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) 1(  

. تۆلهيدىغان بهدهلنىڭ قىممىتى زور، چوقۇم بهدهل تۆلهش الزىم، چىدامسىز جهننهت يوق- جىهاد ۋه سهۋر

 تولوق باشالنغۇچتىن باشالپ! ؟قېرىندىشىم سهن ئىككى ئېغىز ئۆي بىنا قىلىش ئۈچۈن قانچىلىك جاپا تارتىسهن 

تتۇرۇپ بولغىچه ئون ئىككى يىلدهك ۋاقىت سهرىپ قىلىسهن ئاندىن يهنه ئون يىل ئوقۇيسهن ئاندىن ۈئوتتۇرنى پ

بىرنهچچه يىل ئىشلهپ بىرپارچه زېمىن سېتۋالىسهن ئاندىن يهنه بىرنهچچه يىل ئىشلهپ ئۇنىڭغا ئىككى ئېغىز ئۆي 

 !؟شۇنداق ئېشىپ قالغان ۋاقتىڭ بىلهنال قولغا كهلتۇرمهكچىمۇ زېمىنچه بار جهننهتنى مۇ-كهڭلىگى ئاسمان. سالىسهن 

كىشىلهرنى يهرشارىدا ئىسالم ۋه ئىنسانىيهتنىڭ ئاقىۋىتىنى بهلگىلهيدىغان چۇرىشىپ دېمهك بىز ئىككى ئايدا بىر ئۈ

ىقىرىپ  ئون دولالر چ-ئهجهللىك بىر مهسىلىگه ئاتلىنىشقا چاقىرۋاتقىنىمىزدا سهن يانچۇقۇڭغا قول ئۇزۇتۇپ بهش 

 !؟قويغىنىڭ نىمىسى 

 !بۇ ؟نىمه ئىش 

 !؟بۇ زادى دىينىغا ياردهم بهرمهكچىمۇ 

 !قىلىۋاتامسهن ؟سهن زادى پهرۋهردىگارىڭغا جىددى مۇئامىله ! ؟سهن زادى دىينىڭغا جىددى قاراۋاتامسهن 

  )سابىق مۇجاھىدالر رهھبىرى ئابدۇلالھ ئهززام سۆزلىرىدىن! ئالالھ رهھمهت قىلسۇن( 

  

)2(  

ئهمما مال بىلهن قىلىنىدىغان جىهادنىڭ ئهمهىيىىت جان بىلهن قىلىنىدىغان جىهاد تىن قېلىشمايدۇ، بهلكى جىهاد . ..

ئهگهر مۇجاھىدالرنىڭ ئىلكىدە ئىقتىساد يىتىشىدىغان بولسا ئۇالرنىڭ ئۇرۇش ئهھۋاىل تهلهپ .  ئىقتىساد غا قاراشلىقتۇر

شۇنىڭدەك .  الزىمهتلىك ئېهتىياجلىرىىن قامداش مۇمكىن بولغان بوالتىتدورا ۋە باشقا-ياراق، ئوق-قىلىدىغان قۇرال 

كېچهك ۋە باشقا جهڭ ھاياتى تهلهپ -ئىچمهك، كېيىم-مۇجاھىدالر  بۇنىڭدىن باشقا يارىدارالرىن داۋاالش، يېمهك

 ئاشۇ قاتتىق سوغاق بولۇپمۇ. قىلىدىغان تۇرمۇش الزىمهتلىكلىرىىن تهمىنلهش ئۈچۈن ئىقتىسادقا جىددى ئىهتىياجلىقتۇر

 .رايونالردا جىهاد قىلىۋاتقانالر

ئىقتىساد بىلهن قىلىنىدىغان جىهاد ئهنه شۇنداق ئهمهىيهتلىك بولغاچقا پاك ئۇلۇغ ئالالھ ئۆزىنىڭ ئهزىز كىتابىدا 

 :بۇنىڭغا رىغبهتلهندۈرۈپ مالىن جاننىڭ ئالدىدا تىلغا ئالدى بۇنىڭ مىساللىرى
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ئىمان ئېيتقايسىلهر، ئالالھنىڭ يولىدا مېلىڭالر بىلهن، جېنىڭالر بىلهن )چىن(ىرىگهئالالھقا ۋە ئۇنىڭ پهيغهمب[

 . ]جىهاد قىلغايسىلهر، ئهگهر بىلسهڭالر، سىلهر ئۈچۈن بۇ ياخشىدۇر

ھىجرەت قىلغان، ) ئالالھىن ۋە ئالالھنىڭ پهيغهمبىرىىن سۆيۈش يۈزىسىدىن يۇرتىىن تاشالپ(ئىمان ئېيتقانالر، [

جاي ) يۇرتىدا مۇھاجىرالر غا(، )يهىن مۇھاجىرالر(ە جانلىرى بىلهن ئالالھ يولىدا جىهاد قىلغانالر ماللىرى ۋ- پۇل

 .]بىرىگه ئىگىدۇر- ئهنه شۇالر ئهلۋەتته بىر–) يهىن ئهنسارالر( بهرگهنلهر ۋە ياردەم كۆرسهتكهنلهر 

قېرى، پىيادە، -يهىن مهيلى ياش( ه سىلهر يېنىك بولغان ياكى ئېغىر بولغان ھالهتت!) ئى مۆمىنلهر جامائهسى[ (

جىهاد ) ئۇالغلىق بولۇڭالر، ئوڭۇشلۇق ۋە قىيىن شارائىتتا بولۇڭالر، ئىختىيارى ۋە ئىختىيارسىز بولۇڭالر، ھهممه ئهھۋالدا

 . ]قا چىقىڭالر، ئالالھنىڭ يولىدا مېلىڭالر بىلهن، جېنىڭالر بىلهن جىهاد قىلىڭالر

مۇشرىكالر غا قارشى مېلىڭالر بىلهن، قولۇڭالر بىلهن ۋە تىلىڭالر « :  دېگهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق

بۇنىڭدىن باشقىمۇ نۇرغۇن تېكىستلهر مالىن جاندىن ئىلگىرى كهلتۈرۈش ئارقىلىق  ئىقتىسادى » .بىلهن جىهاد قىلىڭالر

 ..جىهادقا چاقىرغاندۇر

  !ىشىگه رەمههت قىلسۇن ئالالھ ئۇ ك-پهزىلهتلىك پىشىۋا ھۇمۇد بىن ئوقال شۇئهيىب 

  

)3(  

نىڭ ئۆز جىنسىدىكى )يهىن خرىستىئانالر(پۈتۈنلهي روشهنلىك بىلهن ئېيتىمىزكى چوقۇم ناساراالر .... 

دىنداشلىرى قىلىۋاتقان بۇ جىنايهتلهرگه كۆزيۇمۇپ سۇكۇت قىلىشى قاچانال بوملىسۇن ئۇالرىن شهكسىز ھېسابقا 

رنىڭ ئۇستىگه يۈكلىنىدۇ، ئۇالرچوقۇم ئۆزقهۋمىنىڭ بۇ قهبىه قىلمىشلىرى قويىدۇ، پۈتۈن مهسئۇلىيهت قهتئىي ئۇال

چۈنكى ئىسالم ئۇممىىت ئۆز دىيىن ئۈچۈن ھاياتى ۋە ئىسسىق قانلىرىىن .. ئاقىۋىتىدىن كىلىدىغان خهتهرگه دۇچ كېلىدۇ

 ...بېرىشكه تهييار ۋىجدانلىق باتۇرالردىن خاىل بولغان ئهمهس ۋە ھهرگىز خاىل بوملايدۇ

مهسىله ھهقىقهتهن خهتهرلىك، بۇ مهيداننىڭ دەرۋازىلىرىىن كهڭ ئېچىۋەتكهنلهر بىردەم پهيغهمبىرىمىزىن مهسخىرە 

قىلىش، بىردەم قۇرئانىمىزىن كۆيدۈرۈش، بىردەم مۇسۇملان بولغان ھهمشىرىلىرىمىزىن بۇالپ كېتىش قاتارلىقالر ئارقىلىق  

 ..ردۇرئهنه ئاشۇ ئوت بىلهن ئوينىشىۋاتقان ئهمخهقله

ئهگهر ئهقىللىقلىرى ئهمخهقلىرىنىڭ قولىىن تۇتۋاملايدىكهن ياكى ھېچ بوملىغاندا ئۇالرغا ۋە ئۇالرنىڭ قهبىه 

ئاشكارا ئېالن قىلمايدىكهن ئۆزقهۋمىنىڭ ئهمخهقلىقلىرى پهيدا قىلغان -قىلمىشلىرىغا قارىتا مهيدانىىن ئېنىق ۋە ئوچۇق

 ..!كۈتۈملىگهن پاجىئهلهرىن كۈتسۇن..  ئاقىۋىتىىن ئۇستىگه ئالسۇنھادىسىلهر ۋە ئۇالرنىڭ بىمهنىلىكلىرىنىڭ
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 .]ئۇقمايدۇ)بۇىن(ئىشىن ئهمهلگهئاشۇرۇشقا قادىردۇر، لېكىن ئىنسانالرنىڭ تولىسى) خالىغان(ئالالھ  [

ك ئهمدى بىز بۇ سۆزىن چوقۇم ئېيتىشىمىز، قانداق قۇربان بىرىشىمىزدىن قهتئىي نهزەر بۇنىڭ ئۈچۈن چوقۇم كۆكرە

كېرىپ مهيدانغاچىقىشىمىز الزىم؛ قۇرئانىمىزىن ۋە پهيغهمبىرىمىز سهللهلالھۇئهلهيهى ۋەسهللهمىن ھىمايه قىلىش ئۈچۈن 

 ...زىندانالر شهرەپتۇر، دىينىمىز ۋە ھهمشىرىلىرىمىزنىڭ شهرىپىىن قوغداش ئۈچۈن ئۆلۈم مهرھهمهتتۇر- تۈرمه

  !)ۈرمىدىن تىزرەك قۇتقازسۇنئهبۇ مۇھهممهد ئهملهقدەسى، ئالالھ ئۇ كىشىىن ت (

)4(  

  !ئي ئىسالم ئۈممىىت 

زارلىق چاڭ توزانلىرىىن سۈپۈرۈپ تاشالش - شۇىن بىلگىنكى سېنىڭ مۇجاھىد پهرزەنتلىرىڭ سهندىن خارۇ

زور مهنسۇپ قىلىپ كىرگۈزۈپ قويۇلغان ۋىجدانسىزالر -ئۈچۈن شۇنداقال سېنىڭ سېپىڭگه ساڭا بۆھتان بىلهن زورمۇ

شهۋكىتىڭىن قايتۇرۋېلىش ئۈچۈن ھهركۈىن ئهمىر ۋە ئهسكهرلهردىن بولغان -ۈپ قويغان شانۇسهندىن كهتكۈز

  .ئاۋانگىرات شېهىدالرىن تهقدىم قىلماقتا

بۇ ۋەزىيهتته بهركهتلىك باتورالرىن يهنىمۇ كۆپراق يولالپ بايراقىن قولغا ئېلىپ ئامانهتىن ! ئي ئىسالم ئۈممىىت 

ئالالھنىڭ . مهرىكىسى ئهجهللىك مهرىكىدۇر-چۈنكى بۇ جهڭ..! لغايسىلهرئاداقىلىش ئۈچۈن جىددى تۈتۈش قى

مهرھهمىىت بىلهن ئاشۇ شهھىدلهر مهئرىكىىن خېلى يۇقۇرى باسقۇچقا يهتكۈزدى، شۇنىڭ ئۈچۈن سهل قاراش ۋە 

  .ئارقىغا چىكىنىپ كىتىشىن خالىماميىز. ئارقىغا سوزۇشقا ئورۇن يوق

  ..!ھىممهت قىلىڭالر..ھىممهت قىلىڭالر

  ..!جاسارەت كۆرسىتىڭالر..جاسارەت كۆرسىتىڭالر

  ..!ساباتلىق بولۇڭالر..ساباتلق بولۇڭالر

  .بۇ پهقهت بىر ئاز جهڭ تۈتهكلىرى ئۇزاققا قاملاي تاراپ كىتىدۇ

زۇلۇم قىلغۇچىالر ئۇزاققا قاملاي قايسى [ ئاداۋەت پهقهت زوراۋانالرغىدۇر،. كهلگۇسى تهقۋادارالرغا مهنسۇپ

  .ئايهت- 227سۈرە شۇئهرا.]تىدىغانلىقىىن بىلىدۇجايغا قاي

  :زالىم ئامرىكىغا، ئۇنىڭ ياالقچىلىرىغا ۋە دېپىغا ئۇسۇل ئۇيناۋاتقانالرغا شۇنداق دەميىز
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بىلىپ قويۇڭالركى قۇماندانالرىن ئۆلتۈرۈش بىلهن جىهاد چاقى توختاپ قاملايدۇ، بهلكى تېخىمۇ تىز سۈرئهتته 

  .  شېهىد بولىشى بىزىن ئۇالر ماڭغان يولدا تېخىمۇ مۇستهھكهم، تېخىمۇ ساباتلىق قىلۋىتىدۇقۇماندانالرنىڭ. ئىلگىرلهيدۇ

  ! ئۇالر ئهنه شۇ يولىن قوغدىغان، ئهنه شۇ يول ئۈچۈن جهڭ قىلىپ ئۆلتۇرۇلگهن ئهمهمسۇ؟

ەش سىلهربىلهن بىزنىڭ ئوتتۇرىمىزدىكى كۆر.. سىلهرگه  شۇملۇق  خۈشخهۋىرى! ئې كىرىس شۇئارى گورۇھى 

بهلكى ئۇنىڭ ئهكسىچه قۇماندانلىرىمىزدىن بىرەسىنىڭ شېهىد . ئىككى قۇمانداننىڭ ئۆلۇمىگه باغلىق ئهمهس-بىرەر

  .ياخشىسى تارىخىن ئوبدانراق كۆرۇڭالر.  مهئرىكىمىزىن تېخىمۇ يالقۇنلىتىدۇ-بولىشى جهڭ

  !نۇسرەت بهرسۇنئالالھ ئۇالرغا ) سۇمالىيه مۇجاھىد ياشالر ھهركىىت قۇماندانلىق شىتاىب (

  

)5(  

  ..بىز ئىپتىدائى ئىسالم ھالىتىگه چىكىنىپ كهتتۇق... 

الر، ) دىنسىز(ئۇنىڭدا ئىلماىن . مۇسۇملان دىيارلىرى مۇرتهدلهر ھۆكۈمرانلىقى ئاستىغا چۈشۈپ قالدى

شكه تارتىلىپ، سالىه ئۇنىڭدا تهۋھىدچىلهر كۆرە.. بوملاقتا) ھۆقۇقدار( زىندىقالر ئامانهتدار - خىرىستىئانالر ۋە كاپىر 

ئۇنىڭ بۇگۈنكى تۈرمىلىرى خرىستىيانالر بىلهن بىر مهيداندا تۇرۋاتقان مۇرتهد ھۆكۈمرانالر . الر ئۆلتۇرۇملهكته)ياخشى(

چهكلهپ ئۆزىنىڭ ئۇرۇش نىشاىن قىلغان جىهادتىن ئىبارەت ئىبادەتىن ئادا قىلماقچى بولغانالرنىڭ ئېچىنىشلىق 

  .ئىڭراشلىرى بىلهن توملاقتا

مۇشۇ .. بارلىق دىيارلىرىمىز جۈملىدىن ئهرەپ يېرىم ئارىلى يېڭىدىن ئازات قىلىش كىرەك بولغان بىر ھالغا قايتىت

كۈنلهردە ھهقىقهتهن خۇراسان، ئىراق ، پهلهستىن، كاپكاز، سۇمالىيه، ئاجلىرىيه، يهمهن قاتارلىق جايالردا قېرىنداشلىرىمىز 

ئۇالر تهۋھىد بايرىقى ئاستىدا جىهاد .. اسىدا كۆزلىرىمىز خۇشاللىققاچۈممهكته يارقىن بايراقالر سىم- كۆتۈرگهن ساپ

  .قىلۋاتقان يېڭى ئازاتلىقنىڭ ئۈمۈتۋار جهڭچىلىرىدۇر

  ؟..!ئهگهر ئازاتلىق جهڭچىلىرى ئۇالر بوملىسا ئانداقتا كىم..! كاشكى بىلسهم

همهن، ئىراق قاتارلىق جايالردىن توپالنغان ، ي)سۈرىيه ( ئىش شۇيهرگه يىتىپ بارىدۇكى شام: [ ھهدىس شهرىپته 

ئهگهر مهن شۇ چاغدا بولۇپ قالسام قايسىسىدا بولىشىمىن تالالپ بهرسىله ئى : ئىبىن ھهۋاله. جهڭچىلهر مهيدانغا كىلىدۇ

شام قوشۇنىدا بولغىن شهكسىزكى ئۇ ئالالھ تاللىغان زېمىندۇر، ئۇنىڭغا : رەسۇلۇلالھ . دېدى! ئالالھنىڭ ئهلچىسى

 -ئهگهر شام قوشۇنىدا بوالملىساڭال يهمهن قوشۇنىدا بولۇڭالر، ئۇنىڭ بۇالق . الالھنىڭ تاللىغان بهندىلىرى يىغىلىدۇئ

  ].ھهقىقهتهن ئالالھ ماڭا شام ۋە ئۇنىڭ ئهھلى ھهققىدە كاپالهت بهردى..! كۆللىرىدە تهشنالىغىڭالرىن قاندۇرۇڭال
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ربىر شهھهردە تهييار تۇرىدىغان قوشۇنالر چىقىدىغان بىر دەۋرنىڭ  بۇ ھهدىسته مۇسۇملانالرنىڭ بېشىغا چوقۇم ھه

مهيدانغا كىلىدىغانلىقى شۇنداقال بۇ چاغدا ھهرقانداق سادىق بىر مۇسۇملان، كىشىلهرنىڭ ۋاپاسىزلىق قىلغىنىغا قارىماي 

 ئۈمىد قىلغان ھالدا ئۆز شهھرىدىكى قوشۇنغا قېتىلىپ ئالالھتىن ئۆزىىن دىنغا ياردەم بىرىش خىزمىتىگه سېلىشىىن

ئهنه شۇنداق قىلغان . مۇسۇملانالر قوشۇنىنىڭ بىر جهڭچىسىگه ئايالمناي مۇمكىن ئهمهسلىگى كۆرسىتىلگهندۇر

 ...*ھهرقانداق كىشى ئازاتلىقتىن ئىلگىرى جهڭ قىلىپ قۇربان بهرگهنلهر دەرىجىسىگه يهتكۇسىدۇر

  ! )سابىت قهدەم قىلسۇنشهيخ ئهبۇ مۇھهممهد ئهملهقدەسى ئالالھ ئۇ كىشىىن (  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رەسۇلۇلالھ بىلهن (مال سهرىپ قىلغانالر ۋە - قىلىنىشتىن ئىلگىرى پۇل) ئازات(پهتهى)مهككه(سىلهردىن « *

نهپىقه قىلغانالر ۋە ) مال-مهككه پهتهى قىلىنغاندىن كېيىن پۇل ( ئۇرۇشقانالر) بىرلىكته تۇرۇپ دۇمشهنلهر بىلهن 

كېيىن نهپىقه ) مهككه پهتهى قىلىنغاندىن( بارابهر ئهمهس، ئهنه شۇالرنىڭ دەرىجىسى) بىرى بىلهن- بىر(ئۇرۇشقانالر 

  .ئايهت- 10سۈرە ھهدىد » چوڭدۇر) دەرىجىسىدىن(قىلغان ۋە ئۇرۇشقانالرنىڭ

  

)6(  

زەھهرخهندە خىرىستىئانالرنىڭ ئالالھنىڭ ئهلچىسى سهللهلالھۇئهلهيهى ! ىىت پهرزەنتلىرى ئى ئىسالم ئۈمم..

نهپرەتكه -ۋەسهللهمگه قىلغان ھاقارەتلىرى ۋە قۇرئانىن دەپسهندە قىلىشقا جۈرئهت قىلىشى قهلبىڭالرىن پۈمتهس غهزەپ

  !تولدۇرسۇن

ئامرىكا تۈزۈملىسىنىڭ چهكتىن ئاشقان يوغانچىلغىىن شۇنداقال بۇ ئىپالسلىقالر ئارقىلىق ئالالھنىڭ ئىزىن بىلهن 

 بىشارەت - يهرگه ئۇرۇپ، بۇرنىىن توپا ۋە پاتقاقالرغا تىقىش ئۈچۈن تاڭ يورۇشقا ئاز قالغانلىقىدىن ئىبارەت  خۇش

  .ئېلىپ ھهركهتكه كهلگهيسىلهر 

رگه تىل تهككۈزگهنلهرگه پهيغهمبه ›: ئۆزدەۋرىدىكى مۇجاھىد ئۇلىماالر پىشىۋاسى ئىبىن تهميىييه ئۆزىنىڭ

تهجرىبه ۋە پىقهى ئهھلىدىن بولغان « ناملىق مهشهۇر كىتابىدا مۇنداق جۈملىلهرىن قالدۇرغان  ‹سۇغۇرۇلغان شهمشهر

گه قارشى جهڭ قىلىپ )ھازىرقى غهرىپلىكلهر(ئىشهنچىلىك كىشىلهرنىڭ ماڭا سۆزلهپ بىرىشچه، ئۇالر رۇملۇقالر 

ه ىن ئازات قىلىش قېيىنالشقان بىر پهيتته قهلئهگه بېكىنۋالغانالر پهيغهمبىرىمىز سهللهلالھۇ ئۇالر بېكىنىۋالغان بىرەر قهلئ

ئهلهيهى ۋە سهللهمنىڭ شهرىپىگه تىل تهككۈزگهن، مۇسۇملان قوشۇىن بۇنىڭدىن قورغاننىڭ ئازاتلىقى يىقىنالشقانلىغىدىن 
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- ئىككى كۈن ئۆته-ن قهسهم ئاشۇ ئىش يۈز بىرىپ بىرئالالھ بىله: بىشارەت ئالغان ئاشۇ ۋاقىتالرىن ئهسلهپ دەيدۇكى 

  ...».ئۆمتهيال ئولۇغ ، بويۈك ئالالھنىڭ ئىزىن بىلهن بىز قورغانىن ئازات قىلدۇق

شهۋكهت، تهشۋىقات ۋاستىلىرى بىلهن قىلىنغان ئهيىپلهش باياناتلىرى ، -بىلگىنكى شانۇ! ئى ئىسالم ئۈممىىت 

)  قۇرئان(يىشالر ۋە كانايىن كېرىپ ۋاقىراشالر بىلهن ئهمهس بهلكى ھىدايهت كىتاىبقارشى شۇئارالر بىلهن قىلىنغان ناما

  .ۋە ئۇىن ھىمايه قىلىدىغان  قىلىچ بىلهن  قولغا كىلىدۇ

ئازاتلىق ...ئازاتلىق يېقىنالشىت.. شۇنىڭغا چوقۇم ئىشهنگىنكى ئازاتلىق يېقىنالشىت! ئى قۇرئان ئۈممىىت 

ىن ئالالھ ئۇالرىن تهلتۆكۈس ھاالك قىلدى، ئومۇميۈزلۈك ھاالك قىلدى، ئالالھ ئۇنىڭ گۇناھى تۈپهيلىد. [يېقىنالشىت

  .ئايهتلهر15-14سۈرە شهمس .] ئاقىۋىتىدىن قورقمايدۇ)يهىن ئۇالرىن ھاالك قىلغانلىقنىڭ(

 يىرتىپ ئامرىكىدا، گۇۋانتانامۇ دا، باگرامدا  ۋە ئهبۇ غۇرەيبته ئولۇغ كىتابىڭىن كۆيدۇرۇش ئۈچۈن! ئى ئالالھ 

  ..!پارچىلىغانالرنىڭ  ھۆكۈمرانلىقىىن پارچىالپ ھاالك قىلغىن

   ئهبۇ ئۇسامهنناسىرى،- شهيخ نازىم ئهبۇ ئۇسهيلىم

  !ئالالھ بۇ كىشىىن مۇھاپىزەت قىلسۇن

)7(  

بۇگۈنكى كۈندە مۇسۇملانالر ھهقىقهتهن ئۆزلىرىنىڭ ئىسالمى سهۋەپلىك .. !  ئى مۇسۇملان ئۈممىىت

 ئۇقۇبهتلىرىگه دۇچار بوملاقتا، مۇسۇملانالرنىڭ -قى كهمسىتىشى ۋە ئۇندىن باشقا تۈرلۈك ئازاپ دۈمشهنلهرنىڭ ئىر

قىستاققا ئېلىش ۋە ئۇالرنىڭ ھۆرمىتىىن -دىيارلىرى بېسۋېلىنغان، تۈرمىالرنىڭ ئهڭ دەھشهتلىكلىرى ئۇالرىن قىني

  .دەپسهندە قىلىش بىلهن تولغان 

  ..!ئى ئىسالم ئۈممىىت

خاپىلىقالر پهقهت مۇشۇ - ئافغانىستان، ئىراق ۋە پهلهستىن خهلىقلىرى دۇچ كىلۋاتقان دەرتبۈگۈنكى كۈندە

دىيارالرغىال خاس ئېغىرچىلىقالرمۇ؟  قۇرئانىمىز بىزگه بۇ قېيىنچىلىقالرغا قارشى ھېچ ھهرىكهت قىلماستىن سۇكۇت 

  قىلىشقا يول قويامدۇ؟

ت ئافغانىستان بىلهن ئىراقىن بېسۋېلىش بىلهن چهكلهمنهيدۇ، شۇىن ياخشى بىلۋېلىڭالركى ئامرىكىنىڭ پىالىن پهقه

بهلكى ئافغانىستان ۋە ئىراقىن كونتىرۇل قىلىش ۋاستىسى بىلهن رايۇندىكى ئىسالم دۇنياسىنىڭ مهركىزىنىڭ سىياسى 

  ..خهرىتىسىن ئۆزگهرتىشكه تىرىشماقتا
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 مهنپهئهتلهردە ئورتاق بولغىنىمىزدەك، -هت ۋە پايدا بىز، دىن، ئهقىدە، ئهنئهنه، مهدەنىي!  ئى مۇسۇملان قېرىنداشالر 

!  دۈمشهنلىكلهردە ئورتاق بواليلى- خوشاللىقالر ۋە دوست -ئهندىشىلهردە، ئۈمىد -ئهلهملهر ۋە غهم- كىلىڭالر دەرت

ئهلهملىرىىن يهڭگىللىتىش ئۈچۈن جان ۋە مال بىلهن ھهسسه -كېلىڭالر مۇسۇملان قېرىنداشلىرىڭالرنىڭ دەرت

  !ئۇالرغا قارىتا سهمىمى سىياسى قارارالرىن ئېلىش بىلهن ياردەم قىلىڭالر...! الرقوشۇڭ

ئۇلۇغ ئالالھتىن ئۇالرغا تاجاۋۇزچى ! بارلىق مۇسۇملانالرىن مۇبارەك روزا ھهيت مۇناسىۋىىت بىلهن تهبرىكلهميهن

هن، شۇنداقال ئۇالرنىڭ بۇ يولدا بهرگهن ئامرىكىلىقالرغا قارشى مۇۋەپپهقىيهت ۋە مۇستهھكهم ئىرادە ئاتا قىلىشىىن تىلهمي

ئۇلۇغ بۈيۈك ئىگىمىزدىن ئىسالم ئۈممىتىگه بارلىق دىيارلىرىنىڭ ! . قۇربانلىرىىن ئالالھنىڭ قۇبۇل قىلىشىىن تىلهميهن

ئازاتلىقىىن ئىنئام قىلىشىن ۋە ئۇنىڭدا ئىسالم ھۆكۈمرانلىقىىن تىكلهشكه نىسىپ قىلىشىن ئۈمىت قىلىش بىلهن بىرگه 

  !ۇجاھىدالر قۇربان بېرىۋاتقان پاك قانالرىن قوبۇل قىلىشىن تىلهميهنم

  !)مۆمىنلهرنىڭ ئهمىرى مۇجاھىد مولال مۇھهممهد ئۇمهر، ئالالھ ئۇ كىشىىن مۇھاپىزەت قىلسۇن (

  

)8(  

شۈبهىسىز مهسىله - ئىسالمنىڭ قايتا باش كۆتۇرۇپ كېلۋاتقانلىقى ۋە بۇ دىننىڭ پۈتۈنلهي غهلبه قىلىشى شهك

كۆرەشنىڭ مۇددىىت قانچه ئۈزۈنغا سوزۇلسۇن، مۇشهققىىت قانچه ئېغىرالشسۇن، پاجىئهلىرى .  كهسكىن بىرئىشتۇرۋە

قانچه چوڭايسۇن ۋە دائىرىسى قانچه كېڭهيسۇن شۇنىڭ بىلهن بىرگه ئىسالمى ئىمكانىيهتلهر قانچه ئاجىزالشسۇن ۋە 

رىبىر كهلگۈسى ئىسالمغا مهنسۇپ، ۋاستىلهر قولغا تارتقان زىيانالرنىڭ دەرىجىسى قانچىلىك يوغان بولسۇن به

كهلتۈرۈلۈپ، سهۋەپلهرگه ئېرىشىلگهندىن كېيىن غهلبه كهملهي مۇمكىن ئهمهس، قۇرئان ئايهتلىرى ۋە پهيغهمبهرلىك 

  .نۇتۇقلىرى شۇىن كۆرسهمتهكته ۋە تارىخى رىئاللىقالر ھهم  شۇىن ئىسپاتلىماقتا

پۈتۈن دۇنياغا يۈرگۈزۈلىدىغانلىقىغا ۋە سوۋېتلهر ئىتتىپاقى دۆلىتىىن يىقىتىپ بىز ئىسالم ھۆكۈمرانلىقىنىڭ چوقۇم 

كومۇنىزىم كىڭهميىچىلىگىىن پاچاقالپ تاشلىغان ئاشۇ ئاۋانگىرات ئهۋالتنىڭ ئۆزى خهلق ئارالىق خىرىستىئان 

قىنىڭمۇ ئۆپكىسى ئىچىگه كېگهميىچىلىگىىن ھهم يىمىرىپ تاشاليدىغانلىقىغا ۋە بۇنىڭغا ئهگىشىپ يهھۇدى تاجاۋۇزچىلى

  .چۈشۈپ كىتىدىغانلىقىغا تولۇپ تاشقان ئىشهنچ بىلهن قاراميىز

  . قولغا ئۆتكۈچى ۋە ئۇرۇش غهلبىسى نۆۋەت بىلهندۇر- تېخى كۈنلهر ئالدىمىزدا، دۇنيا قولدىن 

بىىن ھهمىشه بىر يهىن غهل(بۇ كۈنلهرىن ئىنسانالر ئارىسىدا ئايالندۇرۇپ تۇرىمىز : [ ئولۇغ ئالالھ مۇنداق دەيدۇ

  .ئايهت-140سۈرە ئالىئىمران ] ، )پىرقىدە قىلماي، بىر كۈىن بۇ پىرقىدە، بىر كۈىن ئۇ پىرقىدە قىلىمىز
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خىرىستىئانالر ۋە ئۇالرنىڭ ئهركه بالىسى يهھۇدى قىساسكارلىرى بۇ ئايهت بايان قىلغان قانۇنىيهتنىڭ سىرتىدا 

  .ئهمهس ئهلۋەتته

  ) ئالالھ ئۇ كىشىىن تىزرەك تۈرمىدىن خاالس قىلغاي -بىنىن ناسىر ئهلۋان، پىشىۋا ئهلالمه سۇالميان  (

  

)9(  

يهىن ئىسالم پىرىنسىپىغا ۋە ئىسالم تهسهۋۋۇرىغا تۈپتىن .. بىزنىڭ ۋەزىپىمىز بولسا بۇ جاھىلىيهت رىئاللىقىىن ... 

ە قىلغانچه ياشاشتىن مهھرۇم قىلىۋاتقان بۇ بىزىن بېسىم ۋە قاتتىق قوللۇق بىلهن ئىالھى پىرىنسىپ ئىراد.. زىت كىلىدىغان 

  رىئاللىقىن تۈپتىن ئۆزگهرتىشتۇر ،

يولىمىزدىكى قهدەم باسقۇچالرنىڭ ئالدىنقىسى بولسا بۇ جاھىلىيهت جهمىيىتىدىن، ئۇنىڭ ئهنئهنه ۋە 

ۆزىمىزنىڭ بېلىدە ئۈچرامشاقچى بولۇپ ئ-تهسهۋۋۇرلىرىدىن نهزىرىمىزىن ئۈستۈن تۈتىشىمىز شۇنداقال يولنىڭ قاپ

! ياق ھهرگىز ئۇنداق بوملاسلىقى الزىم..كۆپتۇرمۇ بۇرۇلۇپ كهمتهسلىكىمىز الزىم-ئهنئهنه ۋە تهسهۋۋۇرلىرىدىن ئازدۇر

شهكسىزكى بىز ۋە ئۇ جهمىيهت يولنىڭ ئاچال ئېغىزىدا، بىز بىرقهدەمىن ئۇنىڭغا مايىل باسقىنىمىزدا يولىن ۋە ئىالھى 

  !ىپ قويىمىزپىرىنسىپىن پۈتۈنلهي قولدىن بىر

مۇشهققهتكه دۇچ كىلىش بىلهن بىرگه زور قۇربانالرىن بىرىشىمىزگه توغرا كىلىدۇ، لېكىن بىز ئهگهر - بۇنىڭدا بىز جاپا

ئالالھ ئۆزىنىڭ ئىالھى بىرىنسىپى بويىچه بىرىنچى ئهۋالتقا بىكىتىپ بهرگهن ۋە ئۇىن جاھىلىيهت يوىل ئۈستىدىن غالىپ 

  .همنىز بۇھهقته تالالش ئىختىيارلىقىمىز يوقتۇرقىلغان يولدا ماڭىمىز دەيدىك

ئهسلىدە بىز چوقۇم ئۆز پىرىنسىپىمىزنىڭ، مهيدانىمىزنىڭ ۋە ئاشۇ ئىمتىيازلىق يىگانه بىرىنچى ئهۋالت چىققاندەك، 

جاھىلىيهتتىن چىقىش ئۈچۈن ماڭمىساق بوملايدىغان بۇ يولنىڭ خاراكتىرىىن داۋاملىق ھىس قىلىپ تۇرىشىمىز 

  ...ياخشىدۇر

  !) ئالالھ رەمههت قىلسۇن-ئالىم،شېهىد سهيىد قۇتۇپ،  (

  

)10(  

ھۆكۈمهتنىڭ كاتىۋاشلىرى ۋە ئۇالرنىڭ قۇيرۇقچىلىرى شۇىن ئۇنتۇپ ) غهززە رايۇنىدىكى(ھهقىقهتهن بۇ ... 

ھهق بىلهن يىگىتلىرى بۇ يولىن تاللىغاندا  ›تهۋھىد ۋە جىهاد جامائىىت‹قاپتۇ ۋە ياكى ئۇنتۇغان بولىۋاپتۇكى چوقۇم 
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ناھهق ئوتتۇرسىدىكى چوقۇم يۈز بىرىدىغان كۆرەشىن تولۇق كۆز ئالدىغا ئهكهلگهندىن كېيىن شۇنداقال شهرىئهت 

دۇمشهنلىرىنىڭ ۋە ھۆكۈمهت تاغۇتلىرىنىڭ ھېچ نهرسىگه يۈز قىلماستىن مۇرەسسهسىز جهڭ ئاچىدىغانلىقىغا تولۇق 

 سىناقالرغا - نىڭ ئۈچۈن سهۋر ۋە بهرداشلىق بىرىش ۋە بۇنداق باالئىدىيىۋى تهييارلىق قىلغاندىن كېيىن ماڭغان، شۇ

قارشى مۇستهھكهم بولۇش قېرىنداشالر سهپكه قېتىلغاندىكى ئىلىم سورۇنلىرىدا ئالغان مۇھىم تهربىيهلهر جۇملىسىدىن 

  .بولغان

 غهززە رايۇنىنىڭ شۇىن بىلۋېلىڭالركى  سىلهرگه سىلهرنىڭ! شۇڭا ئى دىنسىزلىق ۋە دېمۇكراتىيه داشقاللىرى

ھهرقايسى تهرەپلىرىدە ئۇمۇميۇزلۇك قاتتىق زەربه بىرىش ھهركىىت قوزغاش ئارقىلىق تهۋھىد ۋەجىهاد نۇرىىن ئۆچۈرۈش 

مۇمكىن بولىدۇ دەپ كۈشكۈرتكهنلهر بولسا سىلهرىن ئاشۇ پارالمىنت شېرىكى چىغىرىغا باشالپ ماڭغان ۋە كاپىر 

ئاشۇ پىرئهۋن ۋە ھاماننىڭ بۈگۈنكى . ىرالپ بهرگهن شهيتانالرنىڭ ئۆزىدۇرھۆكۈمهتلهر سېپىگه كىرىشكه يول ھاز

قالدۇرۇپ )خىزمهتكه سېلىشقا(ئۇالرنىڭ باللىرىىن ئۆلتۇرىمىز، ئاياللىرىىن بولسا[«ۋەكىللىرى بولغان، ئالالھ ئۇالر ھهققىدە

لغا ئالغان زوراۋانالر ۋە تاغۇتالرنىڭ دەپ تى» دېدى ]قويىمىز، بىز ئهلۋەتته ئۇالرنىڭ ئۇستىدىن ھۆكۈمرانلىق قىلىمىز

  !يولىىن ئېلىڭالر سىلهرگه بهردۇق

يولالرغا سىمسىز ئاپپارات ، موتسېكلىت بىلهن قۇرالالندۇرغان پورمىسىز ئىتلىرىڭالرىن تارقىتىڭالر، تۇمتاقچى 

نامىدىكى ئهسكىرى '' سامقهس''بولغان قېرىنداشلىرىمىزنىڭ سۈرەتلىرىىن تارقىتىپ يهھۇدىالرنىڭ چىگراسىىن قوغداشتا 

سىلهرنىڭ بۇ كۈچلىرىڭالرغا بىزنىڭ ئىرادىمىزىن ..لېكىن ھهيهات ..! كۈچلىرىڭالرىن تېخىمۇ ئىشقا سېلىڭالر

شهكسىزكى تهۋھىد ياشلىرى بۇ يولدا ئالالھنىڭ ..! بوشۇتۇش، شهۋكىتىمىزىن سۇندۇرۇش  قهيهردىمۇ تۇرۇپتۇ

ايۇن خهلقى ئازاتلىققا يهتكىچه ياكى يالغۇز قالسىمۇ ئاداققىچه بىلهن ئۆز قوللىرىدا بۇ ر)رۇخسىىت(ئىزىن

  .داۋامالشتۇرۇشقا قهسهم بهرگهندۇر

  )بهيتۇملهقدەس. تهۋھىد ۋە جىهاد جامائىىت  (

  

)11(  

  ..!ئى ئازغۇن موللىالر

 بولغان سىهرىگهر ۋە سىهرىگهرلىك بهربات...ئهيىن چاغدا مۇسا ئهلهيهىسساالم كىلىپ ھاسىسىىن تاشلىشى بىلهن

  ..ئىدى
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تاملاي - بىرىڭالرغا ئىز باسار بولۇپ ھارماي-بۈگۈن جىهاد مهيدانىنىڭ ئالىملىرى، سىلهر ئۇزاقتىن بۇيان بىر

  . ئهپسۇنلىرىڭالرىن بهربات قىلۋەتىت-ياشالرنىڭ ئهقلىگه پۈۋلهپ كىلىۋاتقان سىهرى

  .. !ئى ساراي موللىلىرى

سادىق ئۇلىماالرغا ۋە سىلهر . الر ئارقىلىق بهربات قىلدىسىلهرنىڭ سىهرىڭالرىن ئالالھ مۇجاھىد ئالىم

 ھۈجۈملىرىڭالر، ئالالھنىڭ ئىزىن بىلهن ھېچ زىيان -سۈپهتلىگهن نهرسىلهردىن پاك بولغان مۇجاھىدالرغا قىلغان تهنه

  ..ساالملايدۇ

 - سول قولىدا ھاراق، ئۇرۇقالرىن  ئۈندۈرۈپ گۈللهرىن ئېچىلدۇرغان ئالالھ بىلهن قهسهمكى  ئهگهر شهيخ ئۇسامه 

 ئوڭ قولىدا بايراق تۇتقان ھالدا بولسىمۇ چوقۇم ئۇنىڭ بىلهن -ئۇ ھهرگىزمۇ ئۇنداق قىلمايدۇ! ئانام ، دادام پىدا بولسۇن

ئالالھ ئهڭ بىلگۈچى، بىز ئۇىن كىشىلهرنىڭ ئىچىدىن . بىرگهچىقىپ بۇ كاپىر ھاكىميهتلهرىن ئاغدۇرۇش پهرزدۇر

  .دەپ تونۇميىزتالالنغان ئهڭ پاك كىشى 

ھهقىقهتكه قايتىپ سهپكه ! ئى ھهققه ۋاپاسىزلىق قىلىپ باتىل تهرەپ بولۋالغانالر . ھهق پارالق ناھهق شالالقتۇر

  ..ئهگهر ئۇنداق قىلمىساڭالر ! قېتىلۋېلىڭالر

  تۇمان تارالغاندا بىلىسهن بىشهك ،

  .مىنگىنىڭ ئامتىدۇر ۋە ياكى ئىشهك

  ...!ئالالھنىڭ دەرگاھىدا دەۋاگهرلهر يىغىلىمىز ....

  )شهيخ ئهبۇزەر سۇمههرى ئهليهماىن!  ئالالھ مۇھاپىزەت قىلسۇن (

  

)12(  

  !ئى ئازاتلىق ئاۋانگىراتلىرى

شۇىن بىلىڭالركى ئىسالمنىڭ قهلىب ۋە ئۇنىڭ بۆشۈگى بولغان ئىككى -! ئالالھ سىلهرگه رەمههت قىلسۇن 

  .ال سىلهر ئويلىغاندىنمۇ خهتهرلىكتۇرھهرەم زېمىنىدا ئهھۋ

 راپىزىالر كونتىرۇل قىلىۋاملاقتا، ئهگهر ئۇ جايالردىكى -بۇ مۇقهددەس جايالرىن يهھۇد ، ناسارا ۋە مهجۇس

دىمهك . مۇرتهد ھۆكۈمهتلهر ۋە ئۇالرنىڭ بۇزۇق مۇللىلىرى بوملىغاندا ئۇالر بۇ ئولۇغ ماكانالرغا قول ئۇزۇتاملىغان بوالتىت
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–ئهمدى بۇ دىن ۋە شان .. ئهمدى سىلهرنىڭ ئۈستۈڭلىدىكى مهجبۇرىيهت چوڭايدى، شۇنداق! اۋانگىراتالر ، ئى ئ

  .شهرەپىن قوغداش سىلهرگه ئامانهت بولۇپ قالدى

- ھهقىقهتهمنۇ سىلهرنىڭ تهۋبهڭالرنىڭ راستلىقىنىڭ ئىپادىلىرىنىڭ بىرى شۇكى جانلىرىڭالرىن ۋە مال

بىلىڭالركى ئۈممهت شۇنداق بىر .  ئۈستۈن قىلىش ئۈچۈن ئايىماي پىدا قىلغايسىلهرمۇلكۈڭالرىن ئالالھنىڭ سۆزىىن

  !..شوڭا ئالالھ ئۆز ھىمايىسى ئاستىدا مۇستهھكهم قىلسۇن. جهڭگه كىردىكى ئۇنىڭ دەھشىتىىن پهقهت ئالالھ بىلىدۇ

ى مۇجاھىد ئۇسامه بىن الدىن باشچىلىغىدىكى جىهاد بايرىغى كۆتۇرگهن بۇ ئۈممهتنىڭ جهڭچى قىسم

ئهمما بىز جىهاد قىلۋاتقانالرنىڭ .  ھهمكارلىشىش ئۈچۈن ئۆزەڭالرىن تهييارالڭالر-ئالالھتىن قالسا-قېرىنداشلىرىڭالرغا

بايرىقىمىز رۇشهن لهپىلدىمهكته، يىتهكچىلىرىمىز تولۇق پۇت . ئاشكارىدۇر-بۇ ئۈرۈشقا قارىتا قىلىدىغان ئىشلىرىمىز ئوچۇق

 دەۋەتلىرىمىز داۋامالمشاقتا، خىرىستيان باسقۇنچىلىرىغا ۋە ئۇالرنىڭ رايۇندىكى ياالقچىلىرى -تىرەپ تۇرماقتا، تهبلىغ

بىز .. بولغان مۇرتهد ھۆكۈمهتلهر بىلهن مۇشرىك راپىزىالرغا قارشى جىهادقا سهپهرۋەرلىك چاقىرىقلىرىمىز داۋامالمشاقتا

  ...ھهرگىزمۇ تاغۇتقا خۇشامهت قىلغۇچىالردىن بوملاميىز

  !).ئالالھ ئۇ كىشىىن ھىمايه قىلسۇن-جاھىدالر پىشىۋاسى ئهبۇسۇپيان ئهزدى مۇ (

  

)13(  

ئالالھنىڭ سۆزى ئۈستۈن بولۇپ دىيارىمىزدا ئۇلۇغ ئالالھقا ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرى سهللهلالھۇئهلهيهى 

 قېنىمىزىن -جېنىمىز مۇلكىمىزىن ۋە -ۋەسهللهمگه ئازار يهتكۈزىدىغان ھېچ نهرسه مهيدانغا چىقمايدىغان بولغىچه مال

  ]سۇغۇرۇلغان قىلىچ كىتابىدىن. [قۇربان قىلىشىمىز ئۈستۈمىزگه شهكسىز پهرزدۇر 

پىتنه تۈگىگهن، دىن پۈتۈنلهي ئالالھ ئۈچۈن بولغانغا قهدەر ئۇالرغا «: چۈنكى ئالالھ قۇرئاندا مۇنداق دەيدۇ

هر دىننىڭ بىرقىسمى ئالالھقا بىرقىسمى دىن دىگهن بويسۇنۇشتىن ئىبارەت بولۇپ، ئهگ»  ..قارشى ئۇرۇشۇڭالر

  .ئالالھتىن باشقىغا بولۇپ قالسا دىن پۈتۈنلهي ئالالھقا بولغانغا قهدەر ئۇرۇشۇش پهرزدۇر

مۆمىن بولساڭالر، ئالالھ )ھهقىقى! (ئي ئىمان ئېيتقان كىشىلهر«: شۇنىڭ ئۈچۈن ئولۇغ ئالالھ مۇنداق دىگهن

يهىن (قېلىپ قالغان جازانىىن)كىشىلهرنىڭ زىممىسىدە(ساقلىنىڭالر، قىلىشتىن ) نىڭ ئهمرىگهمۇخالىپهتچىلىك(

» ...ئهگهر ئۈنداق قىلساڭالر، بىلىڭالركى،ئالالھ ۋە ئۇنىڭ رەسۇىل سىلهرگه ئۇرۇش ئېالن قىلىدۇ. ئاملاڭالر)ئۆسۈمىن

امىزانىن تۇتىدىغان بولغان ر-بۇئايهت تائىف خهلقىگه قارىتا ئۇالر ئىسالمغا كىرىپ نامازىن مۇقىم ئادا قىلىدىغان، روزا

  .بولسىمۇ جازانه قىلىشىن تاشلىغىلى ئۈنىمىغانلىقى ئۈچۈن چۈشكهن
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ئالالھ بۇ ئايهتته ئهگهر ئۇالر جازانه قىلىشىن تاشلىمىسا بۇنىڭ ئالالھقا ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه قارشى جهڭ 

رىدا ھارام قىلغان نهرسه بولۇپ ئۇ ئىگىسىنىڭ جازانه بولسا ئالالھ ئهڭ ئاخى. قىلغانلىق بولىدىغانلىقىىن بايان قىلدى

ئهگهر ئاشۇالر ئالالھقا ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه قارشى جهڭ قىلغان .  رازىلىقى بىلهن ئېلىنىدىغان مالدىن ئىبارەت ئىدى

ھىساپلىنىپ ئۇالرغا قارشى جىهاد پهرز بولغان يهردە  ئىسالمنىڭ نۇرغۇن قىسمىىن بهلكى كۆپ قىسمىىن تاشالپ 

  ]پهتۋاالر مهمجۇئهسىدىن... [يغان كىشىلهر قانداق بوملاقچى قو

  )ئىسالم پىشىۋاسى ئىبىن تهميىييه! ..ئالالھ رەمههت قىلسۇن  ( 

  

)14(  

. بىرلىك ئېالن قىلىنغان كۈن ئالالھنىڭ مهرھهمىىت بىلهن ئاالھىدە خاتىرلهشكه تىگىشلىك بىر كۈن بولغان ئىدى.... 

ئالالھ شهيخ . مىن ئۇنىڭ تىكىسىت بويىچه ئهمهس مهزمۇنىنىال ئهسلهپ ئۇتىمهنمهن شۇ كۈىن سۆزلىگهن نۇتقۇ

  :مهن ئۇنىڭغا مۇنداق دىگهن ئىدىم! ئۇسامىىن ئۆزھىمايىسىگه ئالسۇن 

سىلىگه سۇنۇلۋاتقان بۇ قولالر . مانا قوللىرىمىزىن سىلىگه سۇنۇپ تۇرۇپتىمىز..بىز سىلىگه بهيئهت قىلغىلى كهلدۇق

سوالنغان تۈرمىلىرى ئېنىقسىز ، .. ېنىىن بىرىپ بولغان، قهبرىسىنىمۇ قالدۇرۇشىن ئويلىمايدىغان جهسهتلهرئالالھ يولىدا ج

ئهرلىرىنىڭ ..چاقىللىرىنىڭ پىراقىىن ئۈنۈتقان پهرياتچىالر-باال.. نىشانسىز يوقۇلىشقا پهرۋا قىلمايدىغان ئهسىرلهر-نام

نىڭ ... دىرىكىدىن ئۇمىدى كىسىلگهن يىتىمالر-ئانىسىنىڭ ئىز- ئاتا..قهيهرلهردەئىكهنلىگىىن بىلمهيدىغان تۇلالر

  ..قوللىرىدۇر

غهنىمهت ئىزدىمهيدۇ، ئۇالر پهقهت - بۇالر بىز بىلهن بىرگه سىلىگه بهيئهت قىلغىلى كهلدى، ئۇالر سىلىدىن پايدا

  ...زالىمدىن ئىنتىقام ئېلىپ بىرىشلىرىىن ئۆتىنىدۇ

نهرسىمىز يوق، ھېچ نهرسىگه ئىگه ئهمهمسىز، بىز -سىمىزدىن باشقا ھېچغۇس- بىزنىڭ سىلىگه ئېلىپ كهلگهن غهم

بىز پهقهت ئالالھ يولىدا جهڭ قىلىپ شېهىد بولۇشىن ياكى نۇسرەت قازىنىشىن .. مهنسهپ ياكى غهنىمهت تهلهپ قىلماميىز

  ..ئويالميىز

'' الم بايرىقى ئاستىدىكى چهۋەندازالر پهيغهمبهرئهلهيهىسسا'' دوكتۇر ئهميهن زاۋاھىرىنىڭ ! ئالالھ ھىمايه قىلسۇن (

  ).ناملىق كىتابىدىن 

  

)15(  
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  ناھايىىت شهپقهتلىك ۋە مىهرىبان ئالالھنىڭ نامى بىلهن باشالميهن،

دىگهندەك  بۇ تىمىىن نهشىر قىلماسلىقىن قارار قىلغان ئىدىم، › باالغا يولۇقساڭالر ئۇىن يۇشۇرۇڭالر‹: مۇالھىزە( 

ئايالالر، نارىسىدە بوۋاقالر ۋە -د سهلالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئۇممىتىدىن بولغان ئاجىز ئهرلېكىن غهززەدىكى مۇھهممه

 چۇشقا يهھۇدىالرنىڭ بومبىلىرىدا تۆكۈلىۋاتقان قانلىرىىن كۆرۇپ، -ئاق ساقال ياشانغان بىچارە مۇسۇملانالرنىڭ، ماميۇن

ىن ھهركهتكه كهلتۇرۇپ قالسا شۇنىڭ بىلهن مهمنۇ مهيداندىكى جهڭگه ھازىر تۇرغان بىرەر مۇسۇملاننىڭ ئىرادىسى

  . )ساۋاپقا ئىرىشىپ قالسام ئهجهپ ئهمهس دەپ نهشىر قىلىشقا جۇرئهت قىلدىم

 »ئاپتۇر ئهبۇ دۇجانه ئهخلۇراساىن«-

 

بۇ ساھهدىن ..قاششاقلىشىپ ۋەيران بولدۇم.. چارچىدىم ..زىرىكتىم.. بىرەر نهرسه يېزىشقىمۇ قولۇم بارماۋاتاتىت 

  ..رۇنراق پىنسىيهگه چىقىۋېلىشقا مهيلىم تارتىۋاتاتىتبۇ

بىرەر ماقاله يازاي دەپ قولۇمغا قهلهم ئېلىپ ھېلى ئۇ ماۋزۇدا ھېلى بۇ ماۋزۇدا بىر نهرسىلهرىن سىجىالپ 

 بىر نهرسىلهرگه'' پۇرات-پارچه'' سۆزلىرىم - يازمايال گهپ - ئۇرۇنۇپ باققان بولساممۇ بىر قۇر ياكى ئىككى قۇر يازا

  ..ئايلىنىپ ھهتتا مهن خۇددى ھىسسىياتى گاچىالشقان پىكرى بۇلىغى قۇرۇپ جان تالىشۋاتقاندەك قىلۋاتاتتىم

مانا بۇالر .. ھهرقېتىم كۆزۈمىن يۇمسام  سۆزلهر قورشاۋىدا قاالتتىم..ھهربىر قۇر ماڭا ئېغىر يۈك بوپ قېلىۋاتاتىت 

 قۇرۇق، ۋاقىت ئۆتۇپ كۆز ئالدىمدا جان -سۆزلىرىم بىمهنه.. مهن كۆتۈرۈپ قوپاملايۋاتقان تۇيغۇ يۈكلىرىم ئىدى

يېنىدىن ئۆتكهنلهر؛ ئائىله جهمهتى ئۆلۇپ تۇگهپمۇ يهنه ئېشىپ قالدى بىچارە بوۋاي دەپ ...تالىشۋاتقاندەك تۇيۇالتىت

اي ئاتالمن.. شىۋىرالپ ئۆتۇپ كىتىدىغان نىمجان بوۋايدەك ئۆزۇمىن قېرىپ ھالىمدىن كهتكهندەك ھىس قىالتتىم

شۇنىڭ .. ئۆتكۇزۋاتقان ھهربىر كۈنۈم ياش ھاياتىمنىڭ، ساغالملىقىمنىڭ ۋە ئىرادەمنىڭ بىر قىسمىىن ئوغۇرالۋاتاتىت

ھهربىر مهدھىيهلهر .. بىلهن ئۆزۇم تۇرىۋاتقان رىئاللىقىم ۋە شىرىن خىياللىرىم ئارىسىدىكى بوشلۇق كېڭىيىۋاتاتىت

  .اتقان مۇھهببهت ئوتى كۈلگه ئايلىنىۋاتاتىتمهرسىيهگه ، قهلبىمدىكى جىهادقا يالقۇنچاۋ

جىهاد توغرىسىدا يېزىۋاتقانالر  مهن چۈشكهن بۇ پاتقاققا ..  ئى جىهاد قا قوزغۇتۇپ  قهلهم تهۋرىتىۋاتقانالر 

مېنىڭ ئهڭ قورقىدىغىنىم بىرەر كىشى مېنىڭ سۆزلىرىم سهۋەبىدىن ھهركهتكه .. چۈشۈپ قېلىشتىن ھهزەر ئهيلهڭالر

  ..!بۇ نىمىدىگهن قورقۇنۇشلۇق ھه.. رىدا شېهىدلىك تاپسا ئهمما مهن شۇ ھالدا كۆرپهمدە ئۆلسهم كىلىپ ئاخى
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مهن قىيامهت .. مانا بۇ  نىرۋىلىرىمىن قاالميىقانالشتۇرۇپ مېىن تهرگه چۈمدۇرىدىغان قورقۇنۇشلۇق چۇش ئىدى 

 بىرلهپ سورىلىدىغان گۇناھ تاغلىرى ئالدىدا -كۈىن مۇجاھىدالر جهننهت نىمهتلىرى ئىچىدە مۇقىملىشىپ بولغاندىمۇ بىر 

  ... چىلىق تهر ئىچىدە ئېچىنىشلىق ئهھۋالدا قېلىشىمدىن ئهنسىرەۋاتاتتىم -سوراق ئۈزۈنغا سوزۇلۇپ چىلىق

ئهگهر ئاشۇ مۇجاھىدالرنىڭ بىرى؛ ھېلىقى جىهاد قا قوزغايدىغان ئهبۇ دۇجانه خۇراساىن ئىسىملىك بىرى بارئىدى 

سۆزلىرىدىن ئۆزى پايدا ئالسىچۇ .. دېسه يهنه بىرى؛ ۋاي ئۇ ئۆزى جىهادقا ئاتالمناي خار ئۆلگهن.. كۆردۇڭالرمۇ

مانا بۇ كۆرۇنۇشالرىن تهسهۋۋۇرۇمدىن ... باشقىالرغا نۇر بىرىپ ئۆزى كۆيگهن پىلىك بولدىغۇ ئۇ  دېسه ..كاشكى 

ھهي مهن تۆگه ئۆلگهندەك .. !  قىلىمهن ھه كهچۇرىدىغان بولسام  ساغالملىقىمدىن ئهنسىرەپ ئۆزۇمىن قانچىلىك دوق

  ..!ئهز بىراىي خۇدا مهن بۇنىڭغا چىدىياملاميهن.. ياق..! سېسىق كۆرپهمدە ئۆلۇپ كىتهرمهمنۇ ھه

.. ؟ مهن بهك قورقۇۋاتىمهن ..!مهن دۇمشىنىمنىڭ ئوقىدا ئۆملهي  قىيامهتته رەسۋاچىلىققا قاالرمهمنۇ ھه ...ئاھ

ھهربىر ئۆلۇم خهۋىرىىن ..  بولۇپ  يالغانچىلىق تامغىسى بېسىلىشتىن قورقۇۋاتىمهنسۆزلىرىم جىنايهت ھۆججىىت

ھهبىر كىسهل خهۋىرى مىىن كىسهل قىلىپ ..ئاڭلىسام شهھىد بوالملاي شۇنداق كىتىپ قېلىشنت ئهنسىرەپ ئۆلىمهن

  ..ىتىمهننۇرغۇن قېرىپ ك..ھهر بىر ئۆتكهن يىلالر ئۆمرۇمنىڭ نۇرغۇن قىسمىىن يۇلۋالىدۇ ..قويىدۇ

  مانا بۇ مهندەك جىهاد مهيدانىدىن قالغانالر غا ئالالھ  كۆرسىتىدىغان كۈن ،،،

ئهگهر سۆزلىرىمىن قېنىم بىلهن قۇتقۇزۋاملىسام ...بۇ ھالهت مېنىڭ بىلىشىمچه  ۋىجدان سهكراتى دىگهن ھالهتتۇر

مۇناپىق ئهمهسلىكىمگه ئىسپات ...بۇ تۇيغۇلىرىمىن جېنىمىن بىرىپ يالقۇنچامتىسام ئۇ ئۆچۇپ قالىدۇ..ئۇ ئۆلىدۇ

.. قاندىن باشقىسى ئۇىن ئىشهنچىگه نائىل قىالملايدۇ...كۆرسىتهملىسهم  بۇ ماقالىلىرىم ئۆزۇمگه قارشى گۇۋاچى بولىدۇ

تۇيغۇلىرىم، سۆزلىرىم ياشايدىغان شهھهرگه بېرىشىن نېسىپ قىلىپ قالسا ئۇنىڭ - ئهگهر سىلهرگه ئالالھ مىنىڭ ھىس

دېگهن جۇملىلهر يېزىلغان '' ئۆلگهن ياكى ئۆلتۇرۇلگهن ھالدا تېپىش كىرەك'' رىگه، رەسىملىرىم ئاسىتغا  تۈۋرۈكلى-تام

  ..تۇتۇش بۇيرىقى ئېالىن چاپالنغانلىقىىن كۆرىسىلهر

ئى ئالالھ يولىدا جىهاد قىلۋاتقانالر، ئهگهر ئالالھ يولىدا مىڭ قېتىم ئۆلتۇرۇلسهڭلهرمۇ، ئالالھ سىلهرىن شۇ ئۆز 

باشقىالرىن مۇپتىال ..دا جهڭ قىلىش مهيدانلىرىغا نىسىپ قىلغانلىق نېمىتىنىڭ شۇكرىسىىن ئادا قىپ بوالملايسىلهريولى

. ئهمىلىڭالردىن ئالالھ قا مىننهت قىلىپ قاملاڭالر..سانا ئوقۇڭالر-قىلغانغا گىرىپتار قىلمىغانلىقى ئۈچۈن ئالالھ قا ھهمدۇ

ياخشى ئهمىلىم ...مهتكه ئېرىشتۇرگهنلىكىگه سىلهرگه مىننهت قىلىشقا ھهقلىقتۇربهلكى ئالالھ سېلىىن سىلهر تۇرغان نې

ساداقىتىم مىنىڭ يولۇمدىكى توسقۇنلۇقالرىن بېسىپ چۇشىت دەپ .. مېىن بۇ ئىشقا ئېرىشتۇردى دەپ قاملاڭالر 

ۇ نېمهتكه سازاۋەر قىلدى بهلكى ئالالھ باشقا نېمهتلىرىگه ئوخشاش مهن بۇنىڭغا اليىق بوملىساممۇ مېىن ب. ساملاڭالر

  ..دەڭالر
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ئالالھ مېنىڭ سېسىق كۆرپهمگه سېلىىن گىرىپتار .. ئوقۇپ كۆرۇپ مېنىڭ يۇقۇردىكى ھالىمغا كۈملىگهيسىلهر

  ..!قىلىپ ماڭا سېلىنىڭ ئاپتۇماتىڭلىىن بىرىپ قوميۇسۇن يهنه

  ..!ئېسىت..! ئېسىت 

ئۆلتۇرۇپ قويغان ئىكهن، مېىن ئاشۇنچىال ماقالىلىرىم ئهبۇ تهبىب مۇتهنهببىىن ئۆزى ئېيتقان بىر كۇبلىت شېر 

  ؟..!ئۆلتۈرەملهمسۇ

  : ئهيىن چاغدائۇ جهڭدە مهغلۇپ بوالي دىگهن چاغدا ئۇنىڭ ئوغلى ئۇنىڭغا 

  ئۇالغ،-مېىن پهقهت قېلىچ قالقان ئات 

  .تونۇيدۇ شۇ دەپتهر قهلهم ئوق ياراغ

ئۇ ئالالھ يولىدا .  ئاخىرى شۇ جهڭدە ئۆلتۈرۈلگهن ئىكهن دىگهن سهمنۇ؟ دېگهندە، ئۇ دۇمشهنگه قايتا ئوت ئېچىپ

ئۇنداقتا مېنىڭ يازغانلىرىم مېىن ئالالھ يولىدا .. ئهمهس بهلكى كىشىلهر قورقۇنچاق دېمىسۇن دەپ شۇنداق قىپتۇ

  ؟.. ئۆلتۈرەملىسه قانداق بولغىىن

چوقۇم بىرسىمىز ئۆلۇپ يهنه بىرىمىزىن . .دۇنيا ئىككىمىز ىن تهڭ سىغدۇراملايدۇ.. يا سۆزلىرىم يا مهن ياشاميهن 

  ..ئۇمىدىم شۇكى ئۆلگۇچى مهن بولغاميهن .. تىرگۇزىشىمىز الزىم

ئهزبىراىي خۇدا ئالالھ يولىدا شېهىد بولۇشتا گۇناھ كهچۈرۈم بولۇش بىلهن سوراقتىن ئامان قېلىشتىن باشقا غهلبه 

ئانداقتا پىردەۋس جهننىىت . ىمىن تهسهددۇق قىلغان بوالتتىمبوملىغان تهقدىردىمۇ چوقۇم ئۇنىڭغائېرىشىش ئۈچۈن  بارلىغ

  ؟..بولسىچۇ

  ؟..پهيغهمبىرىمىزنىڭ سۆھبىىت بولسىچۇ

  ؟..قىيامهتتىكى چوڭ قورقۇنۇشتىن ئامان قېلىشچۇ

  ؟..ئۆز ئائىلىسىدىن يهمتىش كىشىىن شاپائهت قىلىشچۇ

ئۆز ۋاقتىدا ئهىب ۋەققاس ئوغلى ئۇمهير .. سىلهرنالىلىرىمىن توغرا چۈشهنگهي- بۇ بىچارە يىغا!ئى قېرىنداشلىرىم 

يېشىىن كىچىك دەپ  رەسۇلۇلالھ قايتۇرۋەتكهندە يىغلىغان ئىكهن، رەسۇلۇلالھ ئۇنىڭ يىغىسىغا ئىچى ئاغرىپ 

مانا ئۇ . ئۇ كىچىك بولغانلىقتىن قېلىچىىن ئۇنىڭغا مهن ئېسىپ قويغان دەيدۇ: رۇخسهت قىلغان بولۇپ قېرىندىشى سهئد 

  .درى جېڭىدە ئون ئالته يېشىدا شېهىد بولغان ئىكهنشۇ به
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پهيغهمبهر سهللهلالھۇئهلهيهى ۋە سهللهمگه ئۆزى بىلهن بىلله ..  نالهلىرىمىن توغرا چۇشهنگهيسىلهر-مېنىڭ بۇ يىغا

غهمكىن جهڭگه ئېلۋېلىشىن ئىلتماس قىلىپ كهلسه، سىلهرىن مىندۇرىدىغان ئۇالغ تاپاملىدىم دەپ قايتۇرغان چاغدا 

« :ئۇالر توغرىسىدا ئولۇغ ئالالھ مۇنداق ئايهت چۈشۈرگهن.. يىغالپ قايتقان يهتته كىشىگه قارىغاندا مهن نىمه ئىدىم 

، سهندىن ئۇالغ سوراپ كهلگهنده) جىهادقا چىقىش ئۈچۈن(ئۇالر، يهنه مۇنداق كىشلهرنىمۇ ئهيىپلهشكه يول يوقتۇركى

سهرپ قىلىدىغان ) جىهادقا چىقىشقا(ئۇالر ؟ ان ئۇالغلىرىم يوق»دېدىڭ«مېنىڭ سىلهرنى تهمىنلهيدىغ)ئۇالرغا سهن(

  ».كۆزلىرىدىن ياش تۆككهن ھالدا قايتىشتى، نهرسه تاپالمىغانلىقلىرى ئۈچۈن غهمكىن

مامات بولۇپ يۈزدىن كۆپراق -جهمهتىم شۇنداق چوڭ تۇرۇغلۇق ئۇالرغا نهزەر تاشالپ ئۇالردىن ھايات-ئائىله

ئىچىمىزدە شېهىدنىڭ ئانىسى، دادىسى ياكى قېرىندىشى دېگهنلهر . ئهمما بىرمۇ شهھىد تاپاملىدىمكىشىىن ساناپ چىقتىم 

بىرەر شهھىدىن تاپاملىسام قانداقمۇ '' يهمتىش كىشىىن شاپائهت قىالاليدىغان'' مهن ئۆزەممۇ ئىچىدە بولغان . يوق ئىكهن 

ئهتنىڭ چوڭ بىر دەرۋازىسى تاقىلىپ قالسا قهلبىم قانداقمۇ مهن ئۈچۈن شاپا..! قانداقمۇ ئاالقىزادە بوملاي! چۆچىمهي ،،

  ؟..!قورقۇپ قوزغاملىسۇن

  ..ئى ئالالھ سهندىن مېىن پهقهت ئۆز يولۇڭدا شېهىد بولغان ھالدا قۇبۇل قىلىپ ۋاپات تاپقۇزۇشىڭىن تىلهميهن

يهھۇدىالر ياكى خىرىستىئانالر ئى ئالالھ سهندىن مهن شۇىن تىلهميهنكى دۇمشهنلىرىڭگه قاتتىق زەربه بىرىپ ئاندىن 

ئۆرىۋەتكهن ئۆي ئاستىدا شېهىد بولۇشۇمىن، جهسىدىمىن كىشىلهر چىقىراملاي ئىنساىن ئوغۇتقا ئايلىنىپ كهلگۈسى 

مۇسۇملان پهرزەنتىلىرىگه ئۇزۇق بولۇپ چوڭ بولغاندا ۋۇجۇتلىرىدا جىهاد گىىن مىۋىسىىن پهيداقىلغۇچى قىلىشىڭىن 

  ..!تىلهميهن 

يادى ئۇىن ئويالش -هىدلىك ئىشقىدا قانچىلىغان تهشنالهر سهۋداغا چۈشكهنكى ئۇالر نىڭ ئېسىبۇخىل شې

  .بىلهن، ئۇخالش ئالدىدا، ئويغانغاندا ئۇىن ئهسلهپ شىرىن خىيالغا چۆكىدۇ، ھهتتا چۈشىدىمۇ شۇىن چۈشهيدۇ

الىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ رەسۇلۇلالھ سهللهلالھۇئهلهيهى ۋە سهللهمنىڭ ساھابىلىرىدىن بهزىسى بهرائىبىن م

كىسىلىىن يوقالپ كهلگهندە، كىسهل ياتقان بهرائىبىن مالىك ئۇالرنىڭ يۈزلىرىدىكى ئهنسىرەش ئاالمهتلىرىىن سىزىپ 

سىلهر مېنىڭ كۆرپه ئۇستىدە ئۆلۇپ كىتىشىمدىن ئهنسىرەۋاتامسىلهر؟ ياق ئهزبىراىي خۇدا ‹:قېلىپ مۇنداق دىگهن ئىكهن

 ›. شهھىتلىكتىن مهھرۇم قىلمايدۇپهرۋەردىگارىم مېىن
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شۇنىڭ ئۈچۈن مېنىڭ ئالالھ يولىدا ئۆلهممهي قېلىشىمدىن ئهنسىرەپ بۇنداق قورقىشىمىن توغرا چۈشهنگهيسىلهر، 

رەسۇلۇلالھ سهللهلالھۇئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ساھابىلىرى كۆرپىدە ئۆلۇپ كىتىشىن يامان كۆرۇپ بۇنىڭدىن 

ئهزىز قېرىنداشالرنىڭ بهزىسى چاپالپ قويغان مۇنۇ ! ھكار قانداقمۇ ئهنسىرمهي  گۇنا- ئهنسىرەۋاتسا مهندەك ئاسى

ئهرەپچىسىدە بۇ يهردە يهھۇدىالر ئوقىدا شهھىد بولغان ئىككى ھهمشىرىمىزنىڭ قانلىق  (-رەسىملهرگه نهزەر تاشلىغىنىمدا

 گۇيا ئۆزەمىن ئونلىغان جالالتالر - )ن تهرجىماندى-كۆرۇنىشى بار بىر پارچه رەسىم بار ئىكهن مهن ئۇىن چاپلىياملىدىم

 قولۇمىن باغالپ ئاغزىمغا بىرنهرسه كهپلهپ قويۇپ ئاندىن، قارا يهھۇدىالر ھهمشىرىلىرىڭىن قانداق -پۇت 

  .دەۋاتقان  ھالهتتىكى بىر ئهسىردەك ھىس قىلىپ قالدىم!.. ئۆلتۇرىدىكهن

  ..ۇئۇ مهيدەمدىن بېسىپ پۇختا باغاليد'' جالالت '' نهپسىم بىر 

  ..''جالالت'' گۇناھلىرىم يهنه بىر 

  ...''جالالت '' پۇمتهس ئارزۇلىرىم بىر 

  ..''جالالت '' ئهرەپ تاغۇتلىرى ھهم 

  ''جالالت '' يهھۇدىالر بىلهن ئارىمىزىن ئايرىپ تۇرىدىغان توساقالر 

تتىرىۋاتقان نهرسىلهر، ھهممىسى مهيدەمدىن ئى..مۇناپىق مۇللىالر ...ئارىمىزدىكى جاسۇسالر..چىگرا ساقچىلىرى 

. ئىچكى ، تاشقى دۇمشهنلهر بولسا كىرىسكه چوقۇنغۇچىالر ۋە يهھۇدىالر بىلهن مىنىڭ ئارامىن توسۇپ تۇرۋامتاقتا

‹ كىرىس قۇللىرى بىلهن يهھۇدىالر دىن ئىبارەت دۇمشهنلىرىمنىڭ ئالدىغا يىتىپ بېرىش ئۈچۈن ئۆزەمىن يۇقۇرىدىكى 

بۇنداق . ستىدىن يېڭىلمهس شىر نىڭ يۇلقۇنغىنىدەك  تارتىپ چىقارماي بوملايدۇنىڭ ئاياقلىرى ئا› جالالتالر

دەھشهتلىك كۆرۇنۇشالرىن كۆرگهندە جهڭگه ئاتلىنىشىن كۆڭلىگه پۇكمهيدىغانالر ئۆزىنىڭ مهرتلىكىگه بهلكى 

ندىال مهرتلىكىمىزىن يوقاتقان توغرا، بىرىنچى قېتىم مهيداندىن قېلىپ قالغا..ئهرلىكىگه جىنازا نامىزى ئوقۇشى الزىم بولىدۇ

  ..ئىدۇق

  :ئۇ ھهمشىرىلهر نىڭ ئۆلتۇرۇلۇش ئالدىدىكى ئهھۋاىل شۇنداق بايانات بىرىدۇ

  

  ئهزىز دوستالر مۇسۇملان قىز بولۇپ قالدىم

  .ھىدايهت ئىشقىدا لىق ناتىۋان قهلبىم

  شىرىن ئارزۇالر پۇككهن قىز ئىدىم دوستالر
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  .مۇسالر نۇ- ۋەھشىلهر قولىدا كهتىت ئۇ ئار

  ئالدىالر باللىرىمىن ئاھىغا باقماي

  .ئانا دەپ توۋلىغان پهريادىغا باقماي 

  يىغا نالىالر!  جاھانىن قاپلىغان ئاھ

  .يىراقتىن ئاڭلىنار بوغۇق ئۈن زارىالر 

  مىىن سۆرەپ ئېلىپ ماڭماقتا مهجبۇر

  .ئاشۇ زۇملهت قاراڭغۇ ئۆيلهرگه قاخنور 

  قتاكۆكسۇمدە جان ئىپپهتلىرىم ئىڭرىما

  .پاكلىغىم قاخشار ئهخالق تىڭرىقىماقتا 

  ئى مۇسۇملانالر! ئىچمهك ياردەم ياق -يىمهك

  .بهلكى قىساس قانىم قالدى قهدىردانال 

  شهرىپىم دەپسهندە بولدى قېىن ۋىجدان ؟

  ؟..!قېىن ئهھلى غۇرۇر قېىن ئهھلى ئىمان 

  

  ..!نداق قېچىپ كىتهلهميهنقىيامهت كۈىن ئۇالرنىڭ جاۋاپكارلىقىدىن قا..! ئى قېرىنداشالر 

ئهڭ نېجىس مهخلۇقنىڭ قولىدا دەپسهندە بولۋاتقىنىمىن كۆرگهندە نىمه ئىنكاستا بولدۇڭ ! ئى مۇسۇملان قېرىنداش

ئۇالر غا ! پاكىتىىن  ئاڭزىمغا سهپ قويغان بولساڭالر ..؟ خۇدا ھهققى بۇنىڭ جاۋابىىن، ..!دەپ سورىسا نىمه دەميهن 

  !نىمه دەميهن ؟

دەپ ! ھهي مۇسۇملانچه نام قويىۋالغانالر  ..! ھهي  ئهبۇ ئۇمهر ! .. ئى ئهمههد ! ئى ئهىل ! هن ئى ھهس

  ؟..!ئۇالر غا قىيامهتته نىمه دەيسىلهر !  بېقىڭالرچۇ

.. ناشتا قىلىۋاتاتتىم... ئۇالرغا كهچۇرۇڭ سىڭلىم ئايالىم ۋە  باللىرىم بىلهن ئۆيدە خاتىر جهم ئارام ئېلىپ

  ؟!دەميهمنۇ 
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  ؟..!ئۇالرنىڭكىدە بولسا ئالالھتىن قورقمۇدۇم دەميهمنۇ. ۇالرغا ئالالھ يولىدا مېڭىشقا تاغۇتالردىن قورقتۇمئ

  ؟! ئىككى كۈن ئوشۇق تۇرۇشىن تاما قىلدىم دەميهمنۇ - ئۇالرغا قورقۇنچاقلىغىمدىن پاىن دۇنيادا بىر 

بوملىغاندىمۇ چوقۇم بىز ئالالھ يولىدا ئهڭ يېقىن ئهزبىراىي خۇدا قىيامهتته مۇشۇ سۇئالنىڭ جاپاسىدىن باشقا خهتهر 

  .ئايرىدۇرۇم  ياكى ئهڭ يېقىن چىگرا تۇمۇر توساقلىرىدىن ئۆتۇشكه ئاتلىنىشىمىز جىددى الزىم ئىدى

ئهبۇ مۇسئهب زەرقاۋىنىڭ ئاۋازى تويغۇلىرىمىزىن زىلزىلىگه سېلىپ قهلىپلىرىمىزىن ھهركهتكه كهلتۇرگهندە نىمىگه 

ئايالالرغا : يهنه بىز ھهر بىر جىهاد چاقىرقى قىلغان دەۋەتچىگه . ؟ بۇ ئاۋازمۇ بىز ىن تاشالپ كهتىت ..ئۇرۇنۇپ كۆردۇق

  ..ئايالالرىن ئويالپ قويۇڭالر دەپ  كهلدۇق.. ئىچ ئاغرىتىڭالر

الىغا ئارمان ئۆلتۇردى، ئالالھ ھ‹بۈگۈن بۇنىڭ ئارمانلىرى مېىن . بۇرۇن غهززە دە بولۇشىن ئارزۇ قىلمىغان ئىدىم

ئېتىپ بولۇپ ..تهۋھىدچىالر ئاتىدىغان توپ ئوقى بوپقالغان بولسامچۇ.. دەيدىغان كهيپىياتقا كهلتۇردى  ›شهپقهت قىلسۇن

ياكى لىق پارتىالتقۇچ قاچىالنغان تاكسى بولۇپ قالغان بولسام ئهڭ كۆپ ..ئارقامدىن ئالالھۇ ئهكبهر دەۋەتكهن بولسا 

ياكى ئاياىل بىلهن خوشلۇشۇپ ئانىسىنىڭ قولىىن سۆيۇپ،سۇسلىشىپ .. والتتىميهھۇدىىن جهھهننهمگه توشىۋەتكهن ب

قېلىشتىن قورقۇپ باللىرىىن قۇچاقالپمۇ قومياستىن ئىبادەتكه ئاتلىنىپ ئاپتۇماتنىڭ ئوقلىرىىن تاراقشىتىپ زىكىر قىلۋاتقان 

ئىككى چاڭگال ئهمهس بىر - بىر چاڭگاليهھۇدىالرنىڭ يېقىنلىشىشىىن كۈتۈپ، يېنىمدا..ئىبادەتچى بوپقالغان بولسامچۇ 

نهچچه تال خورمىدىن باشقا يىمهكلىك ساقلىماي ئۆلۇمگه تهشنا بولغان ھالدا كهلگهن ھامان دىنىم ئۈچۈن ئىنتىقام 

جهننهتنىڭ خۇش ھىدلىرىىن غهززە شاماللىرى دىماققا ئۇرۇپ .. ئاالتتىم ياكى ئالالھ يولىدا ئۆلگهن بوالتتىم 

امسان دەرۋازىلىرى ھهرتهرەپتىن ئېچىلىپ ئىسرا ۋە مىراج زېمىنىدا جهڭ كۈتۈش مهيدانلىرىدا گۇياكى ئ..تۇرسا 

ئۇياقتا بىر توپ روھالرىن پهرۋەردىگارى قۇبۇل .. ئالالھنىڭ خاس بهندىلىرىىن قارشى ئېلىشقا ھازىرالنغان ھالهتته تۇرسا

  !پاھ.. لماقتائاۋۇ تهرەپته يهنه بىر توپ پهرۋاز قى..قىلىپ خۇشال ئۆرلىمهكته

..! ئىسالم قىزلىرى سىلهردىن ئوتۇپ كهمتىسۇن..! دەرھال يهڭ تۇرۇپ ئاتلىنىڭالر ! ئى ئىسالم مهردانىلىرى 

جهڭ مهيدانلىرى ئهبۇ مۇسئهب زەرقاۋى، ئهبۇ لهيس ئهللىىب ، ئۇمهر ھهدىد  ۋە ئهمماد ئۇقله قاتارلىقالرغا ئوخشاش 

  ..!ئالالھ يولىدا شېهىد بولۇشىن ئارمان قىلىپ ئاتالنغايسىلهرئولۇغ بويۈك ..! مهردانىالرىن كۈمتهكته

  نهيزە، قېلىچ زەربىسىدە ئۆلدى ياش

  .كهتسه نۇسرەت ئورۇن ئالدى ئۇندىن باش 

  ئوقى تۇگهپ قېلىچ سۇمناي ئۆملىدى

  .ئاڭا قۇيۇق قوڭۇر قان رەڭ ئۆرلىدى
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  شۇ ئۆلۇمنىڭ ئهۋرىزىدە تىك تۇرۇپ

  .ورۇپئاڭا دېدى كىلهر، نۆۋەت تاڭ ي

  مىننهتدارلىق تونلىرىغا ئورىنار

  .ئهجرىمىزدىن كىپهنگه گۈل سورىالر 

  )ئهبۇ دۇجانه ئهل خۇراساىن ، ھۇمام خهلىل ئهبۇ مهالل بهلهۋى(

 

 


