەرنى ؛ۇپتوس ەئخالقالردىن يامان ۋە
 ەۋ ائدالەت ،تەۋھىد ؛ەپچەكل ۇئرۇش قىلىشتىن ناھەق ۋە قىلىش

 ،بىلەن شۇنىڭ .يېتەكلىدى ياشاشقا ىئناق ائستىدا بايرىقى قېرىنداشلىق
 ،ۈپكۆر  قىنىمېھرىبانلى ۋە ائدالىتى نىڭدىنى ىئسالم كىشىلەر كۆپلىگەن

 بۇ دىنغا ەزىلەرب لېكىن بولسىمۇ كىرگەن بولۇپ توپ - توپ دىنىغا نىڭھللا 
 ينىدى،ىق قىلغانالرنى بۇلوق نىدىنى ىئسالم ،قۇرۇپ توسۇقالرنى قارشى

 .دىقىل ىدشەھ نىبەزىلىرى ۇئالرنىڭ ھەتتا قىلدى سۈرگۈن ۋە ائزابلىدى
 ھىجرەت اكانغام بىر خاتىرجەم مۇسۇلمانالرنى تاائال ھللا ،يىنېك ۇئنىڭدىن
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بېرىپ، ۇئالر  ۇنوئر  دىنىدىن ۆئز يالرغاەئنسارى تاائالھللا . بۇيرۇدى قىلىشقا
 ەببىر  نىڭۋە ائدالەت ىئززەت ھەمدە ىردىك بولۇپ توپ - توپ ىئسالمغا

 ۋە ەتائدال ، مۇسۇلمانالرىنىدەكقىلغ بايان ۆئزى  تاائال ھللابولغان 
 .چىقتى قۇرۇپ دۆلىتىنى قانىيەتھەق

 قىلغان ائيەرى ھەققىگە نىڭدىنى ىئسالم قانالر دىيارىدىكى ىئسالم
 اكىي ۆئزى  تۇرغان، مۇستەھكەم يولىدا تەۋھىد دۇ.قوغدىلى ائساستا

 ھوقۇقى تىشىئشلى كۈچ ھېچكىمنىڭ كىشىگە قىلمىغان زۇلۇم باشقىالرغا
 .رىشىدۇېئ خاتىرجەملىككە ائخىرەتتە ۋە دۇنيا كىشى ۇئ ھەمدە بولمايدۇ

 .الىنىدۇجاز  بىلەن ائدالەت قىلىنماستىن زۇلۇم جىنايەت ۆئتكۈزگۈچى
 ائدالىتىنىڭ الردىكىرايون ھەرقايسى مۇسۇلمانالرنىڭ تارىخ

ىڭ مۇسۇلمانالرن ،بولۇپ لىۋالغانىخاتىر  مىساللىرىنى ۆئرنەكلىك
 .شۇالرنىڭ جۈملىسىدىندۇر  تىكى ائدىللىقىسەمەرقەنت

 خەلىپە ىدراش لىكلەرسەمەرقەنت ،قىلىشىچە بايان تارىخچىالرنىڭ
 ۈئچ يۇرتىغا ىڭۆئزلىرىن قوشۇنىنىڭ مۇسۇلمانالر ائبدۇلەئزىزگە ىئبنى ۆئمەر

 ،بىلەن نىڭشۇ .دىقىل شىكايەت كىرگەنلىكىنى ائگاھالندۇرماستىن كۈن
 قاراپ دىنقايتى گەىلىمەس بۇ قازىنى ائبدۇلەئزىز ىئبنى ۆئمەر خەلىپە

 غالىب ەندۈرگەئگ باش نىدۇنيا مۇسۇلمانالرنىڭ قازى  .بۇيرۇدى چىقىشقا
 كۈن ۈئچ ، شەھەر ەئھلىنىچىقىپ تىنتەرقەنسەم قوشۇنىنى

 تېتىغان، تەمىنى بىنىڭىغەل .ىغا ھۆكۈم قىلدىائگاھالندۇرۇش
 چىقىپ شەھەردىن قوشۇن غالىب بۇ ەئگدۈرگەن باش دۈشمەنلەرنى

 ائدالىتىنى ڭدىننى بۇ ائلدىدىكى كۆز  لىكلەرسەمەرقەنت نەتىجىدە .ەتتىك
 .دىكىر  بولۇپ توپ - توپ دىنىغا نىڭھللا  كۆرۈپ



 

  7 

 دۈشمىنى نىڭىۆئز  ەدىمەزگىل ۇئرۇشى دۇنيا ىئككىنچى ھالەتنى بۇ
 بومبىسى مائتو ائراللىرىغا ناگاساكى ۋە روشىماخ نىڭياپۇنىيى بولغان

 ائمېرىكا مۇ؟مۇمكىن لىشتۇرۇشېس قەبىھلىكىگە ائمېرىكىنىڭ تاشلىغان
 دارىيار  انالرنىىئنس لىغانمىليون ،ىپقىل قىرغىن ىئنسانالرنى مىڭلىغان

دىكى ىلىر ائ ىئككى نىڭ بۇۇنىيىپيا .دىكۆيدۈر  دەرەخلەرنى -دەل  ۋە قىلدى
 يوقالغىنى چەھازىرغى تەسىر يامان بومبىسى پارتالشتىن پەيدا بولغان ائتوم

 نسانىئ ۋە ەئركىنلىك ائدالەت،» كۈندۈز  - كېچە نىىۆئز  ،بۇ مانا. يوق
 ەقەدەرن ائمېرىكىنىڭ بىلجىرالۋاتقان دەپ «ھىمايىچىسى ھوقۇقلىرى 

 .دەلىلىدۇر  جانلىق نىڭىئكەنلىكى ھۆكۈمەت زوراۋان ۋە يۋەھشى
 .مەسمۇمكىن ەئمكىنمۇ؟ خىل ەئھۋالنى سېلىشتۇرۇش مۇ ىئككىبۇ 

 -ىئش  ەۋ ھالىتىنى مۇسۇلمانالرنىڭ الردىكىرايون بولغان ەتىھف
 وئخشاتقىلى ەجىنايەتلىرىگ قىلغان تنامدايېۋ ائمېرىكىنىڭ كەتلىرىنىىھەر 

 !بوالمدۇ؟
 نسانىئ» ۋە «ھىمايىچىسى نىڭ بىرىنچىىكراتىيو مېد» نىىۆئز 

 ىنىڭائمېرىك داۋراڭ سېلىۋاتقان دەپ «ھىمايە قىلغۇچىنى ىھوقۇقلىر 
 دۆلىتى ورلۇقتېرر  بىر دىنىۆئز  سېپ ى ۇئنىڭ بولساق، يدىغانا قار  تارىخىغا

 .تولۇق نامايەن بولىدۇ ىئكەنلىكى
 ۋە تاجاۋۇزچىالر تەنلىك ائق ،غىچەىيىل -1118 يىلىدىن -1185

 ىئگىلىرى  ەئسلى زېمىننىڭ بۇ غۇچىالرسال ائساس ائمېرىكىغابۈگۈنكى 
 قىرغىن نى18% ۇئالرنىڭ ۋە زۇلۇم قىلدى قاتتىق غاالر ىئندىائن بولغان

 قويۇق دىغانچىققىلى بولمايسە كىر  الرنىىئندىائن قېلىپ قالغان ،ىپقىل
 .سۈرگۈن قىلىۋەتتى غاالر وئرمان
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 ەنلىكلەرنىت قارا  ائفرىقىلىق )يەنى ائمېرىكىلىقالر( تەنلىكلەر ائق
 ەلدىك ۇتۇپت ائفرىقىدىن ۈئچۈن ىئشلىتىش كانالردا ۋە ېئكىنزارلىقتا

 ،پقىرغىن قىلى نى18% ۇئالرنىڭ دىن كېيىننتۈگىگە ىىئشھەمدە 
 لىرىنىغانقال ھايات كەندىن كېيىنەتتاشلىۋ دېڭىزالرغا نىجەسەتلىرى

 قارشى يرىمىچىلىققاائ يىئرقى بىلەن. شۇنىڭ ۋەتتىىسۈرگۈن قىل گەىسىبىرىي
 تۇنجى ىدى.شكە باشلۈكۆتۈرۈل ائرقىدىن -ائرقا  قوزغىلىڭى تەنلىكلەر ا قار 

ڭ  .ىيۈز بەرد دەۋرىدە لىنلىنكو ائبراھام ائمېرىكا زۇڭ تۇڭى قوزغىال
دەپ  «قوزغىلىڭى پەيتۇن» يىللىرىدا -88 ەئسىرنىڭ -58 ۇئنىڭدىن كېيىن،

ڭ  مارتىن ،يىلى -1182 .كەلدى مەيدانغا ائتالغان بىر قېتىملىق قوزغىال
ڭقوزغ قېتىم بىر يەنە سەۋەبىدىن شىلۈۈۆئلتۈر  نىڭكىڭزىر لو   .باشالندى ىال

ڭ كۈچلىرى  بىخەتەرلىك ائمېرىكا  قاتتىقن ىماستىائي چىالرنىقوزغىال
 ھوقۇقلىرى  ىئنسان ۋە دېموكراتىيە»ائتالمىش  .باستۇردى

 ،ىئدى مەسەئ ىئش ھېچقانچە نداق قىلىشبۇ نەزىرىدە نىڭ«سىھىمايىچى
 .ىىدقارىم دەپ ىئنسان تەنلىك ىئنقىالبچىالرنىقارا  ائمېرىكا

 -1181 ەۋ ۇئرۇشى ىئچكى بارغان ېئلىپ ۋەھشىيلەرچە نىڭىائمېرىك
ۈن ۈئچ شقۇرۇ ائمېرىكىنى يېڭى سوزۇلغان يىلىغىچە -1182 يىلىدىن

 ۇئنىڭدىن باشقا، .دىۆئلتۈرۈل ائدەم مىڭدەك 18 رداالۇئرۇش ېئلىپ بارغان
 ۋە ۋەيرانچىلىق كەلگەن مەيدانغا تەسىرىدە ۇئ ۇئرۇشالرنىڭ

 .سانىنى ېئلىش مۇمكىن ەئمەس بۇزغۇنچىلىقنىڭ
 ارىختىكىت نىىر ىشەھ روشىماخ نىڭىياپۇنىيائمېرىكا  ،يىلى -1192

 ەئۋتا بومباردىماندا .قىلدى بومباردىمان بىلەن بومبىسى ائتوم تۇنجى
 كىۈ كۆۋر  يۋىەئ تۇرىدىغاناق ېئقىنىنى تۇتاشتۇرۇپ تارم يەتتە دەرياسىنىڭ
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مېتىر خاتا  188بومبا ەئسلى نىشاندىن  گەرچە. ىئدى قىلىنغان نىشان
 ائچقۇچە - يۇمۇپ كۆزنى مىنۇت ۆئتكەندە 1:12 ساەئتكەتكەن بولسىمۇ، 

 مىڭ 81 ائيرىلىپ، ھاياتىدىن كىشى مىڭ 88 بولغان قىسقا ۋاقىت ىئچىدە
 دار بولدى.ىار ي ىدەتەسىر  الشپارت بېسىمدىكى ىلىقتونن مىڭ وئن كىشى

 رىمۇىەھش ناگاساكى وئخشاش گەىر ىشەھ خىروشىما ،ۋاقىتتا شۇ دەل
 ومبىسىب يادرو  تاشالنغىنى شەھەرگە بۇ لېكىن دىىنقىل بومباردىمان

 بولسىمۇ تكەنكە خاتا مېتىركىلو ىئككى يېرىم دىنننىشا بومبا بۇ ،بولۇپ
 مىڭ 955 ىدەىئچ سېكۇنت بىر تى.چۈش مىغاقىس وئتتۇرا  شەھەرنىڭ يەنىال

 .دىقال چۈشۈپ غامىڭ 313 نىڭ ائھالىسىشەھەر  بولغان بۇ بار ائھالىسى
 كىشى مىڭ 52 ھاياتىدىن ائيرىلىپ، كىشى مىڭ 31 بومباردىماندا

 ېرىكىنىڭائم» نىڭىۆئز  مۇتەپەككۇرالر ھەربىي ائمېرىكىلىق .دىالنىيار 
 ەنبىل سۆزى  دېگەن «يوق چەك قىزىل رىنسىپىداپ قىلىش ۇئرۇش

 .ماختىنىدۇ
 بىر گەىيىگېرمان ائمېرىكا ،مەزگىلىدە ۇئرۇشى دۇنيا ىئككىنچى

 بومبا داردادەك مىقۈيەتك قىلىشقا ۋەيران پارتلىتىپ تولۇق قۇرۇقلۇقنى
 يپۈتۈنلە گازارمىالرنى يەئسكىرى ۋە كارخانا زاۋۇت، ۆئي، ،پتاشال
 گۇۋاھلىق قوماندانلىرىمۇ ائمېرىكا بۇنىڭغا .ردىمان قىلدىبومبا

 .ېرىشىۋاتىدۇب
 ائلدىنى ىپ كېتىشىنىڭكېڭىي كوممۇنىزمنىڭ ائمېرىكا ،يىلى -1121

 ۇئرۇشتا بۇ ،دىباشلى ۇئرۇش قارشى گەەكورىيشىمالىي  ۈئچۈن ېئلىش
وئمۇمىي  ڭنىالر النغانىيار  ۋەەكسىز يوقاپ كەتكەنلەر ر دې -ىئز  ،لەرگەنۆئل

 ۇربانلىقىق بەرگەن پۇقراالرنىڭ .ېئشىپ كەتتى دىنمىليون تۆت سانى
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 .بولدى كۆپ ھەسسە بىر قۇربانلىقىدىن بەرگەن ەئسكەرلەرنىڭ
 يىللىق ەككىزس ۋيېتناملىقالر ،ىغاندالپارت ۇئرۇشى ۋيېتنام يىلى -1189

 ۈئچ ،ىدلىائير  دىنىمىائد مىليون ىئككىتەخمىنەن  جەريانىدا ۇئرۇش
 - ۆئي بولۇپ مۇساپىر ائدىمى مىليون 15 ۋە دىالنىيار  ىمىائد مىليون

 22 بولۇپ الردىنپۇقرا ۋە لەرەئسكەر  دىنائمېرىكىلىقالر . سىز قالدىماكان
 .تىگە چۈشەئسىر ائدەم  212 لىنىپ،ىيار ائدەم  123383 ،ۈپۆئل مائدە مىڭ

 ىئككى (CIA)مەركىزى ائخبارات ىئدارىسى  ائمېرىكا يىلى -1182
 قانلىق انكېتىشىگە سەۋەب بولغ ۆئلۈپ دېھقاننىڭ راتنام يېقىن غامىليون

ڭدىن  ېشىغاب نىڭ ھاكىمىيەتىزىيھىندونې سۇھارتۇنى ،يىنېك قوزغىال
 .چىقاردى

 ،قارشى دىغاينىىل سولفادۇر  ڭىۇ زۇڭ ت نىڭچىلى ،ائمېرىكا يىلى -1123
 بىلەن كۈچ ورز  سىياسىي ۆئزگىرىش قىلىشىغا بينۇشىنىڭ وئغىستۇ رالنېېگ

ەخىتتىن ت ڭ تۇڭنىڭۇ ز  سىياسىي ۆئزگىرىشبۇ  ،نەتىجىدە .ياردەم بەردى
ا ېرىكائم ھەتتا پالىقياۋرو ،پۇقرالىرى  ىچىل مىڭالرچە چۈشۈشىگە،

ىنىڭ گېپىنى )ائمېرىك پاجىەئلەر بۇ. سەۋەب بولدىشىگە ۆئلۈ پۇقرالىرىنىڭ
 ۈئچۈن گەرتىشۆئز  نىىتمىۈچىلى ھۆك سولچىل ەئسلىدىكىائڭلىمايدىغان( 

 .ىئدى چىققان لىپېك
 وۋاكارو گنى بولغان بىرى  نىڭىدۆلەتلىر  ائمېرىكا وئتتۇرا  ،يىلى -1118

 تەڭشەشكە ەتسىياس الشتۇرمايىائر  يىلەرنىىپارتۆئك تىچى  جۇمھۇرىيىتى
 ى ىئشلىرىغاكدۆلەتنىڭ ىئچ ۇئ دۆلەتلەرنىڭ باشقا ،ۈئچۈن ىقىۇئرۇنغانل

 .ىلدىقيى ىتىمۈھۆك ساندنيستا نەتىجىدە ىدى.ۇئچر  شىغاشىائرلى
 لىرىغاىئش ىئچكى ۋاننىڭلى يقىلما نومۇس ائمېرىكا ،يىلى -1113
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 591 نىڭ«زىنىماري»سى ىائرمىي دېڭىز ائمېرىكا ،شۇنىڭ بىلەن .تىالشىائر 
 ىرىگەب بازىلىرىنىڭ مەلۇم ھەربىي «زىنىريما» كىىبيرۇتت رى ىەئسك

 .بىلەن ۆئلدى لىشىپارت بومبىنىڭ ناىماش رۇنالشتۇرۇلغانوئ
 ۇجۇمچىھ شەھەرلىرى  بەنغازى  ۋە تىرابلۇس نىڭلېۋىيە ،يىلى -1118

 .ىدرىۇئچ ھۇجۇمىغا نىڭباشقۇرۇلىدىغان بومبىالر  ۋە النائيروپى
 ەئسكەر ەتىبىۋاس بىنماغا كۈچلىرى  ھۆكۈمەت ائمېرىكا ،يىلى -1118

 رالبۇيۇم زەھەرلىك» گانىيىنۇر  مانۋيل زۇڭ تۇڭى بىنما ،گۈزۈپكىر 
 .دىتاشلى تۈرمىگە بىلەن تۆھمەت دېگەن چېتىشلىق غا«سىدېلو

 ،نيىېك ائخىرالشقاندىن ۇئرۇشى كۇۋەيت - ىئراق ،يىلى -1118
 ىستانغاسەۇئدى ەئرەب نىىكۈچ ھەربىي دەرىجىدىكى زور نىڭىۆئز  ائمېرىكا

 لىرىنىرايون ىقولتۇق پارىس ۋە ائرىلى رىميې ەئرەب نىڭىۆئز  توپالپ،
 نىبولغان پىالنىائللىبۇرۇن تۈزۈپ  ىئبارەت رول قىلىشتىنكونت

 .باشلىدى لىيلەشتۈرۈشكەەئمە
 قولتۇقى سپار  قېتىملىق ىئككىنچى» قارشى ىئراققا ،يىلى -1111

 تا. بۇ ۇئرۇشتوپالندى ەئسكىرى  ائمېرىكا مىڭ 252 ،لىنىپباش «ۇئرۇشى
 وائك تىپلىقئدىا ر  ۋە التقۇچرتپا ا ەئتراپىداتونن مىڭ سىىائرمىي ائمېرىكا

يۈز  ۋە نىۈپ كېتىشىۆئل ائدەمنىڭ لىغانمىڭ ،تاشالپھاۋادىن  ماددىالرنى
 .كەلتۈرۈپ چىقاردى لىنىشىنىىيار  ائدەمنىڭ ىغانمىڭل

 ەرھۆكۈمەتل تاجاۋۇزچى يىئرقى قاتارلىق ائمېرىكا ،يىلى -1119
 قىلىپ اۋۇزتاج جۇمھۇرىيىتىگە ھايتى ائستىدا نامى «دېموكراتالشتۇرۇش»

 .كىردى
 قەرن  ائفرىقىنىڭھۆكۈمىتى  ائمېرىكا ،غىچەيىل -1119 يىلدىن -1115
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 ەئسكەرلەر بۇ ،تىەئۋەت نىەئسكىرى ائمېرىكا مىڭ 51 ىغارايون
 قىرغىنچىلىق .ىدقىرغىنچىلىق ېئلىپ بار  ۋەھشىيانە قارشى لىقالرغاسومالى
 -1119 .لىندىقى كاۋاپ قاقلىنىپ وئتقا ھالەتتە تىرىك كىشىلەر داىجەريان

 خارە نىڭ ۆئلۈشى نەتىجىسىدەرلىرىەئسك وئنالرچە غا كەلگەندە،يىلى
 .دىچېكىندىن سومالى ھالەتتە

 ائمېرىكا دىكىتانزانىيى ۋە نىيەكې» ائمېرىكا ،يىلى -1111
دېگەننى باھانە  «بار ائالقىسى بىلەن ۋەقەسى تىشىلپارت ەئلچىخانىسىنى

 - ۇئل يببىتې داننىڭسۇ ۋە نىلىرىرايون بەزى  ائفغانىستاننىڭ قىلىپ،
گە يېقىن ۈز ىئككى ي بومباردىماندا بۇ قىلدى، بومباردىمان نىىەئسلىھەلىر 

 .ائيرىلدى ھاياتىدىن ائدەم
 قايتۇرۇش جاۋاب گە«ۋەقەسى سېنتەبىر -11»ائمېرىكا  يىلى -5881

 رىكاائمې ھۇجۇمالردا بۇ. لىدىباش ھۇجۇم ائفغانىستانغا بىلەن نامى
قىرغۇچى  ،اشالپت بومبىالرنى رلىكخاراك تې قىلىش قىرغىن ائفغانىستانغا

 تەسىرىدە ڭبومبىالرنى وائك تىپلىقىئراد .باردى ېئلىپ ىقىسىن رالالرقو 
دار ىيار  ۋە ائيرىلدى ھاياتىدىن ائممىسى مۇسۇلمان مىڭ 11 تەخمىنەن

 .بولدى
 اقنىڭىئر » ەئنگىلىيە ۋە ائمېرىكا ،يىلىغىچە -5883 يىلىدىن -1111

باھانە  دېگەننى «خەتەرلىك قىسمىدىكى رايونالر يجەنۇبى ۋە يشىمالى
 سەسەلەرنىمۇەئس -ۇئل  ۇئ يەردىكى ۋە لىرىنىرايون بەزى  ىئراقنىڭ قىلىپ،

 پەرەز خاتا قلۇقورقۇنچ قىلىنغان خەلقىگە ىئراق ،بۇ. قىلدى بومباردىمان
 .ويمىدىق ت قىلىپر پىسەنالىئراقتىكى ھۆكۈمدار  بومباردىمانغا بولۇپ،

 ۋە دىن ائيرىلدىھاياتى مۇسۇلمانالر ىئراقلىق يېقىن غامىليون ىئككى لېكىن
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 .ىدار بولدىيار 
 قارشى ىئراققا نپىدىىتەر  «ىپاقىتىئت لىيەەئنگ - ائمېرىكا» يىلى -5883
ىغا بۇ ۇئرۇشنىڭ قۇربان قخەل مىڭالرچە ندى ۋەباشال ۇئرۇش ۋەھشىيانە

 .ائيلىنىپ كەتتى
 ،داۋاملىشىپ چەگىبۈگۈنتا  زەنجىرى  جىنايەت نىڭىائمېرىك

 نىڭ«ىسىھىمايىچ ھوقۇقلىرى  ىئنسان ۋە دېموكراتىيە تۇنجى» دۇنيادىكى
ېرىلغىنى مەخپىي ېئلىپ ب .النماقتاىائشكار  ائرقىدىن - ائرقا جىنايەتلىرى 

 .لىنغىنىدۇر قى يى مەخپىىئشالرنىڭ ەئڭ خەتەرلىك تېخىمۇ كۆپ بولۇپ،
 بۇزۇق ىئبارەت ائمېرىكىدىن ردىكىدەۋ  ھازىرقى ،بۇ مانا 

 .پ ىائرخى جىنايەت نىڭىرىيىئمپې
 سالمىئ كىشى باققان كۆرۈپ كىتاب ھەققىدە ھۆكۈملىرى  ىئسالم

 بىلەن ۇمزۇل ۋە ۋەيرانچىلىق چاقىرىدىغانلىقىنى، ائدالەتكە نىڭىدىن
 ،ەرتىدىغانۆئزگ يىئختىيارى ەئمىرلەر ۋە قوماندان ؛قىنىيوقلۇ ائالقىسى

 ەرلىكي يىچە ماڭىدىغانبو ى لىر سەھەۋ - ھاۋاي  ى رەھبەرلەرنىڭ ۋە ھاكىم
 ازىلن تەرىپىدىن دىگارى ر پەرۋە زېمىننىڭ - ائسمان بەلكى ەئمەس دىن

 اائالت ھللا .يېتەلەيدۇپ چۈشىنى تولۇق ھەق دىن ىئكەنلىكىنى بولغان

)مەخلۇقاتنى( » ﴾َأَل يَ ْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللهِطيُف اْْلَِبيُ ﴿ :دەيدۇ مۇنداق
ياراتقان زات بىلمەمدۇ؟ ۇئ شەيئىلەرنىڭ نازۇك تەرەپلىرىنى بىلگۈچىدۇر، 

 ①«.ھەممىدىن تولۇق خەۋەرداردۇر 
 ۋە ايانب دەۋەت، ؛ەئھلىنى كۇفۇر  ۋە زۇلۇم جىھاد دىكىدىنى ىئسالم

                                                           
 ائيەت. -19سۈرە مۇلك  ①
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 كشېرى داۋاملىق غااائالت ھللا يىنېك ۆججەت كەلگەندىنھ وئچۇق
 لەرنىڭكىشى ،قارشىلىشىپ بىلەن مۇسۇلمانالر ؛ۋاتقانالرنىۈ كەلتۈر 

 ىئسالمغانالرنى ىئنسا ياكى سالغۇ بولۇۋاتقانقىلىشىغا تو بۇلوق ىئسالمنى
 جەھەتتە يمەنىۋى ۋە يماددىش ۈئچۈن توسۇ كىرىشتىن

 .ېئلىپ بېرىلىدۇ ۈئچۈن قايتۇرۇش ۋاتقانالرنى يولىدىنمەجبۇرال
لىك ببەتمۇھە - مېھىر ۇئرۇش قىلىۋاتقان كاپىرالرغىمۇ دىنى ىئسالم

 اَّللهِ  َسِبيلِ  ِف  واَوقَاتِلُ ﴿ :دەيدۇ مۇنداق اائالھللا ت . بۇ ھەقتەچاقىرىدۇ بولۇشقا
 ۇئرۇش سىلەرگە» ﴾ْلُمْعَتِدينَ ا ُيُِبُّ  ََل  اَّللهَ  ِإنه  تَ ْعَتُدوا َوََل  يُ َقاتُِلوَنُكمْ  الهِذينَ 

 ىلماڭالر،ق تاجاۋۇز قىلىڭالر، جىھاد يولىدا ھللا قارشى ائدەملەرگە ائچقان

 بۇ ائلىمالر①.«تۇتمايدۇ دوست ھەقىقەتەن ھللا قىلغۇچىالرنى تاجاۋۇز
 قاۇئرۇش لغان،بو تېگىشلىك ۆئلتۈرمەسلىككە ەئسلى» تاجاۋۇزنى يەردىكى

لمايدىغان جەڭ ۋە بالىالر - ائيال قاتناشمىغان  لتۈرۈشنىۆئ قېرىالرنى قىال
 .دەيدۇ« كۆرسىتىدۇ

 ەيغەمبەرپ» :مۇنداق دەيدۇ ەئنھۇ رەزىيەلالھۇ ۆئمەر ىئبنى ائبدۇلالھ
 جەسىتى بىر ائيالنىڭ ېئلىپ بارغان غازاتلىرىنىڭ مەلۇم بىرىدە نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص

 ائيالالر ۋە كىچىك بالىالرنى ملسو هيلع هللا ىلص ۇئچرىدى، شۇنىڭ بىلەن پەيغەمبەر

 ②.«ۆئلتۈرگەن قىلمىشنى ەئيىبلىدى
كىشى  ىىئكك دىنقۇرەيزى بەنى: دەيدۇ داقساىئب مۇن ىئبنى كەسىر

 ،لىنگەندەېك ېئلىپ ائلدىغا نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص سۇلۇلالھرە ۆئزلىرى  كۈنى قۇرەيزە ماڭا

                                                           
 ائيەت. -118 ەسۈرە بەقەر  ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ②
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 ،رۈلگەنلىكىنىۆئلتۈ  چىققانالرنىڭ تۈك ەئۋرىتىگە ياكى يەتكەن باالغەتكە
 نىڭچىقمىغانالر  تۈك ىتىگەەئۋر  ياكى يەتمىگەن باالغەتكە

 ①.بەردى سۆزلەپ ۆئلتۈرۈلمىگەنلىكىنى
گە بىر  نبىلە ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ بىز: دەيدۇ مۇنداق رەبىيئ ىئبنى رەباھ

 ەيەرگ بىر كىشىلەرنىڭ ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ ،قاتناشقان بىر غازاتتا
 نېمىگە الرۇئ اپ باققىن،قار »: كىشىگە ، بىركۆرۈپ توپلىنىۋالغانلىقىنى

نىڭ ائيالبىر » :لىپېك قايتىپ كىشى ۇئ دېدى،« ؟ىۋاپتۇشتوپلى
ان ۇئرۇش قىلمايدىغ كىشى ائيال» :ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ دېدى. «ىگەتجەسى

 لىقىنىبار  ىڭنۋەلىد ىئبنى خالىد بېشىدا سەپنىڭ كىشى ۇئ .دېدى «!تۇرسا
 ،ېگىند خالىدقا»: تى ۋەبىر كىشىنى ەئۋەت ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھتقاندا، ېئي

 ②.دېدى« ۆئلتۈرۈلمەيدۇ الرخىزمەتكار  ۋە الرائيال
 مەن: دەيدۇ مۇنداق ەئنھۇ رەزىيەلالھۇ ئىيسەر  ىئبنى ەئسۋەد

ۇئ  .ائلدىم مەتيغەنى ۇئالغ بىر قىلىپ جەڭ بىرگە بىلەن ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ
 خەۋەر بۇ .گەن ىئدىۆئلتۈر  بالىالرنىمۇ كىچىك كىشىلەردىكى جەڭدە كۈن

 ېئشىپ ھەددىدىن»: ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ ،ەيەتكەند گە ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ
 بىر دېدى. «بولدى؟ نېمە كىشىلەرگە بۇۆئلتۈرگىدەك  بالىالرنى كىچىك

 ،ندەدېگە «بالىلىرى  مۇشرىكالرنىڭ ۇئالر ،رەسۇلۇلالھ ىئ» كىشى:
 رمۇڭاللىرىياخشى سىلەرنىڭ ،بولۇڭالركى ائگاھ» :ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

 بالىالرنى كىچىك» :يىنېك ائندىن .دىېد «ىئدى بالىلىرى  مۇشرىكالرنىڭ
 يسالمىىئ جان ھەربىر .ۆئلتۈرمەڭالر بالىالرنى كىچىك ،ۆئلتۈرمەڭالر

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»، ەئلبانى نەساىئ رىۋايىتى ①
 دېگەن.« سەھىھ»ەئبۇ داۋۇد رىۋايىتى، ەئلبانى  ②
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 ۇئنى نىسىائ - ائتا يىنېك چىققاندىن تىلى لىدۇ،ۇتۇغ گەىۈئست ەئقىدە

 ①دېدى. «قىلىدۇ ناسارا  ياكى ييەھۇدى
 ىككەۆئلتۈرمەسل انالرنىمىغقاتناش ۇئرۇشقا قارشى مۇسۇلمانالرغا

 - وڭچ ۇئرۇشتا ياكى غۇچىمۇچاقىر  قاتېررورلۇق دىن ۇب دىغانىچاقىر 
 بومبىلىرى ؟ غۇچىمۇچاقىر  قاۆئلتۈرىدىغانالر تېررورلۇق ائيرىماينى كىچىك

 ۋە الرنىائيال ،بالىالرنى ىئلگىرى  نى ۆئلتۈرۈشتىنەئسكەرلەر  ائرقىلىق
 اقتىكىىئر . دۇر الر چىتېررور  ھەقىقىي ۆئلتۈرىدىغانالر الرنىانغانياش

 ېتىملىقق ىئككىنچى» .بولمىدى زۇنۇئ گىمۇپاجىەئسى مۇسۇلمانالرنىڭ
 الرائيال ،رالياشانغان ،قاتناشمىغانالر ۇئرۇشقا دا«ۇئرۇشى ىقولتۇق دېڭىز

 ىئككى .ۆئلتۈرۈلدى ۋەھشىيلەرچە بولۇپ مىڭالرچە ىئنسان بالىالر ۋە
 ەندېگ ۋەھشىيلىك ۋە زوراۋانلىق ،تېررورلۇق سىقايسى گۇرۇھنىڭ

 سارا نا -يەھۇدىي  پاور ۋ يا» ياكى مۇسۇلمانالرمۇ ؟اليىق ەئڭ كەسۈپەت
 مۇ؟«ىپاقىتىئت

 مەيلى ،چاقىرىدىغان قىلىشقا ھۆرمەت مۇۆئلۈكلەرگىدىنى  ىئسالم
 وسىدىغانت قىيناشتىن نىالر جانلىق بولسۇن شقۇ ۇئچار ياكى ىئنسان

 لەيدىغانچەك ۆئزگەرتىشتىن لەرنىتجەسە يىنېك گەندىنۆئلتۈر  ھەمدە
 .دۇر دىن

 ملسو هيلع هللا ىلص الھرەسۇلۇل: مۇنداق دەيدۇ يلەئنسارىەئ يەزىد ىئبنى ائبدۇلالھ

ڭچىلىق  ②.ىئدى توسقان قىلىشتىن مۇسلە ۋە قىلىش بۇال
 :نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ مەن: ساھابىلەردىن بىرى مۇنداق دەيدۇ

                                                           
 ەئھمەد رىۋايىتى. ①
 بۇخارى رىۋايىتى. ②
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 تەۋبە ندىن، ائ(ۆئزگەرتىپيەنى ) قىلىپ مۇسلە جانلىقنى بىرەر كىكىم»
گەنلىكىنى دې «قىلىدۇ مۇسلە ۇئنى ھللا كۈنى قىيامەت ،بولسا قىلمىغان

 ①.ىئدىم ائڭلىغان
 ،تەقدىردىمۇۆئتكۈزگەن  جىنايەت چوڭ قانچە ھەر ىئنسان

 .ىئدى توسقان پ جازاالشتىنكۆيدۈرۈۇئنى  ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ
 بىزنى ملسو هيلع هللا ىلص سۇلۇلالھەر : دەيدۇ مۇنداق ەئنھۇ رەزىيەلالھۇ رەيرەھۇ  ەئبۇ

 ۋە نىپاال ەئگەر: »دىېد مۇنداق يولغا سېلىۋېتىپ لەنىب قوشۇن بىر
رىۋايەت  –قەبىلىسىدىن ىئدى  شقۇرەي )ۇئالر راتساڭالرۇئچ پاالنىنى

 مېڭىش ائلدىدا تۇرساق، ائندىن .«تىڭالرېۋ ۈ كۆيدۈر قىلغۇچىدىن( 
 پاالنىنى ۋە پاالنى> سىلەرنى مەن»: دېدى مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

 لەنبى وئت ،ىئدىم غانبۇيرۇ  دەپ <تىڭالرېۋ ۈ كۆيدۈر  ۇئچراتساڭالر
 راتساڭالرۇئچ ۇئالرنى ەئگەر ،خاستۇر  ھللا قا پەقەت الشائزاب

 ②.«تىڭالرېۋ ۈ ۆئلتۈر 
مۇ ەھشىيۋ دىنى ىئسالم چەكلەيدىغان مۇتىنپ جازاالشكۆيدۈرۈ وئتتا

 جانلىرىغا قۇشالرنىڭ ۋە الرنىڭھايۋان نىڭ،ىئنسانالر  لىغانمىليون ياكى
نىڭ ۋەيران ىنۈشلىر ۈكۆر  ھايات يۈزىدىكى يەرھەر كۈنى  ،قىلمايدىغان پەرۋا

 رياسايدىغانال بومبىالرنىبولۇشىغا سەۋەب بولىدىغان مىڭالرچە 
 ۋەھشىيمۇ؟

نالرنى ىئنسا ،قىلىپ ىتىنىىئباد ىرىداچىركاۋل ،ىئسالم دىنى
 ھەمدە كىرىشكە چاقىرمايدىغان دىنىغا نائۋە خرىستى ىئسالمدىن چىقىش

                                                           
 ەئھمەد رىۋايىتى. ①
 بۇخارى رىۋايىتى. ②
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 پوپالرنى غانتمەيدىكۈشكۈر بىلەن قارشىلىشىشقا  مۇسۇلمانالركاپىرالرنى 
 .چەكلەيدۇ تىنۆئلتۈرۈش

 ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ»: ەئنھۇ مۇنداق دەيدۇ رەزىيەلالھۇ ائبباس ىئبنى
رەجەپ  قالغان يېرىمىنى ،نەجران ەئھلى بىلەن يېرىمىنى سەپەر ېئيىدا

كىشىلىك  5888 ېئيىدا مۇسۇلمانالرغا تاپشۇرۇپ بېرىشنى شەرت قىلىپ،
توختامغا ائساسەن، يەمەندە بىرەر ام تۈزدى. بۇ تكىيىم ۈئچۈن توخ

 ساۋۇت، ز وئتتۇ  توقۇنۇش چىقىپ ياكى خىيانەت يۈز بېرىپ قالسا، ۇئالر
ۈك ۆئزلىرى ۇئرۇشتا ىئشلىتىدىغان ھەر تۈرل  ۋە ائت وئتتۇز  تۆگە، وئتتۇز 

ىن مۇسۇلمانالرغا ائمانەت شەكلىدە بېرىدۇ. وئتتۇزد رالالردىنو ق
مۇسۇلمانالر بۇ قورالالرنى ۇئالرغا قايتۇرۇپ بەرگەنگە قەدەر كېپىل بولىدۇ. 
بۇنىڭ بەدىلىگە ۇئالرنىڭ مۇناستىرلىرى ۆئرۈلمەيدۇ، دىنىي زاتلىرى 

تۇغدۇرمىغان ياكى جازانە  ۋەقەھەيدەپ چىقىرىلمايدۇ. ۇئالر بىرەر 

 ①.«ائۋارىچىلىق تۇغدۇرۇلمايدۇز دىنلىرىدا يېمىگەنگە قەدەر ۆئ
 نھۇەئ رەزىيەلالھۇ ەئبۇبەكرى : قىلىدۇ رىۋايەت مۇنداق مالىك ىئمام

 ىئبنى زىديە . ۇئ بۇ قوشۇننى يولغا سېلىش ۈئچۈنەئۋەتتى قوشۇن شامغا
ۆئز  سەن»: دېدى مۇنداق ۇئنىڭغا ،كېتىۋېتىپ بىلەن سۇفيان ەئبۇ

قتىن خەل دەپ <ىئبادەت قىلىۋاتىمىزھللا ۈئچۈن >قادىغا كۆرە ىتېئ
. ۇئچرىتىسەن تۈركۈم كىشىلەرنىائيرىلىپ، ۆئزلىرىنى بىر چەتكە ائلغان بىر 

ىن ېيىن چاچلىرىنى وئتتۇرىدك ۇئالرغا چېقىلماي ۆئز ھالىغا قويغىن.
پىپ ۇئالرنى قىلىچ بىلەن چې .نى ۇئچرىتىسەنخەلقۋالغان بىر چۈشۈرۈ 

: شقا تەۋسىيە قىلىمەنىئسېنى مۇنداق وئن تۈرلۈك ۆئلتۈرگىن. مەن 

                                                           
 ەئبۇ داۋۇد رىۋايىتى. ①
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ىن؛ ك قېرىپ كەتكەنلەرنى ۆئلتۈرمىگائيالالرنى، كىچىك بالىالرنى، بە
وي ق ائۋات بىناالرنى ۋەيران قىلمىغىن؛ مېۋىلىك دەرەخلەرنى كەسمىگىن؛

ا وئت خورمىزارلىقق چۈن بوغۇزلىغىن؛ۋە تۆگىلەرنى پەقەت يېيىش ۈئ
ۋەتمىگىن؛ غەنىيمەتلەرگە خىيانەت باستۇرۇ  ۇئنى سۇغا ؛قويمىغىن

    ①.«قورقۇنچاقلىق قىلمىغىن قىلمىغىن ۋە
ىئسالم دىنى ھايۋاناتالرغىچە ھۆرمەت قىلىدىغان بىر دىن بولۇپ، 

 زۆرۈر بولمىغاندا ۇئالر ۆئلتۈرۈلمەيدۇ.
 ەسۇلۇلالھر  دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى،ەئنھۇ رەزىيەلالھۇ رەيرەھۇ  ەئبۇ

 شۇنىڭ .قىۋالدىېچ لەۈچۆم ىنىبىر  پەيغەمبەرلەردىن» :دېگەن مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص
چۆمۈلىلەرنىڭ ۇئۋىلىرىغا وئت قويۇۋېتىش ەئمرىنى بەردى.  ۇئ ،بىلەن

 :نىڭغاۇئ ھللا . شۇ چاغداۋېتىلدىۈ چۆمۈلە ۇئۋىلىرى كۆيدۈر  ،نەتىجىدە
غان بىر سەن ھللا قا تەسبىھ ېئيتىپ تۇرىدى >سېنى بىر چۆمۈلە چېقىۋالسا،

 ②.«ۈئممەتنى پۈتۈنلەي يوق قىلىۋەتتىڭ< دەپ ۋەھىي نازىل قىلدى
 ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەردەيدۇ: مۇنداق  ەئنھۇ رەزىيەلالھۇ ائبباس ىئبنى

يورۇغ ۋە ھۆپۆپ ھەرىسى، ھەسەل لە،ۈچۆم قاتارلىق تۆت خىل   ③ال

  ④.ىئدى جانلىقنى ۆئلتۈرۈشتىن توسقان

                                                           
 ىئمام مالىك رىۋايىتى. ①
 بۇخارى رىۋايىتى. ②
 رەڭ، كۈل ينىبو قارا، يېنى ىئككى بېشىنىڭ بىلەن ماڭلىي  ى قۇش بولۇپ، خىل بىر –غورۇالي  ③

 ۋە اشارەتھ بار، يوللىرى  توغرا دولقۇنسىمان رەڭلىك قارا  دۈمبىسىدە قوڭۇر، قىزغۇچ دۈمبىسى
 وئزۇقلىنىدۇ )تەرجىماندىن(. قۇشالرنى تۇتۇپ كىچىك

 دېگەن.« سەھىھ»ەئبۇ داۋۇد رىۋايىتى، ەئلبانى  ④
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 پەيغەمبەر ى،كدۇ نىقىلى رىۋايەت دىنەئنھۇ رەزىيەلالھۇ ائبباسىئبنى 
 نىشان )قارغا ېئلىش ۈئچۈن( الرنىجانلىق: »دېگەن مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص

 ①.«قىلماڭالر
 جانلىق ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەرمۇنداق دەيدۇ:  ەئنھۇ رەزىيەلالھۇ ائبباس ىئبنى

 وسقانت شتىنتالال قىلىپ نىشان )قارغا ېئلىش ۈئچۈن( نەرسىلەرنى

 ②.ىئدى
 ،كىىنىدۇ قىل رىۋايەت ەئنھۇدىن رەزىيەلالھۇ ۆئمەر ىئبنى ائبدۇلالھ

 وغۇزلىساب ۆئزرىسىز قۇچقاچنى بىر كىكىم: »دېگەن مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر

 ③.«ورايدۇس ھەقتە ۇئ كۈنى قىيامەت كىشىدىن ۇئ ھللا ،ۆئلتۈرسە ياكى
 تىنۆئلتۈرۈش بىھۇدە ۇئنى ،قىلىپ ھۆرمەت قۇچقاچقىمۇەئجىبا 

 يدىغانبەرمە ەئزىيەتەئجىبا  ؟دىنىمۇ تېررورلۇق دىن بۇ چەكلەيدىغان
 زوراۋانلىققا ۋە ۋەھشىيلىككە دىن بۇ توسىدىغان ۆئلتۈرۈشتىن لىنىۈچۆم

 الردىنوپپ بولغان قارشى مۇسۇلمانالرغا داىدىنۆئز  دىنمۇ؟ چاقىرىدىغان
 ياكى قتېررورلۇ دىن بۇ قوغدايدىغان مۇنىىنېج كىشىلەرنىڭ ىئبارەت

 ؟لىق دىنىمۇزوراۋان
 نلىرى دۈشمە ىئسالم يۈرگەن بىلجىرالپ تۆھمەتلەرنىيۇقىرىقى 

 غانتۇرغۇزۇل تىئىىشەر  نىڭھللا  ،نىىىئكەنلىك مېھرىبان مۇسۇلمانالرنىڭ
 ققانىيەتھە ۋە ائدالەت كىشىلەر شىپ،ېئ ەئمەلگە ىملىقمۇق زېمىنالردا

ناھايىتى  ىڭنىسبىتىن يۈز بېرىش جىنايەت ۋە يدىغانلىقىنىياشا ىئچىدە

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»ىئبنى ماجە رىۋايىتى، ەئلبانى  ①
 دېگەن.« سەھىھ»ەئھمەد رىۋايىتى، ەئلبانى  ②
 ەئھمەد رىۋايىتى. ③
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 ۋە ككمەتلىېھ بۇ دىن چۈنكى .بىلىدۇ تامامەن ىئكەنلىكىنى تۆۋەن
 ائسماننىڭ قات يەتتە تاائال ھللازات  بولغان خەۋەردار ھەممىدىن

 .دىندۇر  قىلغان نازىل بىلەن ائدالەت ۈئستىدىن

وآخر دعواَن أن احلمدهلل رب العاملني.






