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"იბრძოლეთ ალლაჰის გზაზე თქვენი ქონებით და
სულებით"

მორწმუნეთა მმართველის ხალიფის იბრაჰიმის აბუ ბაქრ-ალბაღდადი ალ-ჰუსეინი ალ-
ყურეიშის ახალი მიმართვა (ქართულად)
სახელითა ალლაჰისა, მოწყალისა, მწყალობლისა.
....შემდეგ

ღმერთმა თქვა: " ომი, თქვენთვის საძულველიც რომ იყოს, მაინც სავალდებულო გახდა
თქვენდა." [2:216]
ასევე ღმერთმა თქვა: " დაე, იბრძოლონ ალლაჰის გზაზე იმათ, რომელნიც ამქვეყნიური
ცხოვრებით, იმქვეყნიურ ცხოვრებას ყიდულობენ და ვინც იბრძოლოს ალლაჰის გზაზე  და
შემდეგ დაიღუპოს (დაეცეს) ან გაიმარჯვოს, სულ მალე ჩვენ მას ვუბოძებთ უდიდეს
საზღაურს!" [4:74]
ასევე ღმერთმა თქვა: " ჰეი, თქვენ, რომელთაც ირწმუნეთ! რა გემართებათ თქვენ, როცა
მოგიწოდებენ ალლაჰის გზაზე საბრძოლველად, წელს რატომ ითრევთ დედამიწაზე, ნუთუ
ამქვეყნიური ცხოვრება არჩიეთ იმქვეყნიურს? არადა მიწიერი ცხოვრების სიტკბოება ძალიან
უმნიშვნელოა იმქვეყნიურთან შედარებით!" [9:38]
-მუსლიმებო! რომლებიც კმაყოფილები ხართ ალლაჰისა როგორც უფლის, ისლამისა
როგორც რელიგიის, მუჰამმედის (ღმერთმა დალოცოს იგი) როგორც ღმერთის შუამავლის,
რომლებიც მოწმონბთ რომ არ არსებობს ღვთაება გარდა ალლაჰისა და რომ მუჰამმედი მისი
შუამავალია.
თქვენ არ მოგიტანთ ხეირს სიტყვა საქმის გარეშე და არ არის რწმენა საქმის გარეშე,
და თუ ხართ მართლები თქვენს რწმენაში უნდა დაემორჩილოთ ალლაჰის ბრძანებას,
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რომელაც ბრძოლა გიბრძანათ, გიბრძანათ ბრძოლა (ჯიჰადი) მის გზაზე და ამის სანაცვლოდ
დიდ ჯილდოს დაგპირდათ.
მუსლიმებო რამდენად ასრულებთ ალლაჰის ბრძანებას, რომელმაც ჯიჰადისაკენ ათობით
აიათში მოგიწოდათ,
რამდენად მიჰყვებით შუამავლის გზაზე რომელიც თავად იღებდა ბრძოლებში მონაწილეობას,
და იყო მუჯაჰედი ალლაჰის გზაზე და ანადგურებდა ალლაჰის მტრებს.
ალლაჰის განგება ის რომ ჭეშმარიტებასა და ტყუილს შორის განკითხვის საათამდე იქნება
ბრძოლა და არავის შეუძლია ალლაჰის განგების შეცვლა.
"და, უეჭველად, ჩვენ გცდით თქვენ, ვიდრე გამოვავლენდეთ მებრძოლთ და მომთმენთ
თქვენგან, და გამოვააშკარავებთ თქვენს ამბებს. " [47:31]
"ნუთუ ისე თვლით, მანამ შეაღწევთ სამოთხეში, სანამ ალლაჰი არ ამოარჩევს თქვენს შორის
ვინ იბრძოდა ღვთის გზაზე და ვინ მომთმენი იყო?" [3:142]
მუსლიმებო ნუთუ თქვენ გგონიათ რომ შეძლებთ მშვიდობიანად იცხოვრებთ იუდეველების
ქრისტიანების და სხვა ურწმუნოების გარემოცვაში, ნუთუ ეს შესაძლებელია თქვენს რელიგიაში
და ერთღმერთიანობაში (თაუჰიდში).
"და არ იქნებიან შენგან (ო, შუამავალო) კმაყოფილნი არც იუდეველნი და არც ქრისტიანნი,
სანამ იმათ რწმენას არ გაჰყვები." [2:120]
" ხოლო ისინი არ შეწყვეტენ თქვენთან ბრძოლას, სანამ არ გადაგიყვანებენ თქვენი
რწმენიდან, თუკი შეძლებენ ამას, და თუ რომელიმე თქვენგანი განეშორება თავის
სარწმუნოებას და მოკვდება ურწმუნოდ, ასეთებს ამაოებად ექცევათ ამქვეყნიური და
იმქვეყნიური ცხოვრება; აი, ცეცხლის ბინადარნი, ისინი იქ სამუდამოდ დარჩებიან." [2:217]
ჭეშმარიტად ბრძოლა (ჯიჰადი) ურწმუნოებთან გაგრძელდება განკითხვის დღემდე.
ღმერთის შუამავალმა (ღმერთმა დალოცოს იგი) თქვა: "იქნება ჩემს უმმეთში ჯგუფი რომელიც
იქნება ჭეშმარიტებაზე და იბრძოლებს განკითხვის დღემდე"
მუსლიმებო არავინ მოგატყუოთ რომ ეს ბრძოლა მხოლოდ ისლამური სახელმწიფოს
ბრძოლაა, ეს ბრძოლა ყველა მუსლიმის ბრძოლაა და ისლამური სახელმწიფო ამ ბრძოლაში
მხოლოდ "ბასრი შუბია"
გამოდით და იბრძოლეთ მუსლიმებო სადაც არ უნდა იყოთ.
"და თუ შეხვდებით იმათ, რომელთაც უარყვეს, დაჰკარით კინწთა, ვიდრეღა შემუსრავთ
სრულად და გაამაგრეთ საბელნი, მერე ან შეიწყალეთ ან აიღეთ გამოსასყიდი, ვიდრეღა
ჩამოიხსნიდეს ომი თავის ტვირთს, სწორედ ესაა, და რომ ენება ალლაჰს, თავად იძიებდა
მათზე შურს , მაგრამ იგი გცდით თქვენ ერთმანეთით და რომელნიც დაეცნენ ალლაჰის გზაზე,
მათი საქმენი არ იქნება ფუჭი " [47:4]
არ ააქვს გამართლება არცერთ მუსლიმს რომელსაც შეუძლია ჰიჯრა (გადასახლება) ისლამურ
სახელმწიფოში და რომელსაც შეუძლიათ აიღონ იარაღი იქ სადაც არიან და იბრძოლონ.
ჩვენ ვაცხადებთ საყოველთაო მობილიზაციას და მოგიწოდებთ გააკეთოთ ჰიჯრა ისლამურ
სახელმწიფოში ან იბრძოლოთ იქ სადაც ხართ, და არ გეგონოთ რომ ჩვენ ვაცხადებთ
მობილიზაციას ჩვენი სისუსტის გამო.
ჭეშმარიტად ჩვენ ძლიერები ვართ, ჩვენ ძლიერები ვართ იმით რომ ვთხოვთ, იმედი გვაქვს და
გვჯერა, მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი ალლაჰის, და ალლაჰი უბოძებს გამარჯვებას
თავის არმიას.
ჩვენ მოგმართავთ შენ მუსლიმო და გახსენებთ კიდევ ერთხელ გეძახით რომ გადაურჩე
ალლაჰის სასჯელს.
რომ არ აგიაროს გვერდი იმ სიკეთემ რასაც ალლაჰის გზაზე მუჯაჰედობა ჰქივა, და რაშიც
დიდი სიკეთე ამ ქვეყნადაც და სამარადისოდაც.
რომ დაიმსახურო შაჰადა (მოწამეობრივი სიკვდილი ალაჰის გზაზე) და შეხვიდე სამოთხეში,
დაუახლოვდე ალლაჰს, რომ ჩამოშორდე დამცირებულ ცხოვრებას და გაემართო
ცხოვრებისაკენ სადაც იქნები ამაყი.
მუსლიმებო ისლამი არცერთი დღით არ იყო მშვიდობის რელიგია, ისლამი ბრძოლის
რელიგია იყო და შუამავალი (ღმერთმა დალოცოს იგი): გამოგზავნილი იყო ხმლით როგორც



წყალობა სამყაროთათვის.
და ნაბრძანები ჰქონდა მას ებრძოლა მანამ სანამ ხალხი მხოლოდ ერთადერთ ალლაჰს არ
იწამებდა.
შუამავალმა (ღმერთმა დალოცოს იგი) თავისი ერის მრავალღმერთიანებს უთხრა "თქვენს
ამოსაწყვეტად მოვედი" იგი იბრძოდა არაბებთან და არა  თეთრკანიანებთან ან
ფერადკანიანებთან.
უშუალოდ მონაწილეობდა ათობით ბრძოლაში, შედიოდა ბრძოლაში და არტოვებდა მას
არცერთი დღე, სამოცი წლის ასაკში მონაწილეობდა ტაბუკის გაბრძოლებაში რათა პირადად
მიეღო მონაწილეობა რომაელებთან ბრძოლაში.
იგი(ღმერთმა დალოცოს იგი) სიკვდილის წინ გზავნიდა საბრძოლველად, მისი ერთ-ერთი
ბოლო ბრძანება იყო "წადით საბრძოლველად უსამა" იგივენაირად იქცეოდნენ მისი
გამყოლებიც მისი სიკვდილის შემდეგ არ მიატოვეს ბრძოლა და დაიმორჩილეს ერები,
დაიმორჩილეს დასავლეთი და აღმოსავლეთი, მათი ხმლები გახდა იმის მიზეზი რომ უამრავმა
ერმა ირწმუნა.
ღმერთის შუამვალმა (ღმერთმა დალოცოს იგი) გვამცნო რომ სამყაროს აღსასრულამდე
იქნება სისხილსმღვრელი ბრძოლები და ასევე გვამცნო და გვახარა რომ ამ ბრძოლაში ჩვენ
გავიმარჯვებთ.
იმის მიუხედავად რომ, ჯვაროსნები აცხადებენ: მათ არ სურთ ომი ყველა მუსლიმთან და რომ
ისენი გარკვეულ ჯგუფთან იბრძვიან, თქვენ მალე ნახავთ თუ როგორ გახდება მათი სამიზნე
ყველა მუსლიმი და როგორ დაიწყებენ ისენი მუსლიმების ხოცვას, უკვე დღეს მუსლიმებს
აკავებენ, კითხავენ, უთვალთვალებენ, ავიწორევებენ.

მუსლიმებო არ იქენბიან თქვენით კმაყოფილები არც უიდეველები არც ქრისტიანები და არც
სხვა ურწმუნოები, ისენი არდაამთავრებენ თქვენთან ბრძოლას, სანამ თქვენ უარს არ იტყვით
თქვენს რელიგიაზე და არ აღიარებთ მათ რელიგიას, ეს თქვენი უფლის სიტყვებია.
და იუდეველები, ქრისიტიანები, რაფიდიტები, სეკულარისტები, უღმერთოები თვლიან რომ
ისენი იბრძვიან მუსლიმებთან ერთად, თვლიან რომ ისენი ებრძვიან ბოროტებას და იცავენ
სიკეთეს, თვლიან რომ ისენი იცავენ დაუცველს, მეტიც ისენი თვლიან რომ იცავენ ისლამს!
მაგრამ არა ისენი ტყუიან.
მუსლიმებო! ჭეშმარიტად თქვენი მმართველები ტაღუთები არიან, შამში, ერაყში, ეგვიპტეში,
მოროკოში, ხურასანში, კავკასიაში, ინდოეთში, აფრიკაში, და ყველა მათგანი
თანამშრომლობს ჯვაროსნებთან და იუდეველებთან.
ემსახურებიან მათ რათა აგაცდინოთ თქვენ სწორ გზას, დაგამცირონ და უარი გათქმევინონ
თქვენს რელიგიაზე.
სად არის არაბული თვითმფრინავები? არაბეთის ნახევარკუნძულზე, იქ სადაც იუდეველები
შეურაწჰყოფენ შუამავლის ამაღლების ადგილას, სად არის მათი თვფითმფრინავები? იქ
სადაც პალესტინაში ხოცავენ მუსლიმებს. სად არის საუდიის მართველები? ალ-სალულის
ოჯახი და მათი დამხმარეები როდესაც მილიონობით მუსლიმებს ამცირებენ ბირმაში, სად
არიან ისენი როდესაც ნუსეირითები შამში თავის სიკვდილის კასრებს ყრიან ყოველდღიურად
მუსლიმების სახლებში და ხოცავენ ქალებსა და ბავშვებს, სად არიან ისენი როდესაც
მუსლიმებს კლავენ ერაყში ? სად არიან ისენი როდესაც ჩინეთში და ინდოეთში მუსლიმებს
კლავენ და ამცირებენ ყველანაირად, სად არის საუდიია როდესაც მუსლიმებს კლავენ და
ამცირებენ კავკასიაში? ინდონეზიაში? აფრიკაში? პაკისტანში? ავღანეთში?

მათ გამოაჩინეს თავიანთი სახე, ისენი თავიანთ ამერიკელ მმართველებსაც აღარ სჭირდებიან
და "ვარგისიანობის ვადა" გაუვიდათ, მათ უკვე ცვლიან უღმერთო ქურთებზე და
რაფიდიტებზე, სწორედ ამიტომ დაიწყეს მათ თავიანთი ბრძოლა რაფიდიტების წინააღმდეგ
იემენში რადგან ეს მათი წინასასიკვდილო აგონიაა, სალულის ოჯახი და საუდიის
მართველები ჯვაროსნების მონები არიან და იუდეველების მოკავშირეები,  მათ არ სურთ
კარგი მუსლიმებისთვის. მათ ხმა არ ამოუღიათ მუსლიმების მკვლელობაზე მრავალი წლის



განმლობაში უამრავ ადგილას და კონკრეტულად პალესტიანში, ისენი იყვნენ კავშირში
რაფიდიტებთან ერაყში აჰლუ-სუნნას წინააღმდეგ.
ისენი უყურებენ რამოდენიმე წლის განმლობაში სირიაში მუსლიმების მკვლელობას, ციხეებში
წამებას ნუსეირითების მხრიდან და არაფერს აკეთებდნენ ამის შესაჩერებლად და ეხლა
აცხადებენ რომ ისენი იემენში აჰლუ-სუნნას იცავენ. ეს მათი მორიგი მცდელობაა რომ
მუსლიმები შეაკავონ და არ დაუშვან რომ მუსლიმები უერთდებოდნენ ისლამურ
სახელმწიფოს, მათი დღეები დაითვლილია და დასასრულს უახლოვდება (ალლაჰის ნებით)
და არაბეთის ნახევარკუნძულზე მუსლიმების დამცავი მხოლოდ ისლამური სახელმწიფოა.
მათ (საუდიის მართველებს) არ შეუძლიათ ბრძოლა და ომი მუსლიემბის დასაცავად, ისენი
სიმდიდრის, ბანკეტების, სიბინძურის, ჭამა-სმის ხალხია.
მუსლიმებო დადგა დრო გაგეხილოთ თვალები და დაინახოთ ჭეშმარიტება, დაინახოთ სად
არის რწმენა და სად არის ურწმუნოება, დროა გაიგოთ რომ ეს ომი აჰლუ-სუნნას მუსლიმების
წინააღმდეგაა და დროა გაიგოთ რომ არ იქნებით პატივცემულები და დაცულები არსად
ხალიფატის გარდა.

ჩვენ გული გვეწევება როდესაც მუსლიმები ერაყში თავიანთ ოჯახებთან ერთად საბრძოლო
მოქმედებების ადგიელებიდან მიდიან რაფიდიტების და ქურთი ურწმუნოების ტერიტორიებზე,
დგანან მათ ჭიშკრებთან და თავშესაფარს ემუდარებიან, ო აჰლუ-სუნნა ერაყში და
განსაკუთრებით ალ-ანბარში დაუბრუნდით თქვენს სახლებს რადგან ჭეშმარიტად ისლამურ
სახელმწიფოს თქვენთვის მხოლოდ კარგი უნდა, და ალლაჰის შემდეგ დახმარება და
შეფარება სთხოვეთ ისლამური სახელმწიფოს ძმებს.
ჭეშმარიტება დღეზე ნათელი გახდა და გამოაშკარავდნენ რაფიდიტები, ისენი ბაღდადში და
სხვა ადგილებში ჭრიან და კლავენ იმას ვისაც აჰლუ-სუნნადან თვლიან, ასევე მათი
მურთადები აჰლუ-სუნნადან დამხმარე საჰავათები ეხმარებიან ამაში.
ასევე ჩვენ კიდევ ერთხელ მოვუწოდებთ რაფიდიტებს, ჯვაროსნებს, საჰავათებს და ყველას
ვინც იმ არმიებშია გაერთიანებული რომელსაც ისლამური სახელმწიფო იბრძვის, მოინანიეთ!
და ეგების ალლაჰმა მიიღოს თქვენი მონანიება და აგაცილოთ ჯოჯოხეთის ცეცხლს.
მოინანიეთ და დაუბრუნდით თქვენს ოჯახებს, მოინანიებთ და ამას მიიღებს ისლამური
სახელმწიფო და მოინანიეთ მანამ სანამ ისლამური სახელმწიფოს მუჯაჰედების ხელში
ჩავარდებით რადგან ამის მერე არ იქენბა თქვენი მონანიება მიღებული და არ იქენბა თქვენი
შენდობა.
ო ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებო! გამაგრდით გამგრდით რადგან თქვენ
ჭეშმარიტებაზე ხართ!
და გამოიჩინეთ მოთმინება ჭეშმარიტად გამარჯვება მომთმენებისთვისაა.
ჯვაროსნების არმიას უკვე ეწურება თავისი შესაძლებლობები, რაფიდიტები დაცემის პირას
არიან მისულები ხოლო იუდეველები შიშისაგან ძაგძაგებენ, და ჭეშმარიტად თქვენი მტერი
დღეს უფრო სუსტია ვიდრე გუშინ.
ხოლო თქვენ ალლაჰის ნებით დღიდან დღემდე ძლიერდებით.
მე არ დავასრულებ მანამ სანამ არ შევაქებ სისხლმოწყურებულ მორწმუნე ლომებს.
ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს ბაღდადში რომლებიც ცარიელი ხელებით
რაფიდიტების ცხვირწინ ანადგურებენ მათ, როგორი მშვენიერები ხართ თქვენ! ყველა
თქვენგანი ათსს უდრის!
და ვაქებ თაუჰიდის ლომებს ისლამის გმირებს ჩვენს მებრძოლებს ბეიჯიში! აჰლუ-სუნნას
ფარი ჩრდილოეთში!
ვაქებ მათ ვინც იბრძვის ქირქუქში რაფიდიტების და უღმერთოების კოალიციის წინააღმდეგ.
მათ ქნეს ისე რომ ქრისტიანეიბ და იუდეველები მათზე ფიქრში და შიში ღამეებს ათევენ
ევროპაში, კანადაში, ამერიკაში.
როგორი მშვენიერები ხართ ო ძმებო ! როგორი მშვენიერები ! ჭეშმარიტად თქვენ
დაამტკიცეთ რომ მუსლიმები დაუმარცხებლები არიან მანამ სანამ წიგნი და ხმალი უჭირავთ.
ჭეშმარიტად თქვენი დარტყმები რაფიდიტებზე ერაყში და შამში ძალას აცლის ჯვაროსნებს.



მე ვაქებ ძმობის ლომებს ალ-ანბარში რომლებმაც დაშალეს და გაანდგურეს მურთადების
სიმაგრე ალ-ანბარში.
მათ გამოყარეს ისენი ალ-ანბარიდან ამერიკის და მურთადების თვალდასანახად, ალ-
ანბარში მუჯაჰედებმა დაანახეს მთელს მსოფლიოს რომ დიდება მხოლოდ ალლაჰს ეკუთვნის,
ასერომ გამაგრდით და რამშვენიერები ხართ შემდეგი შეხვედრა მტერთან ბაღდადში და
კარბალაშია !
ასევე მე ვაქებ ერთღმერთიან ლომებს სინაიში, რომლებმაც უდიდესი სიმამაცე გამოიჩინეს
ვერაგი მტრის წინაშე.
ო ღმერთო რა მშვენიერები ხართ თქვენ !
თქვენ იმათგანი ხართ ვიზეც ალლაჰმა თქვა "მორწმუნეებს შორის არიან კაცნი, რომელნიც
ალლაჰთან დადებული აღთქმის ერთგულნი დარჩნენ. მათ შორის არიან ისეთებიც, ვინც უკვე
მოიხადა თავისი მოვალეობა და ისინიც, ვინც ჯერ კიდევ მოელის , მაგრამ არაფრით
არღვევენ ! " [33:23]
ჩვენ ვევედრებით ალლაჰს რომ მალე შევძლოთ მათან შეხვედრა ალ-აყსაში.
მე ასევე ვაქებ ხალიფატის ლომებს, რაყყაში და მოსულში, ჰალებში, დიჯლაში, ალ-ფურათში,
ალ-ჯაზირაში, ალ-ბარაქაში, ალ-ხეირში, ჰომსში და ჰამაში.
თქვენ თქვენი ბრძოლით წერთ ისტორიას, და უბრუნებთ ძველ დიდებას ისლამს.
ძმებო იყავით ფრთხილები და გამაგრდით იყავით ფრთხილად და გამაგრდით !
რადგან მტერი ძალებს კრიბავს და მტერი ემზადება, ემუქრება მოსულს.
ასევე მე ვაქებ მუჯაჰედებს დამასკოში და დილააში რა მშვენიერები ხართ თქვენ!
მე ვაქებ მუჯჰაედებს ლიბიაში და ტუნისში.
მე ვაქებ მუჯაჰედებს აფრიკაში და ხურსანაში ჩვენ ვთხოვთ ალლაჰს რომ გააძლიეროს
გამაგროს ისენი და უბოძოს გამარჯვება.
მე ვაქებ და მივესალმები ჯიჰადის დასაწყის იემენელის ძმების მხრიდან და ველოდები
გაგრძელებას.
და რა მშვენიერები ხართ თქვენ!
და არ წავალ მე ისე რომ არ ვთქვა მუსლიმებზე ტაღუთის ტყვეობაში, მსოფლიოს ყველა
წერტილში და ვეუბნები მათ. "ჩვენ ალლაჰის ნებით გვახსოვხართ თქვენ, არასდროს
გივიწყებთ თქვენ და არასდროს ვდებთ თქვენი განთავისუფლების საქმეს, თუ გვაქ ამის
შესაძლებლობა ჩვენ შანს არ გავუშვებთ თქვენს განსანთავისუფლებლად, ასერომ მოითმინეთ
და გამგრდით ძალებს არ დავზოგავთ თქვენს განსათავისუფლებლად"
ო ღმერთო! გატეხე მოკავშირეები! ო ღმერთო დაანგრიე მათი სიმაგრეები ! ო ღმერთო
დაგვეხმარე ჩვენ მათ წინააღმდეგ ! ო ღმერთო დასაჯე ამერიკა და მისი მოკავშირეები,
ჯვაროსნები, იუდეველები, რაფიდიტები, უღმერთოები! ო ღმერთო გააქრე მათი ქონება! ო
ღმერთო გვაპატიე ჩვენი ცოდვები, გაგვამაგრე ჩვენ, და დაგვეხმარე ჩვენ ურწმუნოების
წინააღმდეგ!
და ბოლოს დიდება ალლაჰს სამყაროთა უფალს!


