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)پاكىستانلىق مهشهۇر ئالىم شهمس نهۋىد ئومسانىنىڭ شۇ ناملىق ماقالىسىگه ئاساسهن ئۆزلهشتۈرۈپ تهرجىمه قىلىندى (       

 ئوھۇد مهيداىن ئۇرۇش خارابىسىگه ئايلىنىپ، ھهممه ئهتراپىن ماتهم قاپلىغـان بـۇ قـايغۇلۇق كـېچه                      

بۈگۈن قانغا چىلىق ـ چىلىـق بولـۇپ كهتـكهن مهيـدان سـاھىبلىرى       .  ئىدىئاچچىق ئهلهمدە قان تۈكۈرمهكته

. گويا، ئۈممهتنىڭ قانداق روناق تېپىشى بىلهن قانداق زاۋال تېپىشىىن بىر قېتىم تهجرىبه قىلىپ كۆرگهن ئىدى              

ئۇالر بۈگـۈن ئـالالھ ۋە ئۇنىـڭ رەسـۇلىنىڭ سـىزىقىدىن چىقمـاي مېڭىـپ، ئـازغىنه بىـر تـوپ ئۈممهتنىـڭ                      

. للىرى خىل، شۇنچه نۇرغۇن دۈمشهنىن بىر دەمدىال مهغلۇبىيهت ئازگىلىغـا ئىتتىرىـۋەتكهنلىكىىن كـۆردى         قورا

ھهمدە يهنه بىر قانچه قهدەملهرنىڭ ئـازراقال خاتاالشـقانلىقى پۈتكـۈل ئـۈممهتىن كـۆزىن يۇمـۇپ ئـاچقىچه                    

ئۇالر بۈگۈن ئاچلىق   . ىلهن كۆردى قانداقالرچه مهغلۇبىيهت گىردابىغا ئاپىرىپ قويغانلىقىنىمۇ ئۆز كۆزلىرى ب       

ھهم ئۇسسۇزلۇق، ۋە ساناقسىز دەرت ـ ئهلهمـلهر تـۈپهيلى مـادارى قاملىغـان ئـازغىنه ئىنـساننىڭ چۇشـقۇن         

ئىماىن روھ ۋە ھېسالر قوينىدا، بىـرال سـىلكىنىش بىـلهن تهڭ قانـداقالرچه يـالقۇنلۇق چوغالرغـا ئايلىنىـپ،                    

ۈك دۈمشهنــىن تىــرە ـ پىــرەن قىلىــۋېتهلىگهنلىكىىن، ھهمــدە يهنه   پــوالت ســاۋۇتالر بىــلهن قورالالنغــان كۈچلــ

پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ پهقهت بىــرال پهرمانىغــا خىالپلىــق قىلىــش بىــلهن تهڭ قانــداقالرچه ئهتــراپىن   

مالىمــانچىلىق قــاپالپ، قېرىنداشــالرنىڭ ئــۆز ـ ئــارا تونۇمشاســتىن قاالميىقــان كــالال كېسىــشكه كېرىــشىپ    

  . مۇ ئۆز كۆزلىرى بىلهن كۆردىكهتكهنلىكىنى

 تېپىـشىىن  قىسقىسى، پۈتكۈل دۇنيا مىقياسىدىكى ئۈممهتلهرنىڭ قانداق تهرەققى قىلىشى ۋە قانـداق زاۋال           

. ئالالھنىــڭ ســىرلىق خاھىــشى تارىختــا، ئهنه شــۇنداق بىــر قېــتىم تهجــرىبه قىلــدۇرۇپ كۆرســهتكهن ئىــدى

ھهممه ئهتراپىن جىمجىتلىق قاپلىغان بولـۇپ،  . ارسىز ياتاتىت تهجرىبه ئاياغالشقاندىن كېيىن پۈتكۈل جاھان ماد     

خـۇددى تىنمـاي    . قانغا بويالغان جهڭ مهيداىن بىر خىل سۈرلۈك سـۈكۈتنىڭ قوينىـدا پۇشـۇلدىماقتا ئىـدى              

شاۋقۇن سېلىپ تۇرىدىغان دېڭىزالر، كهلكۈنلۈك دولقۇنلىرى كۆتۈرۈلۈشـىدىن ئىلگىـرى بىـردىنال جىمىـپ              

.ۇنداق، بۇ يهردىمۇ ئاجايىپ كۈچلۈك بىر كهلكۈن دولقۇنلىنىش ئالدىدا تۇراتىتش . قالغانغا ئوخشايتىت  
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بىردىنال بۇ جىملىقىن بۇزۇپ، دۈمشهنلهر      .  ئالالھ مۆمىنلهردىن يهنه بىر قېتىم ئىمتىهان ئاملاقچى ئىدى               

ۇش ئۈچـۈن شـهھۋانىي ناخـشا،       ئايالالر غالىب ئهرلىرىگه مهدھىـيه ئوقـ      . غهلىبه سازلىرىىن چېلىشقا باشلىدى   

ــلىۋەتىت ــۇللىرىىن باشـ ــا   . ئۇسـ ــسانىيهتىن بهختىيارلىققـ ــۈل ئىنـ ــارقىلىق پۈتكـ ــان قىلىـــش ئـ ــۆزلىرىىن قۇربـ ئـ

ئېرىشتۈرمهكچى بولۇۋاتقان ئهزىمهتلهرنىڭ قېنىىن ئىچىپمۇ، ئىنتىقـام تهشـنالىقى قامنايـدىغان بـۇ ۋەھـشىيلهر              

قايسىدۇر بىرى يهردە ياتقـان شـېهىتنىڭ       . باشلىغان ئىدى مۇجاھىدالرنىڭ جهسهتلىرىىن تېپىپ، دەسسهشكه     

مهغــرۇر دۈمشهنلهرنىــڭ بــۇ ئهســهبىي نهرە ـ    . يــۈرىكىىن ســۇغۇرۇپ ئېلىــپ ئېغىزىــدا چايناشــقا كىرىــشىت 

ئهمما بـۇالردىن سـهلال يىراقتىكـى تاغنىـڭ         . چۇقانلىرى زېمىنىن تهۋرىتىپ، ئامساننىڭ باغرىىن تىلماقتا ئىدى      

ــبه ھهم  ــدا غهلى ــانلىق     باغرى ــڭ ق ــۆيۈملۈك پهيغهمبىرىنى ــۆئمىنلهر س ــگهن م ــال زەمخىلهن ــۇبىيهتتىن تهڭ  مهغل

مۇجاھىدالردىن ئۆتۈلگهن ئازراقال سـهبىيلهرچه     . جارھهتلىرىىن كۆز ياشلىرى بىلهن يۇيۇشقا مهشغۇل ئىدى      

ن خاتـالىق تــۈپهيلى ئالالھنىــڭ ئهڭ سـۆيۈملۈك پهيغهمبىــرى ســهللهلالھۇ ئهلهيهـى ۋەســهللهم زەمخىلهنــگه   

بۇنداق جان ئالغۇچ مهنزىرىگه ئۇالرنىڭ قهلب ۋىجداىن ئهمدى قانداقمۇ بهرداشلىق بېرەلىسۇن؟ ئۇالر گويا             

ئوخشاشال زەمخىلهنگهندەك، ۋۇجۇدىدىكى بـارچه تومـۇرچىالردىن قـان          قهلب، تهن، روھ ، ھهممه ئهزالىرى       

، بۈگـۈن مۇجاھىـدالرنىڭ روھ،      دېـمهك . دەريا بولۇپ ئېقىۋاتقاندەك ئهلهملىك ھېسسىياتقا چۆمگهن ئىـدى       

شـۇ تاپتـا ئـۇالرىن قىلىچالرنىـڭ بىـسى          . تهنلىرى قان ۋە ياش بىلهن تهڭـال يۇيۇنغـان كـۈن بولغـان ئىـدى              

ئهمهس، ئهقىــدىلهرنىڭ ئهمهلىــيىىت ســېنىلىدىغان، بىلهكلهرنىــڭ زورى ئهمهس، قهلــب، روھالرنىــڭ كــۈچى  

ئـالالھ  . ىـۋىي جىهـاد مهيـداىن كۈتـۈپ تۇرىۋاتـاتىت         سېنىلىدىغان تېخىمۇ چوڭ، تېخىمۇ ئۇلۇغ يهنه بىـر مهن        

. ئۇنىڭدا ئاشۇ قهدەملىرى تېيىلىپ كهتكهن مۇسۇملانالرنىڭ ئىمانىي قۇۋۋېتىىن سـېناپ كـۆرمهكچى ئىـدى             

بۇ قېتىمقـى مهغلـۇبىيهتىن دۈمشهننىـڭ سـاىن ھهم قـورال كۈچىـدىن كۆرەمـدۇ يـاكى ئۆزلىرىنىـڭ دۇنياغـا                      

بۇ باشقا جىهادالرغـا سېلىـشتۇرغاندا      . ؟ بۇىن ئوتتۇرىغا چىقارماقچى ئىدى    بىرىلىپ كهتكهن ئازغۇنلىقىدىنمۇ  

                                                             . شۇنچه ئاددى ئهمما ئىنتايىن نازۇك جىهاد ئىدى
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ۈسـتىن  ئوھـۇد مهيـدانىنىڭ ئ      خۇددى ئىككىنچى قېتىملىق جهڭ ئۈچـۈن سـىگنال چېلىنغانـدەك                

بـۇ دەل   . تهرىپىدىن قوپال بىر ئاۋاز كۆتۈرۈلۈپ، تاغ چوقىلىرىغا ئۇرۇلغانچه كـۆكته جاراڭالشـقا باشـلىدى             

تېخىمۇ توغرىراق قىلىپ ئېيتقاندا، ئۆز غهلىبىـسىنىڭ رىئاللىقىغـا ئىـشىنهملهي           . ئهبۇ سوفياننىڭ ئهۋازى ئىدى   

ئوھــۇد مهيــدانىغا غهلىــبه بــايرىقىمىزىن     ":ئــۇالر. قالغــان كۇففارالرنىــڭ ئــاالقزادە ۋاقىراشــلىرى ئىــدى    

قادىيالىغىنىمىز بىلهن مۇجاھىدالردىكى ئىماننىڭ ھهيـۋىتىىن سـۇندۇرالىدۇقمۇ، يـوق؟ نـاۋادا بۈگـۈنكى بـۇ                

قــانلىق قىلىچلىرىمىــز ئۇالرنىــڭ قهلبىــدە ئىــستىبداتلىقنىڭ ھهيــۋېتىىن تىكــلهپ، ئىماننىــڭ ھهيــۋىتىىن         

دەپ ئويالمشاقتـا   " لكى چوڭ بىر ئالدىنىش ھهم يېڭىلىش بوپ قاملامدۇ؟       سۇندۇراملىسا، بۇ غهلىبه ئهمهس، به    

. ئهنه شۇنداق ۋەھىمىلىك خىيالالر ئۇالرىن ئهنسىز ۋاقىراشقا مهجبۇر قىلىۋاتاتىت. ئىدى

ى زەخىـم، جـاراھهتلهر تـۈپهيل    ! گهپ قىلىڭـالر، مـۇھهممهد ھايـامتۇ؟      ! ـ ئاراڭالردا مۇھهممهد ھايامتۇ؟   

جاھىدالر ئىمان، غۇرۇرىغـا نهشـتهردەك سـاجنىلىۋاتقان بـۇ زەھهرلىـك سـوئالىن ئـاڭالش                مادارسىز ياتقان مۇ  

ــىت    ــدىن تۇرۇشــۇپ كهت ــلهن چــاچراپ ئورنى ــال، غهزەپ بى ــلهن تهڭ ــبهر ئهلهيهىســساالم گهرچه  . بى پهيغهم

زەمخىلهنگهن بولسىمۇ، ئۆزىنىڭ ھايات بهخش نۇرلۇق جاماىل بىلهن ئۇالرنىڭ ئارىـسىدا ھهممىـگه تهمكىـن               

ــارتالش ئالدىــدا تۇرغــان ۋۇلقــان كهىب   . اراپ تــۇراتىتقــ ــا مۇجاھىــدالرنىڭ كۆكرەكلىرىــدىكى پ شــۇ تاپت

                                                               :غهزەپلىك ھېسسىياتالر دۈمشهنلهرگه جاۋابهن

ئـــۇ !  ئـــاۋازىئـــۇ ئالالھنىـــڭ زېمىنـــدىكى ئهڭ ئـــاخىرقى ۆهس! مـــۇھهممهد ھايـــات! ــــ ھهئه 

ــسانىيهتنىڭ دەرت ـ پىغــانلىرى ئۈچــۈن ئهبهدىيلىــك مهرھهم     ــۇ ئىمــان ھهم ئىــشهنچنىڭ يىقىلمــاس  ! ئىن ئ

دۇنيــادىكى ھهر قانــداق بىــر كــۈچ ئــۇىن مهڭگــۈ  ! ئــۇ مهڭگۈلــۈك ھهق، ئــادالهت ئىــنقىالىب! ئابىدىيــسى

هممـــا پهيغهمـــبهر   ئ. دەپ توۋلىـــۋەمتهكچى بولىۋاتـــاتىت ! مهڭگـــۈ بـــاش ئهگدۇرەملهيـــدۇ   ! يېڭهملهيـــدۇ

ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىككىنه بىر ئىماسى بىلهن ئۇالرنىڭ كۆكرىكىدە شىددەت بىلهن ماۋۇج ئۇرىۋاتقان بـۇ             

  . غهزەپلىك ھېسسىياتالر دولقۇىن ئۆز ئورنىدا قېتىپال قالدى
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ۇ غرا، ئىــسالم ھهرگىزمــۇ قارشــىلىق بىلدۇرۇشــنىڭ ۋەھــشىيانه نهرە ـ چۇقــاىن ئهمهس، بهلكــى ئــ   تــو

ئهبـۇ سـوفيان بـۇ دېڭىزنىـڭ      . ئىجابىي، ئهمهلىي قۈۋۋەتنىڭ بىر نـادىر دېڭىـزى       . ئالالھنىڭ ئاخىرقى ئاۋازى  

ئهممـا  . سىرلىق جىمجىتلىقىىن ئۆلۇم ھهم مهغلۇبىيهتنىڭ سـۈكۈتى بولـسا كېـرەك، دەپ ئويالشـقا باشـلىدى               

راستىىن ئېيتقاندا، ئـۇىن    . لماقتا ئىدى يهنىال قانداقتۇر بىر نهرسه ئۇنىڭ غهلىبه شاتلىقىغا تېكهن بولۇپ سانچى         

ئـۇ بىـر   . ئىچ ـ ئىچىدىن سارسىمىگه سېلىۋاتقىىن دەل ئىماننىڭ ھهيۋىىت ۋە ھهققانىيهتنىڭ ھاياتلىقى ئىـدى  

  . ئاز جىملىقتىن كېيىن يهنه ۋاقىراشقا باشلىدى

  !ھايامتۇ؟) يهىن، ئهبۇ بهكرى(ـ ئاراڭالردا ئهبۇ قاھافه 

ىالپمۇ جاۋابقـا ئېرىـشهملىگهندىن كېـيىن ئـاخىرقى قېـتىم تېخىمـۇ كۈچلـۈك             ئۇ بۇ سـوئالىن يهنه قـايت      

                                                                                            .ۋاقىراشقا باشلىدى

ــۇ؟   ــداقتا ئۆمهرچ ــ ئۇن ــبىن   ! ـ ــۆمهر ئى ــتىڭالر، ئ ــامتۇ؟ ئېي ــاب ھاي ــۈم  ! خهتت ــق يهنه ھۆك جىمجىتلى

ئهبــۇ ســوفيان ھهر قېتىملىــق ســورىغان ســوئالىغا مۇســۇملانالرنىڭ جــاۋاب بهرمهيۋاتقــانلىقىىن . ســۈرىۋاتاتىت

ئۆزىنىـڭ ھهقىقهتهمنـۇ غهلىـبه قىاللىغانلىقىغـا ئهمـدى رەمسـى ئىشىنىـشكه              . كۆرۈپ، يېنىككىنه بىرىن تىندى   

                                                                :لىرىگه قاراپئۇ ئۆز لهشكهر. باشلىغان ئىدى

مانا بىز غهلىبه قىلدۇق     . ئۇالر ھهممىسى ئۆلدى  . ـ بۈگۈن ئوھۇد مهيدانىدا ئىسالم پۈتۈنلهي تۈگهشىت      

خــشاش بــۇ تهنــتهنه گويــا زەھهرگه مــېلهنگهن قىلىچنىــڭ زەربىــسىگه ئو. ـــ دەپ تهنــتهنه قىلىــشقا باشــلىدى

ئۇالرنىـڭ  . مۆئمىنلهرنىڭ قهلب، روھىـدا زىلـزىله پهيـدا قىلىـپ، غـۇرۇر، ۋىجـدانىىن ئۆرتهشـكه باشـلىدى                 

. قانلىرى قىززىپ، جاراھهتلىك بهدەنلىرى خۇددى بىر پـارتالش ئالدىـدا تۇرغـان ۋۇلقانغـا ئايالنغـان ئىـدى                 

 ئهنهۇنىـڭ ئېغىزىـدىن ئېتىلىـپ       مۆئمىنلهرنىڭ بېسىۋالغۇسىز غهزەپلىك ھېسـسىياتلىرى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ        

ــ ئـى،   .دېـگهن نهرە ساداسـى بىـلهن ئـۆز ئىپادىـسىىن تـاپىت            !"ئـالالھۇ ئهكـبهر   ! ئالالھۇ ئهكبهر "چىقىۋاتقان  

بىلىپ قويغىنكى، ئالالھنىڭ قۇدرىىت بىزىن! مانا بىز ھهممىمىز ھايات! كاززابلىق قىلما! ئالالھنىڭ دۈمشىىن  
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                !سهنلهرىن ھاالكهتلىك ئاقىۋەتلىرىڭگه يهتكـۈزمهكچى  شۇنداق ھايات ساقالش بىلهن     

ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ گۇلدۇرمامىــدەك ئــاۋازىنىى ئڭلىغــان ئهبــۇ ســوفياننىڭ كــۆزلىرىگه بىــردىنال 

قاراڭغۇلىق تىقىلىپ، گويا بېشى ئۈستىدە شىددەت بىلهن چاقماق چېقىۋاتقاندەك، زېمىن ئـايىغى ئاسـتىدىن      

ئۇنىڭ شۇنچه قانالر بهدىلىگه قولغا كهلتۈرگهن غهلىبىـسى بىـراقال          .  كېتىۋاتقاندەك تۇيۇلۇپ كهتىت   چىقىپ

. ھېلىدىن بىرى چېلىنىۋاتقـان غهلىـبه سـازلىرىمۇ لهسـسىدە توختـاپ قالـدى             . يهر بىلهن يهكسان بولغان ئىدى    

ىـسىدە سـاڭگىالپ    ئۇنىڭ تېخى بايامقى كۆتىرەڭگۈ مهغرۇر بېشى ئهمدى خۇددى ئۆلۈكنىڭكىـدەك مۆر          

ئۇ بىر ھازادىن كېيىن دەرھال ئىـسىگه كهلدىــ دە، بـۇ ئوسـال ئهھۋالـدىن ئـۆزىىن قۇتقـۇزۇش                    . قالغان ئىدى 

مۇسۇملانالرغا مهنىۋىي جهھهتته بىر ھۇجـۇم قىلىـپ بـېقىش ئۈچۈمنـۇ؟ ئېيتـاۋۇر، نـامهلۇم                 ئۈچۈمنۇ ياكى   

                                                                           .ھېسالر قوينىدا يهنه ۋاقىراشقا باشلىدى

ـ ھۇبهل ئهڭ كاتتىدۇر، ھۇبهل ئهڭ كاتتىدۇر، ئۇززا بىزنىڭ پهرۋەردىگارىمىز سىلهرنىڭ ئهمهس، ئۇززا 

بۇنىڭغا جاۋابهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ئىماسـى بىـلهن         . بىزنىڭ پهرۋەردىگارىمىز سىلهرنىڭ ئهمهس   

              .زىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ ياڭراق ساداسى ئامسانىن يهنه لهرزىگه كهلتۈرۈشكه باشلىدىئۆمهر رە

! ئـالالھ بىزنىـڭ مهدەتكـارىمىز سـىلهرنىڭ ئهمهس     ! ئالالھ ھهممىـدىن ئۇلـۇغ    ! ـ ئالالھ ھهممىدىن كاتتا   

.ئالالھ بىزنىڭ مهدەتكارىمىز سىلهرنىڭ ئهمهس

ەنلىــرىىن چۇلغىۋالغــان ھهيرانلىــق، رەشــىك ـ ھهســهت،        ئهبــۇ ســوفيان ئهمــدىلىكته، پۈتــۈن بهد   

. ئۇ ئىختىيارسىز قانداقتۇر بىر خىيالغا چۆكۈپ كهتـىت       . ۋەھىمىلهرنىڭ ئاچچىق ئازابىىن ھېس قىلماقتا ئىدى     

ھهق سـاداقهت ئۈچـۈن جـانىن ئـاتىۋەتكهنلهرىن ھالـسىزالندۇرغىلى بولـسىمۇ، جىـم قىلغىلـى                "ئۇ بهلكىـم،    

 كائىناتنىڭ تهنها ياراتقۇچىـسى دەپ تونۇيـدىغان قهلـبلهرىن زىـدە قىلغىلـى بولـسىمۇ،                ئالالھىن. بوملايدىكهن

جىهاد مهيدانلىرىدا سېنالغان مۇجاھىدالرغا پهشـۋا تهپكىلـى بولـسىمۇ،          . سۇندۇرۇپ تاشلىغىلى بوملايدىكهن  

ا كېرەك،دېگهن يهكۈنلهرىن خىيال قىلغان بولس" قورال تاشالتقۇزۇپ، بويۇن ئهگدۈرگىلى بوملايدىكهن  
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پهرۋاردىگارىڭ بىلهن ! ـ ئى ئۆمهر: ۋە قاتتىق يېلىنغان ئاھاڭدا.  بىردىنال ئىختىيارسىز چۇچۇپ كهتىت

. قهسهم، ماڭا بىر راس گهپ قىلغىن، بىز مۇھهممهدىن ئۆلتۈرەلىدۇقمۇ ـ يوق؟ دەپ سوراشقا باشلىدى

ىلزىلىلىــك ھهيــۋىىت، جاســارەت ۋە ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىـڭ ئاۋازىــدا ئىماننىــڭ ز  ـــ ! ــ يــاق 

. تهمكىنلىك شۇنداقال كۇففارالرنىڭ خام خىيالىغا بولغان مهسخىرىلىك نهپرەت ئورتاق ئىپادىلهمنهكته ئىدى

بۇىن ئاڭلىغان ئهبۇ سوفيان ئىختىيارسىز ! ئۇ ھازىرمۇ سېنىڭ ئاۋازىڭىن ئاڭالۋاتىدۇ! ئۇ ھايات! ـ ياق

مۇھهممهدنىڭ ئۆلۈم خهۋىرىىن تارقاتقان ئىبىن قهمئهگه قارىغاندا، سهن ماڭـا          ـ ئهسلىدە مۇنداقكهنـ دە،     :ھالدا  

بـۇ كۇففـارالر سـهردارىنىڭ    . دەپ توۋلىـۋەتىت  نىسبهتهن تېخىمۇ توغرا، ھهق گهپ قىلىـدىغان ئادەمـسهن ـ    

مۇ؟ ئىناۋەت، ئابرۇي ئىمارەتلىرى كۇمبىر ـ كۇم بولـۇپ يېقىلغـان ئـاۋاز     جاۋابىمۇ ياكى باتىل كۈچلهرنىڭ 

ئىـسالمنىڭ بىرجهڭچىـسى كۇپۇرلۇقنىـڭ نهزىرىـدە كـاپىرالردىنمۇ بهكـرەك ئىـشهنچىلىك              . بىلىپ بوملـايتىت  

گويا باتىل ھهققانىيهتنىڭ بۈيۈكلىكىىن، زۇملهت يورۇقلۇقنىـڭ ئۇلـۇغلىقىىن ئېتىـراپ     . ئورۇنغا ئۆتكهن ئىدى  

ا ئورالغان شۇنچه كۈچلـۈك دۈمشهنـلهر       پوالت ساۋۇتالرغ . جاھالهت ئىسالمىيهتىن ماختاۋاتاتىت  . قىلىۋاتاتىت

مانـا  . ئاشۇ ئازغىنه ھارغىن ئىسالم جهڭچىلىرىنىڭ ئىمانىي ھهيۋىىت ئالدىدا ئاق بايراق چىقىرىـشماقتا ئىـدى             

بۇ ئوھۇدنىڭ قانلىق مهيدانىدىن كېيىن قهلب، ئىددىيه، روھ ۋادىلىرىدا ئېلىپ بېرىلغـان ئىككىنچـى قېتىملىـق                

 مانـا بـۇ قـورال ئورنىغـا ئهقىـدىلهر ئوتتۇرىـسىدا،              .ۇك جىهادنىـڭ نهتىجىـسى ئىـدى      ئاددي ئهمما ئىنتايىن نـاز    

. بىلهكلهرنىڭ كۈچى ئورنىغا قهلب، روھالر ئوتتۇرىسىدا ئېلىپ بېرىلغـان غهلىبىلىـك مهنىـۋىي جىهـاد ئىـدى                

 مهڭگۈلـۈك   مانا بۇ ئوھۇدنىڭ تارىخى مهيدانىدا بىر قېتىملىق مهغلۇبىيهت زەربىسىدىن كېيىن مۇسۇملانالرغا          

                                              .سوۋغا قىلىنغان ئىمان ھهيۋېتىنىڭ ئهخالقىي غهلىبىسى ئىدى

كۇففـارالر بىـر قېتىملىـق غهلىبىـسىدىن     . ئوھۇد مهيداىن يهنه بىر قېتىم قايتىدىن جانلىنىـپ كهتـىت        

 مهغلۇبىيهت زەربىسىگه ئۇچرىغاندەك غهمكىن ھالـدا       كېيىن خۇددى مهڭگۈ ئورنىىن تولۇقلىغىلى بوملايدىغان     

ئىسالمنىڭ ھهممه ئهزالىرى . باشلىرىىن ساڭگىالتقىنىچه مهيدانىن تاشالپ ئاستا ـ ئاستا كېتىشىپ باراتىت  
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قىپ ـ قىزىل قانالر بىلهن يۇيۇلغان مۇجاھىدلىرى خۇددى شـهرقتىن كۆتـۈرۈلگهن قىزىـل شـهپهقتهك      

. ، ھهممه ئهتراپقا ئىمان ھهم ئىشهنچنىڭ ھهيۋەتلىك نۇرىىن چااقتا ئىدىئورۇنلىرىدىن تۇرۇشۇپ

قۇالق سالىدىغان بولساق، مانا بۈگۈنكى دەۋرىمىزدىمۇ يهنه شۇنداق ئاددىي ئهمما ئىنتايىن نـازۇك       

ۈمنـۇ  سـىلهرنىڭ تومـۇرۇڭالردا بۈگ  "ئۇنىڭدىكى مهغرۇر باتىل كۈچلهر . جىهاد مهيدانلىرى بىزىن چاقىرماقتا   

دۇنيــادىكى بىــر . دەپ چۇقــان ســاملاقتا!" مــۇھهممهد، ئهبــۇ بهكــرى ۋە ئۆمهرلهرنىــڭ قــانلىرى ئېقىۋاتامــدۇ؟

ئهممـا ئىمـان،    . مىليارتتىن ئارتۇق مۇسۇملانالرنىڭ ھهممىسى ئاشۇ چۇقانالرىن سۈكۈت ئىچىـدە تىڭـشىماقتا          

ــا     ــۇرۇپ، ئۇالرغ ــاچراپ ت ــارىمىزدىن چ ــۇملان ئ ــرەر مۇس ــاق بى ــۇرۇرى ئويغ ــڭ  ! ھهئه": غ ــازىرمۇ بىزنى ھ

ئـالالھ ھـازىرمۇ    ! ئالالھ ھهممىدىن كاتتا  ! ئالالھ ھهممىدىن ئۇلۇغ  . تومۇرىمىزدا ئاشۇ مۇقهددەس قانالر راۋان    

دەپ !" ئالالھ ھـازىرمۇ بىزنىـڭ مهدەتكـارىمىز سـىلهرنىڭ ئهمهس         ! بىزنىڭ مهدەتكارىمىز سىلهرنىڭ ئهمهس   

دۈمشهننىـڭ ھهيۋېتىـدىن الغ ـ الغ تىرتەۋاتقـان      ۈنكى چـ . نهرە تـوۋالپ جـاۋاب بېرىـشكه تهييـار ئهمهس    

بىزنىڭ نۆۋەتتىكى ساختا ئىمانىمىزدىن دۈمشهنىن ئهميهندۈرگىدەك بىرەر ھهيۋەت ئۇياقتا تۇرسۇن، ئهكسىچه           

ئهممـا شـۇنداقتىمۇ يهنىـال بىـز        . ۋىجدانىمىزىن قانائهت تاپتۇرغىـدەك ئهخالقىـي ئوبرازنىمـۇ تـاپقىلى بوملايـدۇ           

                                                                              . هنىال بىز مۇسۇملانمۇسۇملان، ي
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