
ئاســـاس:  ئىككىنچـــى 
ــۈننە  »ئىمان«نىـــڭ ئەھلـــى سـ
ئۆلچىمىدىكـــى  ۋەلجامائـــە 

نىســـى مە
ئەھلـى  )يەنـى  سـالىھ  سـەلەف 
ئەقىـدە  ۋەلجامائە(نىـڭ  سـۈننە 
ئاساسـلىرىدىن بىـرى شـۇكى، ئىمـان 
زىيـادە  ئـۇ  ئەمەلـدۇر.  ۋە  سـۆز  ـــــ 
بولىـدۇ ۋە كـەم بولىـدۇ. ياكـى ئىمـان 
ـــــ قەلبتـە ئېتىقـاد قىلىـش )يەنـى 
ئەمـەل  قەلبتـە  ۋە  سـۆزلەش  قەلبتـە 
سـۆزلەش  بىلـەن  تىـل  قىلىـش(، 
ئەمـەل  بىلـەن  ئەزالىـرى  بـەدەن  ۋە 
قىلىشـتۇر. ئـۇ ئىتائـەت بىلـەن زىيادە 
بولىدۇ، ئاسـىيلىق بىلـەن كېمىيىدۇ 
)يەنـى تائەت-ئىبـادەت بىلـەن ئىمـان 
كۈچىيىـدۇ، گۇناھ-مەئسـىيەت بىلەن 
»سـۆز«  ئاجىزلىشـىدۇ(.  ئىمـان 
سـۆزى  قەلبنىـڭ  ـــــ  دېگىنىمىـزدە 
كۆرسـىتىدۇ.  سـۆزىنى  تىلنىـڭ  ۋە 
»ئەمـەل« دېگىنىمىزدە ـــــ قەلبنىڭ 
ئەزالىرىنىـڭ  بـەدەن  ۋە  ئەمىلـى 
خۇالسـە  كۆرسـىتىدۇ.  ئەمىلىنـى 

ئىماننىـڭ  ئېيتقانـدا،  قىلىـپ 
ئىبـارەت  ئەمەلدىـن  ۋە  سـۆز  مەنىسـى 
ئاسـاس(دىن  )يەنـى  رۇكـۇن  ئىككـى 
بولىـدۇ  دېسـەكمۇ  تاپقـان  تەركىـب 
تىلنىـڭ  سـۆزى،  قەلبنىـڭ  ياكـى 
بـەدەن  ۋە  ئەمىلـى  قەلبنىـڭ  سـۆزى، 
ئەزالىرىنىـڭ ئەمىلىدىـن ئىبارەت تۆت 
دېسـەكمۇ  تاپقـان  تەركىـب  رۇكۇندىـن 
بولىـدۇ. يەنـى مۇشـۇ تـۆت رۇكۇننىـڭ 
ئىمـان  كىشـىدە  يوقالسـا  بىـرى 

بولىـدۇ.  بولمىغـان 
»تەرك  يەردىكى  بۇ  ئەسكەرتىش: 
كېتىشىگە  يوقاپ  ئىماننىڭ  ئېتىلسە 
دېگەندىن  سۆز«  بولىدىغان  سەۋەب 
تەرك  كىشى  شەرىئەتتە  ــــ  مەقسەت 
ئىتىش بىلەن كاپىر بولۇپ كېتىدىغان 
ئىتىلسە  »تەرك  كۆرسىتىدۇ.  سۆزنى 
سەۋەب  كېتىشىگە  يوقاپ  ئىماننىڭ 
بولىدىغان ئەمەل« دېگەندىن مەقسەت 
ئىتىش  تەرك  كىشى  شەرىئەتتە  ــــ 
كېتىدىغان  بولۇپ  كاپىر  بىلەن 
خىل  بۇ  مانا  كۆرسىتىدۇ.  ئەمەلنى 
)يەنى  ئەسلىي  ئەمەل »ئىمان  ۋە  سۆز 

ياكى  ئىمان(«  خاراكتېرلىك  يىلتىز 
ئىماننىڭ  )يەنى  ئىمان  »ئەسلىي 
بىلەنمۇ  نامالر  دېگەن  يىلتىزى(« 
ئىمان  ــــ  ئىمان  دېمەك،  ئاتىلىدۇ. 
ئەسلىي )يەنى يىلتىز ئىمان(، ئىمان 
ۋاجىب )يەنى ۋاجىب ئىمان( ۋە ئىمان 
ئىمان(  مۇستەھەب  )يەنى  مۇستەھەب 
يىلتىز  ئايرىلىدۇ.  تۈرگە  ئۈچ  دەپ 
ــــ تەرك ئىتىلسە  ئىمان دېگىنىمىز 
كىشى كاپىر بولۇپ كېتىدىغان )يەنى 
)يەنى  سۆز  كېتىدىغان(  يوقاپ  ئىمان 
دەپ  ھەق  ۋەھىينى  چۈشۈرگەن  هللا 
قەلبنىڭ  ئىبارەت  تەستىقالشتىن 
ئىقرار  دەپ  ھەق  ئۇنى  ۋە  سۆزى 
قىلىشتىن ئىبارەت تىلنىڭ سۆزىدۇر. 
كىرمەكچى  ئىسالمغا  مەسىلەن، 
بولغان كىشىنىڭ كەلىمە شاھادەتنى 
ئىقرار  ئېغىزىدا  تەستىقالپ،  قەلبتە 
ئەمەل  ياكى  ئوخشاش(دۇر  قىلغانغا 
)يەنى ئىسالم دىنىنى ياخشى كۆرۈش، 
ئىبارەت  كۆرۈشتىن  يامان  كۇفرىنى 
سەجدە  بۇتقا  ياكى  ئەمىلى  قەلبنىڭ 
ئىسالم  ۋە  ئىتىش  تەرك  قىلىشنى 
ئىكەنلىكىگە  جۈملىسىدىن  دىنىنىڭ 
ئىجماغا  تەرىپىدىن  ئىسالم  ئەھلى 
مەسىلىنى  دىنىي  بىرەر  كېلىنگەن 
تەرك  قىلىقلىرىنى  قىلىش  مەسخىرە 
ئىبارەت  قاتارلىقالردىن  ئىتىش... 
ئەمەللىرى(دۇر.  ئەزالىرىنىڭ  بەدەن 
تەرك  ــــ  دېگىنىمىز  ئىمان  ۋاجىب 
كەتمەستىن  يوقاپ  ئىمان  ئىتىلسە 
ياكى  كېمىيىشىگە  ئىماننىڭ  بەلكى 
بولىدىغان  سەۋەب  ئاجىزلىشىشىغا 
)يەنى  كۆرسىتىدۇ  ئەمەلنى  ياكى  سۆز 

ياكى  سۆز  پەرز  قىسىم  بىر  شەرىئەتتە 
تەرك  ئەگەر  باركى،  ئەمەللەر  پەرز 
بەلكى  بولماي  كاپىر  كىشى  ئىتىلسە 
نامازدا  مەسىلەن،  بولىدۇ.  گۇناھكار 
سۈرە فاتىھەنى ئوقۇش ياكى گۇۋاھلىققا 
چاقىرىلغاندا ئادىل گۇۋاھلىق بېرىش 
ئەتمىسە  تەرك  شۇنداقال  دېگەندەك. 
بولىدىغان  گۇناھكار  بولماي  كاپىر 
ھارام سۆزلەرمۇ بار. مەسىلەن، يالغان 
گۇۋاھلىق بىرىش ۋە شەرئىي ئۆزرىسىز 
قىلىش...  غەيۋىتىنى  باشقىالرنىڭ 
ھارام  خىل  بۇ  بولۇپ،  قاتارلىقالر 
ۋاجىب  ــــ  ئىتىش  تەرك  سۆزلەرنى 
بۇ  كىشىدە  مۇسۇلمان  ئىماندۇر. 
كاپىر  بولمىسا  ئىمان  ۋاجىب   خىل 
بولمايدۇ بەلكى گۇناھكار بولۇپ، ئىمانى 
كېمىيىدۇ(.  ياكى  ئاجىزلىشىدۇ 
ـــ تەرك  مۇستەھەب ئىمان دېگىنىمىزـ 
بولمايدىغان  كاپىر  كىشى  ئىتىلسە 
شۇنداقال  بولمايدىغان  گۇناھكارمۇ  ۋە 
ياكى  »مۇستەھەب«  شەرىئەتتە 
يەنى  ئاتىلىدىغان،  دەپ  »سۈننەت« 
قىلمىسا  بولىدىغان،  ساۋاب  قىلسا 
)مەسىلەن،  سۆز  بولمايدىغان  گۇناھ 
ساالم  ئۇچراشقاندا  مۇسۇلمانغا 
كېيىنكى  نامازدىن  ياكى  قىلىش 
ئوخشاش( قاتارلىقالرغا  زىكىرلەر... 
نامازالرنىڭ  پەرز  )مەسىلەن،  ئەمەل  ۋە 
نامازالر،  سۈننەت  ئالدى-كەينىدىكى 
تۇتۇلىدىغان  كۈنلەردە  پەزىلەتلىك 
مەكرۇھ ۋە  ئىبادەتلەر  نەفلە   روزىالر، 
 ئىشالرنى تەرك ئىتىش... قاتارلىقالرغا 

ئوخشاش(دۇر.
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(
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.﴾۞
ئايەتنىڭ تەرجىمىسى 

»ئۇالر هللانىڭ ئايەتلىرىنى )دۇنيانىڭ 
ئەرزىمەس  مال-مۈلۈكلىرىدىن( 
)كىشىلەرنى(  تېگىشتى،  نەرسىلەرگە 
ھەقىقەتەن  توستى.  يولىدىن  هللانىڭ 
نېمىدېگەن  قىلمىشلىرى  ئۇالرنىڭ 
ھەققىدە  مۇئمىنلەر  ئۇالر   .]9[ يامان! 
رىئايە  ئەھدىگە  نە  تۇغقانچىلىققا،  نە 
زۇلۇم  )سىلەرگە  ئەنە شۇالر  قىلمايدۇ. 
ئاشقۇچىالردۇر  ھەددىدىن  قىلىشتا( 
)كۇفرىدىن(  ئۇالر  ئەگەر   .]10[
زاكات  ئۆتىسە،  ناماز  قىلسا،  تەۋبە 
سىلەرنىڭ  جەھەتتە  دىنىي  بەرسە، 
ھوقۇق  )يەنى  بولىدۇ  قېرىندىشىڭالر 
بىلەن  سىلەر  ئۇالر  مەجبۇرىيەتتە  ۋە 
ئوخشاشتۇر(. ئۇقىدىغان قەۋم ئۈچۈن، 
قىلىمىز  بايان  تەپسىلىي  ئايەتلەرنى 
بەرگەندىن  ئەھدە  ئۇالر  ئەگەر   .]11[
ۋە  بۇزسا  قەسەملىرىنى  كېيىن، 

ئۇالرنىڭ  ئەيىبلىسە،  دىنىڭالرنى 
ئۈچۈن،  چەكلىنىشلىرى  )بۇنىڭدىن( 
ئۇرۇش  كاتتىۋاشلىرىغا  كۇفرىنىڭ 
قەسىمىنىڭ  ئۇالرنىڭ  ئېچىڭالر. 
ھەقىقەتەن ئېتىبارى يوق ]12[« )سۈرە 

تەۋبە 9- ئايەتتىن 12- ئايەتكىچە(.

ئايەتنىڭ تەپسىرى
ئۇسلۇبى  قىلىش  بايان  قۇرئاننىڭ 
سۆزلەشنى  ھەققىدە  مۇشرىكالر  يەنىال 
مۇشرىكالرغا  شۇ  داۋامالشتۇرۇپ، 
مۇنداق  قىلىشنى  مۇئامىلە  قانداق 
هللانىڭ  »ئۇالر  قىلىدۇ:  بايان 
مال- )دۇنيانىڭ  ئايەتلىرىنى 
نەرسىلەرگە  ئەرزىمەس  مۈلۈكلىرىدىن( 
ئىماننى  ئۇالر  يەنى  تېگىشتى«، 
سېتىپ كۇفرىنى سېتىۋالدى، خۇددى 
توسقاندەك  ئىسالمدىن  ئۆزلىرىنى 
ئىسالمدىن  باشقىالرنىمۇ  ئۆزىدىن 
ئۇالرنىڭ  ئىسالم  ۋاھالەنكى،  توستى. 
بەخت-سائادىتىنىڭ  ۋە  يولى  ھايات 
ئۈچۈن  شۇنىڭ  ئىدى.  ۋاسىتىسى 
يولىنىڭ  تاللىغان  ئۇالرنىڭ  تعاىل  هللا 
قىلىپ:  بايان  قەبىھلىكىنى 
قىلمىشلىرى  ئۇالرنىڭ  »ھەقىقەتەن 
دەيدۇ.  يامان!«  نېمىدېگەن 
ھەرقانداق  ئۇالرنىڭ  هللا  شۇنىڭدەك، 
تۇغقانچىلىققا،  نە  مۇئمىن توغرىسىدا 

قىلمايدىغانلىقىنى  رىئايە  ئەھدىگە  نە 
»ئۇالر  دەيدۇ:  مۇنداق  قىلىپ  خەۋەر 
مۇئمىنلەر ھەققىدە نە تۇغقانچىلىققا، 
نە ئەھدىگە رىئايە قىلمايدۇ. ئەنە شۇالر 
ھەددىدىن  قىلىشتا(  زۇلۇم  )سىلەرگە 
ئۇالرنى  هللانىڭ  ئاشقۇچىالردۇر«. 
ھەددىدىن ئېشىش بىلەن سۈپەتلىشى 
ئەھدىلەرگە  ئۇالر  دەلىلكى،  شۇنىڭغا 
ھۆرمەت قىلمايدۇ ۋە هللاتىن قورقمايدۇ 
چۈنكى ئۇالرنىڭ كۆڭۈللىرى كۇفۇر ۋە 
قاراڭغۇلىشىپ  سەۋەبلىك  ئاسىيلىق 
كاپىرالر  ئۇ  شۇڭالشقا  كەتكەن 
)يەنى  مۇسۇلمان  هللاقا  تاشالپ  قورال 
ياكى  بولغان  بويسۇنغۇچى(  هللاقا 
قەدەر،  بولغانغا  تەسلىم  مۇئمىنلەرگە 
جايدا  تاپقان  ئۇالرنى  مۇسۇلمانالرنىڭ 
ئېلىشلىرى،  ئەسىرگە  ئۆلتۈرۈشلىرى، 
ۋە  قىلىشلىرى  مۇھاسىرە  ئۇالرنى 
ھاجىز  توسۇپ  يولىنى  ئۆتەر  ئۇالرنىڭ 
پىستىرما  ياكى  توساق(  )يەنى 

قويۇشلىرى پەرزدۇر.
دەيدۇ:  مۇنداق  ھەقتە  بۇ  تعاىل  هللا 
»ئەگەر ئۇالر )كۇفرىدىن( تەۋبە قىلسا، 
دىنىي  بەرسە،  زاكات  ئۆتىسە،  ناماز 
قېرىندىشىڭالر  سىلەرنىڭ  جەھەتتە 
بولىدۇ )يەنى ھوقۇق ۋە مەجبۇرىيەتتە 
ئوخشاشتۇر(.  بىلەن  سىلەر  ئۇالر 
ئايەتلەرنى  ئۈچۈن،  قەۋم  ئۇقىدىغان 
يەنى  قىلىمىز«.  بايان  تەپسىلىي 
دەلىل  يەككە-يېگانىلىقىغا  هللانىڭ 
رەسۇلۇلالھ  پاكىتالر،  بولىدىغان 
ئىسپاتالش  پەيغەمبەرلىكىنى  ملسو هيلع هللا ىلصنىڭ 
ئاالقىدار  تىنچلىققا  ھەم  ئۇرۇش  ۋە 
بولغان شەرئى ئەھكامالرنى ئۆز ئىچىگە 
ئالغۇچى قۇرئان ئايەتلىرىنى مۇشۇنداق 

بايان قىلىمىز. ئىلىمسىز ۋە جاھالەت 
ئايەتلەردىن  بۇ  بولغانالر  ئەھلى 
ۋە  شېرىك  چۈنكى  پايدىلىنالمايدۇ 
ئازدۇرۇشى  ھاۋايى-ھەۋەسلەرنىڭ 
سەۋەبلىك ئۇالرنىڭ كۆڭۈللىرى قارا ۋە 

ئەقىللىرى بۇلغانغاندۇر.
بەرگەندىن  ئەھدە  ئۇالر  »ئەگەر 
ۋە  بۇزسا  قەسەملىرىنى  كېيىن، 
ئۇالرنىڭ  ئەيىبلىسە،  دىنىڭالرنى 
ئۈچۈن،  چەكلىنىشلىرى  )بۇنىڭدىن( 
ئۇرۇش  كاتتىۋاشلىرىغا  كۇفرىنىڭ 
قەسىمىنىڭ  ئۇالرنىڭ  ئېچىڭالر. 
تعاىل  هللا  يوق«.  ئېتىبارى  ھەقىقەتەن 
بۇ سۆز ئارقىلىق مۇشرىكالر ئىچىدىكى 
مەقسەت  كاپىرالرنى  تۈزۈشكەن  ئەھدە 
قىلىدۇ چۈنكى ئۇالر ئۆزلىرى چىڭىتقان 
بۇزۇپ  ئەھدىلىرىنى  مۇستەھكەم 
ئىسالمنى  ۋە  سۆكۈشتى  ئىسالمنى 
قارىلىدى شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر كۇفرىنىڭ 
ۋە  )يەنى كۇفرىنىڭ داھى  ئىماملىرى 
رەئىسلىرى( ۋە كاپىرالرنىڭ باشلىرىدۇر 
ئۇرۇش  توختاۋسىز  ئۇالرغا  شۇڭا 
بەرگەن  سىلەرگە  ئۇالرنىڭ  ئېچىڭالر. 
ئەھمىيەت  ھېچ  قەسەمنامىسىگە 
بەرمەڭالر چۈنكى ئۇالرنىڭ قەسەملىرى 
ۋە  كۇفرىدىن  ئۇالر  ئېتىۋارسىزدۇر. 
يېنىپ  ئەھدىگە خىيانەت قىلىشتىن 
ياكى  تەۋھىدچى  )يەنى  مۇۋاھھىد 
مۇسۇلمان  يەككىلەشتۈرگۈچى(،  هللانى 
دۈشمىنى  هللانىڭ  ۋە  قەدەر  بولغانغا 
ئوخشاش  سىلەرگە  بەلكى  ئەمەس 
ئۇالر  قەدەر  بولغانغا  دوستلىرى  هللانىڭ 

بىلەن ئۇرۇشۇڭالر.
ئايەتتىن ئېلىنغان پايدىالر

نەرسىنىڭ  ئۈچ  كىمكى  بىرىنچى، 

قىيامەت  ئايرىۋېتىدىكەن  ئارىسىنى 
ئۆز  بىلەن  كىشى  ئۇ  هللا  كۈنى 
ئايرىپ  ئارىسىنى  رەھمىتىنىڭ 
هللا   .1 مەسىلەن،  تاشاليدىغانلىقى. 
ۋە  قىلىڭالر  ئىتائەت  »هللاقا  تعاىل: 
دەپ  قىلىڭالر«  ئىتائەت  رەسۇلغا 
ئىككى ئىتائەتنى بىر يەردە كەلتۈرسە، 
»مەن هللاقا ئىتائەت قىلىمەن، رەسۇلغا 
كىشى؛  دېگەن  قىلمايمەن«  ئىتائەت 
ۋە  ئادا قىلىڭالر  تعاىل: »نامازنى  هللا   .2
بىلەن  ناماز  دەپ  بېرىڭالر«  زاكاتنى 
»ناماز  كەلتۈرسە،  يەردە  بىر  زاكاتنى 
دېگەن  بەرمەيمەن«  زاكات  ئوقۇيمەن، 
ئاتا- ۋە  »ماڭا  تعاىل:  هللا   .3 كىشى؛ 
ئىككى  دەپ  قىلغىن«  شۈكۈر  ئاناڭغا 
»هللاقا  كەلتۈرسە،  يەردە  بىر  شۈكرىنى 
شۈكرى قىلىمەن، ئاتا-ئانامغا شۈكرى 
كىشىلەرگە  دېگەن  قىلمايمەن« 

ئوخشاش.
كىشى  بىر  قانداق  ئىككىنچى، 
تاجاۋۇز قىلىش سۈپىتىگە ئىگە بولغان 
ئىشىنىپ  كىشىگە  ئۇنداق  بولسا، 
قويۇشقا  ئامانەت  نەرسىنى  بىر 
بولمايدىغانلىقى چۈنكى ئۇ كىشىنىڭ 
بۇزۇقتۇر  ئىقتىدارى  پىسخىكىۋىي 

)يەنى كۆڭلى بۇزۇقتۇر(.
قېرىنداشلىقى  ئىسالم  ئۈچىنچى، 
بىلەن  تېپىلىشى  ئىشنىڭ  ئۈچ  ــــ 
ئۇ  يەنى  كېلىدىغانلىقى.  بارلىققا 
زاكات  ۋە  ناماز  تەۋھىد،  بولسىمۇ 

ئىكەنلىكى.
قارىاليدىغان  دىننى  تۆتىنچى، 
ۋە  ئۆلتۈرۈش  ــــ  قىلىش  سۆزلەرنى 
قىلغۇچى  پەرز  ئېچىشنى  ئۇرۇش 

مۇرتەدلىك ۋە كاپىرلىق ئىكەنلىكى.

1

ئەھلى سۈننە ۋەلجامائە ئەقىدىسى ھەققىدە چۈشەنچە

ھەممەيلەنگە مەلۇم بولغىنىدەك، 
كېلىشـىملەرگە  ئـارا  دۆلەتلـەر 
پرىنسـىپالر  ۋە  ئىدىئولوگىيـە 
ھۆكۈمـران بولماسـتىن بەلكى پايدا-
مەنپەئەتلـەر ھۆكۈمرانلىـق قىلىـدۇ. 
مۇسـۇلمانالر  بارلىـق  بىـز  ئەگـەر 
بولسـاق  قۇرالىغـان  سـەپ  بىرلىـك 
بـەزى  ھەرگىزمـۇ  دۈشـمەن  ئىـدۇق، 
مەقسـەتلىرىنى ئىشقا ئاشـۇرالمىغان 
بوالتتـى لېكىـن سـەپتىكى يوچۇقـالر 
قېلىشـىمىزغا  يالغـۇز  بىزنىـڭ 
بولـدى.  سـەۋەب  گەۋدىلىـك  ئـەڭ 
سۇيىقەسـتنىڭ  پىالنالنغـان  بىزگـە 
چـوڭ  قانچىلىـك  ھەجىمىنىـڭ 
بـۇ   ، ر ە ز تئىينـە قە ىن  شـىد لۇ بو
نىـڭ   ھىدالر مۇجا ر  يىقەسـتلە سۇ
سـاباتلىق  تۇرۇشـى،  مۇسـتەھكەم 
كەلتۈرۈشـى  ئىمـان  ۋە  بولۇشـى 
ە  ند سـكە ئۈ غـا  مالر تا لىـق  ر تا قا
ھەرگىزمۇ ئىشـقا ئاشمىغان بوالتتى. 
بىزنىـڭ بىرلىكىمىـز ۋە قورالىمىـز 
بىـز  مەنبەيىمىـزدۇر.  كـۈچ  بىزنىـڭ 
زور  ئىنتايىـن  خەتىـرى  خالىسـا  هللا 
ھالقىـپ  مۈشـكۈالتالردىن  بولغـان 
بۇنىـڭ شـەرتى  قادىرمىـز.  ئۆتۈشـكە 
شـۇكى، رەببىمىزگىال ئېسىلىشىمىز 
قـارارى  ئۆزىمىزنىـڭ  ۋە  كېـرەك  
 ئۆزىمىزنىـڭ قولىدا بولۇشـى كېرەك. 

    ــــ دوكتۇر مۇزھىر ۋېيس

دۆلەتلەر ئارىسىدىكى 
كېلىشىملەرنىڭ ماھىيىتى

قوش ھەپتىلىك گېزىت
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)بېشى ئالدىنقى ساندا(
خاۋارىجالرنىڭ ئىككىنچى ئاساسىي 
ئەھلىنى  شېرىك  بولسا،  سۈپىتى 
قويۇپ، ئىسالم ئەھلىنى ئۆلتۈرىدۇ ۋە 
ئۇالرغا ئۇرۇش ئاچىدۇ. رەسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص 
دىگەن:  مۇنداق  ھەققىدە  خاۋارىجالر 
»ئۇالر ئىسالم ئەھلىنى ئۆلتۈرىدۇ ئەمما 
شېرىك ئەھلىنى قويۇپ قويىدۇ. ئەگەر 
مەن ئۇالرنى تاپسام ئىدىم، ئۇالرنى ئاد 
ئۆلتۈرگەن  ئۆلتۈرگەندەك  قەۋمىنى 

بوالتتىم« )بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان(.
ئىبنـى ئۆمـەر رضـي هللا عنـه مۇنـداق 
ھەققىـدە  كاپىـرالر  »ئـۇالر  دېگـەن: 
نازىـل بولغان ئايەتلەرنـى مۇئمىنلەرگە 
ئەينەن تەتبىقلىغان« )بۇخارى توپلىغان(. 
ئىجـرا  كاپىرالرغـا  ئـۇالر  دېمـەك، 
قىلىدىغـان ھۆكۈملەرنـى مۇئمىنلەرگە 
قىلىنىدىغـان  كاپىرالرغـا  يۈرگـۈزۈپ، 
قىلىـدۇ.  مۇئمىنلەرگـە  مۇئامىلىنـى 
كۆڭلىـدە  كىشـى  بىـر  قانـداق  ھـەر 
تۇتـۇپ  ئۆزىنىـڭ  )يەنـى  ۋە مەنھىجـى 
مۇسـۇلمانالرغا  يولـى(دە  ماڭغـان 
قارىتـا قاتتىقلىقنى، مۇسـۇلمانالرنىڭ 
قاراشـنى  سـەل  ھەق-ھوقۇقلىرىغـا 
قارىغانـدا  ئەمەسـلەرگە  مۇسـۇلمان  ۋە 
مۇسـۇلمانالر بىلـەن كۆپرەك مەشـغۇل 

بولۇشـنى تاپىدىكەن، ئەنە شـۇ كىشـى 
سـۈپىتىدىن  خاۋارىجلىـق  يۇقىرىقـى 
بولىـدۇ  ئېرىشـكەن  نېسـىۋىگە  مەلـۇم 
ئۇنىـڭ  ۋە  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  شـۇنداقال 
سـاھابىلىرى تۇتـۇپ ماڭغـان يولنىـڭ 
قارشـى يۆنىلىشـىدە ماڭغـان بولىـدۇ. 
دەيـدۇ:  مۇنـداق  تعـاىل  هللا  ھەقتـە  بـۇ 
»مۇھەممەد هللا نىڭ رەسـۇلىدۇر، ئۇنىڭ 
مۇئمىنلـەر  بولغـان  بىرگـە  بىلـەن 
ئۆزئـارا  قاتتىقتـۇر،  كۇففارالرغـا 
كۆيۈمچانـدۇر« )سـۈرە فەتىـھ 29- ئايەتنىـڭ 

قىسـمى(. بىـر 
مانـا  بولسـىڭىز،  قارايدىغـان 
ۋە  مۇسـۇلمانالرغا  ئاشـقۇنالر  بـۇ 
ئەۋزەللىرىگـە  ئـەڭ  مۇسـۇلمانالرنىڭ 
شـىددەتلىك ۋە قاتتىقتـۇر. ئۇالرنىـڭ 
بىردىنبىـر قىلىدىغـان ئىشـى بولسـا، 
ئەيىبلىرىنـى  مۇسـۇلمانالرنىڭ  شـۇ 
تەكشـۈرۈش،  سـەھۋەنلىكلىرىنى  ۋە 
قىلىـش  سـۆز  ھەققىـدە  ئـۇالر  دائىـم 
پۈتـۈن  بولـۇپ،  قارىـالش  ئۇالرنـى  ۋە 
ۋاقىتنـى  بىـر  ئازغىنـە  ئۆمرىدىـن 
مۇشـرىكالرغا قارشـى كۈرەشـكە سـەرپ 
قىلىـدۇ، نۇرغۇنلىغان كۈن ۋە ئايالرنى 
ۋە  كۈرەشـكە  قارشـى  مۇسـۇلمانالرغا 
سۆزلەشـكە  قارشـى  مۇسـۇلمانالرغا 

سەرپ قىلىدۇ. 
دېگـەن:  مۇنـداق  ملسو هيلع هللا ىلص  پەيغەمبـەر 
تىللىشـىش  بىلـەن  »مۇسـۇلمان 
بىلـەن  ئۇنىـڭ  پاسـىقلىق؛  ـــــ 
)يەنـى  كۇفرىلىقتـۇر  ـــــ  ئۇرۇشـۇش 
دىندىـن چىقىرىۋەتمەيدىغـان كىچىـك 
مۇسـلىم  ۋە  )بۇخـارى  كۇفرىلىقتـۇر(« 

. ن( پلىغـا تو
مۇنـداق  يەنـە  ملسو هيلع هللا ىلص  پەيغەمبـەر 
دېگـەن: »كىمنىـڭ تىلـى ۋە قولىدىن 
مۇسـۇلمانالر سـاالمەت قالسـا، ئەنە شـۇ  

توپلىغـان(. )بۇخـارى  مۇسـۇلماندۇر« 
پەيغەمبـەر ملسو هيلع هللا ىلص يەنـە مۇنداق دېگەن: 
»مۇئمىننـى تـوال تىلاليدىغـان كىشـى 
يېقىـن  گىرۋىكىگـە  جەھەننەمنىـڭ 
كەلگەن كىشـىگە ئوخشـايدۇ« )»سـەھىھ 

جامىـئ« 3586- ھەدىـس(.
پەيغەمبـەر ملسو هيلع هللا ىلص يەنـە مۇنداق دېگەن: 
»ئـى تىلـى بىلـەن ئىمـان ئېيتىـپ، 
كىرمىگەنلـەر  قەلبىگـە  ئىمـان 
مۇسـۇلمانالرنىڭ  سـىلەر  گۇرۇھـى! 
ئۇالردىـن  ۋە  قىلمـاڭالر  غەيۋىتىنـى 
ئەيىـب ئىزدىمـەڭالر. چۈنكى، كىمكى 
مۇسـۇلمانالردىن ئەيىـب ئىزدەيدىكەن، 
ئىزدەيـدۇ؛  ئەيىـب  كىشـىدىن  ئـۇ  هللا 
ئـۇ  ئىزدىسـە،  ئەيىـب  كىمدىـن  هللا 
كىشـىنىڭ ئەيىبىنـى شـۇ كىشـىنىڭ 
ئۆيىدە )باشـقىالرغا( ئاشكارىلىۋېتىدۇ« 

ھەدىـس(.  -4083 داۋۇد«  ئەبـۇ  )»سـەھىھ 
پەيغەمبەر ملسو هيلع هللا ىلص يەنە مۇنداق دېگەن: 
باشقىالرغا  مۇسۇلماننى  بىر  »كىمكى 
بىر  يامان  ئۈچۈن  كۆرسىتىش  يامان 
سۈپەتنى چاپاليدىكەن، ئۇ كىشى دېگەن 
سۆزىدىن قايتىپ چىقىپ كەتمىگىچە 
هللا ئۇ كىشىنى جەھەننەمنىڭ كۆۋرۈكى 
)»سەھىھ  قويىدۇ«  توختىتىپ  ئۈستىدە 
بۇ  ئۇالرنىڭ  ھەدىس(.   -4086 داۋۇد«  ئەبۇ 
ھەقتىكى ئاالمەتلىرىدىن بىرى شۇكى، 
ھەق-ھوقۇقلىرى  مۇسۇلمانالرنىڭ 
شۇنداقال قاراش  سەل  قانلىرىغا   ۋە 
يالغان، زەئىپ باھانە-سەۋەبلەر بىلەن 
مۇسۇلمانالرنى ئۆلتۈرۈشتۇر. مەسىلەن، 
ئۆلتۈرۈشنى  »كاپىرالرنى  ئۇالرنىڭ 
باھانە  دېگەننى  قىلدۇق«  مەقسەت 
قىلىپ تۇرۇپ مۇسۇلمانالرنى ئۆلتۈرۈش، 
بولدى«  »مۇرتەد  مۇسۇلمانالرنى  ياكى 
دەپ تۇرۇپ ئۆلتۈرۈش، ياكى »مۇرتەدلەر 
ئۆلتۈرۈش،  دەپ  دوستالشتى«  بىلەن 

قىلدى«  سۈكۈت  »مۇرتەدلەرگە  ياكى 
ياكى  ئۆلتۈرۈش،  بىلەن  باھانە  دېگەن 
»مۇرتەدلەر بىلەن بىر رايوندا ئولتۇردى« 
ئۆلتۈرۈش، بىلەن  باھانە   دېگەن 
دەپسەندە  »مۇسۇلمانالرنىڭ  ياكى 
ھەق-ھوقۇقلىرىنىڭ  قىلىنغان 
ئىنتىقامىنى ئالماقچى ئىدۇق« دېگەن 
قاتارلىق ئۆلتۈرۈش...  بىلەن   باھانە 
هللا نىڭ دىنىدا گۇناھسىز كىشىلەرنى 
بىرەربىر  »ئاقاليدىغان«   ئۆلتۈرۈشنى 
»ئۆلتۈرۈش  بولمىغان  دەلىل  شەرئىي 
تىزىملىكى  باھانە-سەۋەبلىرى« 

ناھايىتى كۆپتۇر. 
نەقىل  عنه  هللا  رضي  ئابباس  ئىبنى 
دېگەن:  مۇنداق  ئۇ  ھەدىستە،  قىلغان 
»رەسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص كەئبىگە قاراپ مۇنداق 
دېدى: >ئى ئۆي! سېنى قارشى ئالىمەن، 
سېنىڭ ھۆرمىتىڭ نېمىدىگەن ئۇلۇغ! 
هللا  ھۆرمىتى  مۇئمىننىڭ  ئەلۋەتتە، 
چۈنكى  ئۇلۇغ  سەندىنمۇ  نەزىرىدە  نىڭ 
هللا سەندىن بىر نەرسىنى ھارام قىلدى 
نەرسىنى  ئۈچ  مۇئمىندىن  لېكىن 
ھارام قىلدى. ئۇ بولسىمۇ مۇئمىننىڭ 
يامان  مۇئمىنگە  شۇ  ۋە  مېلى  قېنى، 
ھەدىسلەر  )»سەھىھ  قىلىنىش<«  گۇمان 

توپلىمى« 3420- ھەدىس(.
پەيغەمبەر ملسو هيلع هللا ىلص يەنە مۇنداق دېگەن: 
مۇسۇلمان  بىر  يەنە  مۇسۇلمان  »بىر 
ئۇ  چىقارسا،  قورال  قېرىندىشىغا 
مۇسۇلمان قورالنى قويمىغىچە هللا نىڭ 
پەرىشتىلىرى ئۇنىڭغا لەنەت قىلىدۇ« 
)»سەھىھ ھەدىسلەر توپلىمى« 3473- ھەدىس(.
پەيغەمبەر ملسو هيلع هللا ىلص يەنە مۇنداق دېگەن: 
قېرىندىشىغا  مۇسۇلمان  »كىمكى 
گەرچە  تەڭلىسە،  قورال(  )يەنى  تۆمۈر 
ئانا  بىر،  ئاتا  ئۆزىنىڭ  قېرىندىشى  ئۇ 
تەقدىردىمۇ  بولغان  قېرىندىشى  بىر 
قويمىغىچە  قورالنى  قولىدىكى 
ئوقۇيدۇ«  لەنەت  ئۇنىڭغا  پەرىشتىلەر 

)»سەھىھ مۇسلىم« 2616- ھەدىس(.
بولسىمۇ  قىلىپ  چاقچاق 
قېرىندىشىغا تۆمۈر تەڭلىگەن كىشىگە 
مانا بۇنداق قاتتىق ۋەئىد )يەنى ئازاب 
يۈزلىگەن  ئونلىغان،  بولسا؛  ۋەدىسى( 
ئوت-چۆپ  مۇئمىنلەرنى  گۇناھسىز 
ئورىغاندەك ئورۇپ تاشاليدىغان ماشىنا 
بومبىالر ۋە مىناالرنى مۇسۇلمانالرنىڭ 
كوچا-كويلىرىدا  ۋە  يوللىرىدا  ئۆتەر 

قەدىمكى ۋە ھازىرقى زاماندىكى خاۋارىجالر

ئۇ )هللا قا( قۇل بولغۇچى ئىنسان 
بولغاندىن باشقا يەنە هللا نىڭ 

ئەلچىسى
مۇسـۇلمانالرغا  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ 
ئۈلگـە بولـۇش ئۈچـۈن ئۆزىنىـڭ هللا قـا 
بولغـان قۇلچىلىقىنـى ئۆزىـدە نامايەن 
ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  مەسـىلەن،  قىلـدى. 
جېڭىـدە(  ئۇھـۇد  )يەنـى  جەڭـدە  بـۇ 
كەتتـى.  سـۇنۇپ  چىشـى  يارىلىنىـپ 
هللا  كىشـىنى  مۇسـۇلمان  ھادىسـە  بـۇ 
يولىدىكـى ھەر قانـداق قىيىنچىلىققا 
ئۈندەيدىغـان  بىرىشـكە  بەرداشـلىق 
مۇھىم ئامىلدۇر چۈنكى ئۇ كىشـى شـۇ 
)قىيىنچىلىق( پەيتتە رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص 

گـە يەتكـەن مۇسـىبەتكە قارايـدۇ-دە، 
هللا نىڭ مۇنۇ سـۆزىنى ئېسـىگە ئالىدۇ: 
)يەنـى  ئىـش  ھېـچ  مۇھەممـەد!  »ئـى 
بەندىلەرنىـڭ ئىشـلىرىنىڭ تەدبىـرى( 
ئەمـەس،  ئىختىيارىڭـدا  سـېنىڭ 
بولسـا(  )مۇسـۇلمان  ئۇالرنىـڭ  يـا  هللا 
تەۋبىسـىنى قوبـۇل قىلىـدۇ، يـا ئـۇالر 
)كۇفرىـدا  ئۈچـۈن  بولغانلىقـى  زالىـم 
دۇچـار  ئازابقـا  ئۇالرنـى  تۇرسـا(  چىـڭ 
قىلىـدۇ« )سـۈرە ئـال ئىمـران 128- ئايـەت(.

ئەنسارىالرنىڭ    ئىمانىنىڭ 
كۈچلۈكلۈكى

ئىلگىرى  جەڭدىن  سۇفيان  ئەبۇ 
ئۇالرغا:  ئەۋەتىپ،  ئەلچى  ئەنسارىالرغا 

)يەنى  قەبىلىدىشىمىز  بىلەن  »بىز 
رەسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص نى دېمەكچى( ئارىسىدىكى 
سىلەر  ئارىالشماڭالر،  سىلەر  ئىشقا 
دېدى.  يوق«  قىلغۇمىز  جەڭ  بىلەن 
شۇنىڭ بىلەن ئەنسارىالر ئۇنىڭغا قوپال 
رەۋىشتە رەددىيە بەردى ۋە ئېغىر سۆزلەر 

بىلەن جاۋاب قايتۇردى.
ســـاھابىلەر رەســـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص نـــى 
ـــق  ـــە قىلىـــش ئارقىلى قاتتىـــق ھىماي
مۇھەببىتىنـــى  بولغـــان  ئۇنىڭغـــا 

ــدى. ــار قىلـ ئىزھـ
رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص نىـڭ سـاھابىلىرى 
ئـۇرۇش  ئۆلتۈرۈشـكە،  مۇشـرىكالرنى 
قىلىشـقا، رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص نى قوغداش 

قىلىشـقا  پىـدا  جېنىنـى  ئۈچـۈن 
بولغـان ئاجايىـپ جۈرئىتىنـى نامايەن 
قىلـدى. ھالبۇكـى، ئـۇالر رەسـۇلۇلالھ 
ملسو هيلع هللا ىلص نىـڭ ئەتراپىـدا يىقىلىۋاتاتتـى ۋە 
 ئۆزلىرىنـى رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص نى قوغداش
 ئۈچـۈن پىـدا قىلىۋاتاتتـى. ئۇالرنىـڭ 
بۇ پىداكارلىقى ۋە باتۇرلۇقىغا ئۇالرنىڭ 
كۈچلـۈك ئىمانى ۋە رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص گە 
سـەۋەب  مۇھەببىتـى  چوڭقـۇر  بولغـان 

بولغـان ئىدى.
رەسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص نىڭ ئۆلتۈرۈلۈش 

خەۋىرىنىڭ تارقىلىشى
نىـڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  جەڭـدە  بـۇ 
ئۆسـەك  ھەققىـدە  ئۆلتۈرۈلگەنلىكـى 
ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  تارقالـدى.  سـۆزلەر 
سـۆزگە  ئۆسـەك  بـۇ  سـاھابىلەرنى 
رەددىيـە بەرمەسـلىككە بۇيـرۇدى. مانـا 
بـۇ ئىشـتا كاتتـا بىـر ھېكمەت بـار. بۇ 
هللا  ئىبارەتكـى،  شـۇنىڭدىن  ھېكمـەت 
نىـڭ دىنـى بىـر شـەخس )يەنـى ھازىـر 
ياكـى كەلگۈسـىدە ئۆلۈم مۇسـىبىتىگە 
بولغـان  مۇمكىـن  بولۇشـى  دۇچـار 
ئەمـەس  قاراشـلىق  ئىنسـان(كە  بىـر 
ئىچىدىكـى  سـاھابىلەرنىڭ  چۈنكـى 
ملسو هيلع هللا ىلص  مۇھەممـەد  »ئەگـەر  دانىشـمەنلەر: 
ئۇنىـڭ  ئۇنداقتـا،  بولسـا،  >ئۆلگـەن< 
ئۆلۈشـىگە سـەۋەب بولغـان ئۇلـۇغ غايە 
ئۈسـتىدە تەۋرەنمـەي ئـۇرۇش قىلىـڭالر 
داۋامالشـتۇرۇڭالر«  جىھادىڭالرنـى  ۋە 
ـــ ھەربىر مۇسـۇلمان  دېـدى. مانـا بـۇـ 
ۋاجىـب  بېكىتىشـى  قىلىـپ  نىشـان 

ھەقىقەتتـۇر. بىـر  بولغـان 

بـــۇ جەڭدىـــن    ئېلىنغـــان 
پايدىـــالر

بىرىنچـى، بـۇ جەڭـدە رەسـۇلۇلالھ 
»كىـم  مۇسـۇلمانالرنى:  نىـڭ  ملسو هيلع هللا ىلص 

رەۋىشـتە  ھەقىقىـي  قىلىچنـى  بـۇ 
تۇتااليدۇ؟!« دېگەن سۆز بىلەن جىھادقا 
قىزىقتۇرغانلىقـى شـۇنىڭ بىلـەن ئەبۇ 
دۇجانـە رضـي هللا عنـه نىـڭ ئـۇ قىلىچنـى 
ئېلىـپ، ئـۇ ئارقىلىق مۇشـرىكالرنىڭ 

ئۈزگەنلىكـى. كاللىسـىنى 
ئىككىنچـى، قومانداننىـڭ ھايـات 
قېلىـش  يوشـۇرۇپ  ئىكەنلىكىنـى 
پۇختـا  نىـڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  بولسـا 
ئىكەنلىكـى  پىالنـى  ھېكمەتلىـك  ۋە 
ھەمـدە رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص بـۇ ئارقىلىـق 
مۇشـرىكالرنىڭ مۇسـۇلمانالرغا قىلغان 
ئاجىزالشـتۇرماقچى  ھۇجۇمىنـى 
ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  شـۇڭا  ئىكەنلىكـى. 
ئىكەنلىكـى  ئۆزىنىـڭ ھايـات  ئۇالرنـى 
كىشـىلەرگە  سـورىغان  توغرىسـىدا 

بۇيرۇغـان. بەرمەسـلىككە  جـاۋاب 
ئۈچىنچى،   قومانداننىڭ     مۇستەھكەم 
ئەسكەرلەرنىڭ  بولسا  تۇرۇشى  
چوڭ  تۇرالىشىنىڭ  مۇستەھكەم 

سەۋەبى ئىكەنلىكى.
ا  نىد ا يد مە ڭ  جە  ، تىنچى تۆ
قىلىش  سەۋر  تۇرۇش،  مۇستەھكەم 
هللا  قاتارلىقالرنىڭ  ئەسلەش  نى  هللا  ۋە 
كاتتا  ئېرىشىشنىڭ  نۇسرىتىگە  نىڭ 

سەۋەبلىرىدىن ئىكەنلىكى.
بەشىنچى، مۇئمىنلەرنىڭ سېپىدە 
بولۇشى  مەۋجۇت  مۇناپىقالرنىڭ 
سەۋەبلىرىدىن  مەغلۇبىيەتنىڭ 
ئىمانى  شۇنىڭدەك،  ئىكەنلىكى؛ 
قىلغان  ئاسىيلىق  بۇيرۇققا  ئاجىز، 
بۇيرۇقىغا  ئەمىرنىڭ  ھەمدە 
رىئايە  ئىنچىكە  ۋە  ئەستايىدىل 
قىلمىغان كىشىلەرنىڭ مەۋجۇتلۇقىمۇ 
سەۋەبلىرىدىن  مەغلۇبىيەتنىڭ  ھەم 

ئىكەنلىكى.

قانىغان  توختىتىدۇ.  قان  مۇز 
جايغا مۇز قويۇپ بەرسە قان توختايدۇ 

)إن شاء هللا(.
قول  بولىدۇ.  شىپا  كۆيۈككە  مۇز 
ياكى بەدەننىڭ بەزى جايلىرى كۆيۈپ 
قالغاندا، مۇزنى كۆيگەن جايغا قويۇپ 
قالماستىن،  توختاپال  ئاغرىق  بەرسە 
قاپارتقۇ  سۇلۇق  ۋە  ئىششىشنىڭ 
ئالغىلى  ئالدىنى  بولۇشنىڭ  پەيدا 

بولىدۇ )إن شاء هللا(.
تىزگىنلەيدۇ.  باكتېرىيىنى  مۇز 
بىلەن  باكتېرىيىسى  كېسەللىك 
يۇقۇمالنغان جايغا مۇز قويۇپ بەرسە، 
باكتېرىيىنىڭ كۆپىيىشىنى ئۈنۈملۈك 
يۇقۇملىنىشنىڭ  تىزگىنلىگىلى، 

ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ )إن شاء هللا(.
توختىتىدۇ.  قىچىشىشنى  مۇز 
ئاسانال  قاشلىغاندا  يەرنى  قىچىشقان 
يۇقۇملىنىپ قالىدۇ، قاشلىغانسېرى 
تېخىمۇ قىچىشىدۇ. ئەگەر قىچىشقان 
جايغا مۇز قويۇپ بەرسە، قىچىشىشنى 
تەلتۆكۈس تۈگەتكىلى بولىدۇ )إن شاء 

هللا(.
توختىتىدۇ.  ئاغرىقنى  مۇز 
بارماققا تىكەن كىرىپ كېتىپ يىڭنە 
كەلگەندە،  توغرا  ئېلىشقا  بىلەن 
ئاندىن  بېسىپ،  مۇزغا  بارماقنى 
كېيىن تىكەننى ئالسا ئاغرىغانلىقى 

بىلىنمەيدۇ )إن شاء هللا(.

مۇزنىڭ شىپالىق رولى

قانداق  ھالى  كىشىلەرنىڭ  پارتالتقان 
بوالر؟!

ــەن:  ــداق دېگـ ــەر ملسو هيلع هللا ىلص مۇنـ پەيغەمبـ
»مۇئمىـــن ھـــارام قانغـــا چېقىلىـــپ 
دىنىنىـــڭ  ئـــۆز  سالمىســـىال 
ـــدە داۋاملىشـــىدۇ«  كەڭچىلىكـــى ئىچى

توپلىغـــان(. )بۇخـــارى 
پەيغەمبـەر ملسو هيلع هللا ىلص يەنـە مۇنداق دېگەن: 
ئەزىيـەت  مۇئمىنگـە  بىـر  »كىمكـى 
بىرىدىكـەن )يەنـى شـەرئىي ئۆزرىسـىز 
ئۇنىـڭ  رەنجىتىدىكـەن(،  دىلىنـى 
)»سـەھىھ  ئەمـەس«  جىھـاد  جىھـادى 

ھەدىـس(.   -6378 جامىـئ« 

)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(
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تېپىشماقالرنى  تۆۋەندىكى   .1
قېنى كىم تېز ھەم توغرا تاپااليدۇ؟

گۈر-گۈر قىلىپ ئۈنلەيدۇ،
بەرگىنىنى »ئۇن« دەيدۇ.

شـــېئىرىي  تۆۋەندىكـــى   .2
تېپىشـــماقنى تېپىـــپ بېقىـــڭ:

ئىككى كىشى بار،
ئۆتىدۇ ئىناق.
بىر-بىرلىرىگە،
تولىمۇ ئامراق.

باردۇر چوڭ-كىچىك،
بەشتىن بالىسى.

قوش-گېزەكلەردەك،
يېقىن ئارىسى.
بىر كىشىدەكال،

ئىشتا، ھەرىكەتتە.
تېپىڭالر بۇنى،

دوستالر بەس-بەستە.
ىكى  ند ســـا ىنقـــى  لد ئا
: بـــى ا ۋ جا نىڭ  ر قال تېپىشـــما

1. سۇ.
2. تىل.

سەبىيلەر سەھىپىسى ھېكمەت دۇردانىلىرى

سۈرىيىلىك يازغۇچى بەسسام جەئارە 
ئۇرۇشى  سېربالر  يىلالردىكى   -90
جەريانىدا بوسىنىيىدىكى سىربىرنىتسا 
قىرغىنچىلىقىنىڭ ئىدلىب شەھىرىدە 
قايتا يۈز بىرىشىدىن ئاگاھالندۇردى. 

رۇسىيە  ۋە  تۈركىيە  يازغۇچى  بۇ 
ئارىسىدا  رەئىسلىرى  دۆلەت  ئىككى 
ئېچىلغان  كەچتە  كۈنى  دۈشەنبە 
باشلىقالر  دەرىجىلىك  يۇقىرى  سوچى 
نىزام  »ئىدلىبتا  چىقارغان  يىغىنىدا 
بىلەن قوزغىالڭچىالر كونتروللۇقىدىكى 
رايونالر ئارىسىدا قورالسىز رايون قۇرۇش« 
ماددىلىرىغا  قارارنىڭ  ھەققىدىكى 

دېدى:  مۇنداق  يېزىپ  ئىزاھات 
تەقەززاسى  كېلىشىمىنىڭ  »دايتون 
بويىچە بوسىنىيىلىك مۇسۇلمانالرنىڭ 
يىغىۋېلىنغاندا،  قورالالر  قوللىرىدىن 
بوسىنىيىلىكلەر رايونلىرى بىر ھەپتە 
ئىچىدە سېربالر تەرىپىدىن تەلتۆكۈس 
تەرەپ  ئىككى  قىلىندى.  ئىشغال 
كۈچ  بېسىقتۇرغۇچى  توقۇنۇشىنى 
بولغان گولالندىيە ئارمىيىسى مەۋجۇت 
قەتلى  نەپەر   8000 تۇرۇقلۇق  بولۇپ 
ئالغان  ئىچىگە  ئۆز  قىلىنغۇچىالرنى 
يۈز  قىرغىنچىلىقى  سىربىرنىتسا 
گولالندىيە  قىرغىنچىلىقتا  بۇ  بەردى. 

كېپىل  بولماسلىققا  ئۇرۇش  تەرەپ 
بولغۇچى تۇرۇپمۇ قىلچىلىك ھەرىكەت 
قىرغىنچىلىققا  قولالنماستىن 

قولقوشتۇرۇپ گۇۋاھ بولدى«. 
قىلىپ  قوشۇمچە  يەنە  ئۇ 

رايونالردىن  »ئازاد  دېدى:  مۇنداق 
ئارىلىقتا  كىلومېتىر   20-15
دېگەنلىك  قۇرىمىز  رايون  قورالسىز 
جەڭنى  ئايروپىالنالر  ھەربىي  ــــ 
ئەكراد،  ئاخىرالشتۇرالمايۋاتقان جەبەل 
جەبەل تۈركمەن ۋە جىسىر شۇغۇردەك 
ۋە  نەمۇنە  ئۇرۇشىنىڭ  پارتىزانلىق 
ئۈلگىلىرى بولغان رايونالردىن ئەسكەر 

چېكىندۈرۈلۈش دېگەنلىكتۇر«. 
داۋامالشتۇرۇپ  يەنە  ئۇ 
يەر  رايونالر  »بۇ  دەيدۇ:  مۇنداق 
بىلەن  قورالسىزالندۇرۇلغان  يۈزىدە 
ئايروپىالنالر توختاۋسىز قىرغىنچىلىق 
نىزام  ئىشلەۋېرىدۇ.  جىنايىتىنى 
تەرەپتىكىلەر  ھۆكۈمىتى(  )نۇسەيرىيە 
دائىرىگە  كىلومېتىر   10 نەچچە 
ئىگە،  قورالالرغا  بارااليدىغان  يىتىپ 
بۇنىڭغا ئەگىشىپ قورالسىزالندۇرۇلغان 
ئىشغالچىالرنىڭ  ھەرگىزمۇ  رايونالر 
پۇتىن  پەسەيتەلمەيدۇ.  كۈچىنى  ئوت 
شىمالىي ئازاد رايونىدا مەقسەت قىلغان 
ئېرىشمەكچى  ئۇرۇشسىز  نەرسىلىرىگە 
بولۇپ، >ئېغىر قورالالرنى يىغىۋېلىش 
كېرەك< دېگەننى كۈچەپ تەكىتلىدى، 
تەسلىم  مۇجاھىدالر  ــــ  دېگەنلىك  بۇ 
يەنە:  يازغۇچى  دېگەنلىكتۇر«.  بولۇش 
چىققان  يىغىنىدا  ئاستانا  »پۇتىن 
كېپىل  يېڭىدىن  كېلىشىمگە 
بولغاندىن كېيىن يەنە جەڭ قىلدى ۋە 

مەسئۇلىيەتنى ئۈستىگە ئالمىدى«. 
دەپ  شۇنداق  يەنە  جەئارە  بەسسام 
تەكىتلىدىكى: »ئەگەر پۇتىن ئىدلىبتا 
غەلىبە  ھەرىكىتىنىڭ  ھەربىي 
ئىشەنگەن  جەزمىي  قىلىدىغانلىقىغا 

ئازاد  قوزغىالڭچىالرنى  ئىدى،  بولسا 
>ساقچى<الرغا  رايونالردىكى  قىلىنغان 
ھەرگىز  كېلىشىمىگە  ئۆزگەرتىش 
يەنە:  ئۇ  بوالتتى«.  بولمىغان  ماقۇل 
قارشى  گۇرۇھلىرىغا  »پۇتىن جىنايەت 
ئىنقىالبچىنى  ھەرقانداق  قوزغالغان 
ئۇنىڭ  سانايدۇ.  دەپ  >تېررورچى< 
رايونالرنى  بولغان  ئازاد  ئايروپىالنلىرى 
ھېچقانداق  قىلىشتا  بومباردىمان 
پاسائىل )ئىنقىالبچى گۇرۇھ(نى ئايرىپ 
يىغىنىغا  ئاستانە  ھەتتا  ئولتۇرمايدۇ، 
قاتناشقان پاسائىلالرمۇ بۇنىڭ سىرتىدا 

ئەمەس« دېدى.
سوچى  يەنە  جەئارە  بەسسام 
كېلىشىمىنىڭ تەلەپ-تەقەززالىرىدىن 
دېدى:  مۇنداق  ئاگاھالندۇرۇپ 
>رادىكال<الردىن  »>مۆتىدىل<لەرنى 
بۇ  تۈزۈلگەن  ئۈچۈن  ئايرىۋېتىش 
پاسائىل   ئىدلىبتىكى  كېلىشىمدە 
ئۆزئارا  گۇرۇھ(الرنىڭ  )ئىنقىالبچى 
ئۇرۇشۇشى مەقسەت قىلىندى. بۇ ــــ 
ئىتلىرىغا  ئۇالرنىڭ  ۋە  >ئىشغالچىالر 
ئارا  قېرىنداشالر  بولسا  جەڭ  قارشى 
دېرەك  دېگەندىن  ئايالندى<  جەڭگە 
قوشۇپ  مۇنۇالرنى  يەنە  ئۇ  بېرىدۇ«. 
قويدى: »ھەممەيلەنگە ئوچۇق، روشەن 
يىغىننىڭ  بۇ  شۇكى،  نەرسە  بولغان 
پاسائىلالر  >مۆتىدىل<  ــــ  مەقسىتى 
بىلەن >رادىكال< پاسائىلالر ئارىسىدا 
نەچچە  ۋە  بىرىشى  يۈز  جەڭنىڭ 
يىقىلغاندىن  شەھىدلەر  مىڭلىغان 
پاسائىل  ھەممە  رۇسالرنىڭ  كېيىن 
تەلتۆكۈس  گۇرۇھ(الرنى  )ئىنقىالبچى 

ئىبارەت«.  تازىلىۋېتىشىدىن 

سىربىرنىتسا  جەئارە  بەسسام  كىيىن  يىغىنىدىن  باشلىقالر  دەرىجىلىك  يۇقىرى  سوچى 
قىرغىنچىلىقىنىڭ ئىدلىبتا قايتا يۈز بىرىشىىدن ئاگاھالندۇردى

پۇتىن بىلەن ئەردوغان ئوتتۇرىسىدا ئېلىپ بېرىلغان سوچى يىغىنىنىڭ ئەڭ مۇھىم بولغان بەزى قارارلىرى

جىھادنىڭ داۋاملىشىشى ــــ چۈشۈپ بەرگىلى بولمايدىغان ئۆزگەرمەس پرىنسىپتۇر

پۇتىن ۋە ئۇنىڭ تەڭتۇشى بولغان 
جەملىگەن  ئارىسىنى  ئەردوغان 
كۆرۈنۈشىگە  ئارقا  يىغىنىنىڭ  سوچى 
ئاساسالنغاندا، ئىككى تەرەپ ئۇزۇندىن 
ئىدلىب  كېلىۋاتقان  ئىزدىنىپ  بىرى 
مەسىلىسى ھەققىدىكى كېلىشىمنىڭ 
ئېالن  ماددىلىرىنى  نەچچە  بىر 
ئەڭ  ئىچىدىكى  ماددىالر  بۇ  قىلدى. 
مۇجاھىدالر  شۇكى،  بولغىنى  مۇھىم 
بىلەن  رايونالر  كونتروللۇقىدىكى 
نۇسەيرىيە ھۆكۈمىتى كونترول قىلغان 
كىلومېتىر   20-15 ئارىسىدا  رايونالر 
دائىرىدە قورالسىز رايون قۇرۇش؛ 10- 
ئاينىڭ 15- كۈنى تۈركىيە ۋە رۇسىيە 
بۇ  قىسىملىرى  ھەربىي-ساقچى 
نۆۋەتلىشىپ  بولغان  ئورتاق  رايونالردا 
ئىشلەش  خىزمىتىنى  ئۆتەش  ۋەزىپە 

ئايلىرىدا  كېلەركى  يىلنىڭ  مۇشۇ  ۋە 
ھەممىسىدىن  جامائەتلەرنىڭ  جىھادى 
نى  ر لال ا ر قو تىپتىكى  ئېغىر 

يىغىۋېلىشتىن ئىبارەت. 
پائالىيەتچىلـەر  ئاكتىـپ  بـەزى 
چىققـان  كېلىـپ  يىغىندىـن  بـۇ 
بوسـىنىيىنىڭ  بىلـەن  كېلىشـىملەر 
ن  يالشـقا جا لىغا  شـىما قىي  ر شـە
 -90 ە  ىد شـەھىر نىتسـا  بىر سىر
يىلالردىكى سـېربالر ئۇرۇشـى جەريانىدا 
قىرغىنچىلىقنىـڭ  بەرگـەن  يـۈز 
پ  غـال با ا  ر ئـا ز ئۆ ىسـىنى  ر ئا
چۈشەندۈرۈشـتى. ئەينـى چاغـدا كـۆپ 
تاپقـان  تەركىـب  ئەرلەردىـن  قىسـمى 
ر  نال لما سـۇ مۇ ن  مىڭلىغـا چچـە  نە
بىرلەشـكەن  قىلىنـدى.  قىرغىـن 
ىپىدىـن  ر تە تەشـكىالتى  ر  تلـە لە ۆ د

مۇجاھىدالرنىـڭ ئامانلىقىغـا كاپالـەت 
مۇجاھىدالردىـن  قىلىنىـپ،  ۋەدە 
بـۇ  قـورال يىغىۋېلىنغاندىـن كېيىـن 
قىرغىنچىلىـق يـۈز بەرگـەن. ب د ت 
شۇنداق ۋەدە قىلغانكى: »مۇھاسىرىگە 
ىيـە  ند لال گو ن  يـو ا ر ن  ئېلىنغـا
ئارمىيىسـىنىڭ ھىمايىسىدىكى قورال 
يىغىۋېلىنغۇچـى تىنچ رايون بولىدۇ«. 
لېكىـن گولالندىيـە ئارمىيىسـى ب د 
ت نىـڭ بـۇ ۋەدىسـىگە ۋاپـا قىلمايـال 
قالماسـتىن بەلكـى ئۆزىگـە پاناھلىـق 
يىگىتلەرنىـڭ  يـاش  كەلگـەن  تىلـەپ 
ھەممىسـىنى ئېچىنىشلىق ئاقىۋەتكە 
سـېربىيە  ئۈچـۈن  قىلىـش  مۇپتىـال 

ئارمىيىسـىگە تاپشـۇرۇپ بـەردى. 
ئەرزىيدىغىنى  ئېلىشقا  تىلغا 
ئاستانە  كېلىشىمى  سوچى  شۇكى، 

كۆپ  باشقا  ئۇندىن  ۋە  يىغىنى 
داۋامى  يىغىنالرنىڭ  قېتىملىق 
نەتىجىسىدە  يىغىنالرنىڭ  شۇ  بولۇپ، 
)نۇسەيرىيە  نىزام  رايونالر  ئازاد  نۇرغۇن 
بىرىلدى.  تاپشۇرۇپ  ھۆكۈمىتى(غا 
تۈركىيە بولسا سۈرىيىگە خوشنا بولۇش 
سۈپىتى بىلەن سۈرىيىدە يۈز بىرىۋاتقان 
مەنپەئىتىنى  ئۆز  ئارقىلىق  ئۇرۇش 
تىرىشچانلىق  ئاشۇرۇشقا  ئىشقا 
سۈرىيە  ئۆزىنى  بىرگە،  بىلەن  قىلىش 
نىجاتكار«  »بىردىنبىر  ئۈچۈن  خەلقى 
كۈچىنىڭ  قىلىپ  نامايەن  سۈپىتىدە 
يىتىشىچە پايدا ئېلىشقا تىرىشىۋاتىدۇ 
شۇنداقال ئۆزىنى خەلقئارا جەمئىيەتكە 
بىر  ئىخالسمەن  قانۇنىنىڭ  »خەلقئارا 
كاپالەتچىسى« قىلىپ كۆرسىتىۋاتىدۇ 
ئازاد  شىمالىي  سۈرىيىنىڭ  لېكىن 

بەك  ئەڭ  خەلقلەرنىڭ  رايونىدىكى 
ت  د  ب  خۇددى  ــــ  ئەنسىرەيدىغىنى 
رول  قىرغىنچىلىقىدا  سىربىرنىتسا 
ئوينىغان كەبى تۈركىيىنىڭمۇ ئىدلىب 
رول  شۇنداق  ئەنە  مەسىلىسىدە 
)»ئىبا ھەپتىلىك گېزىتى«دىن  ئوينىشىدۇر 

ئېلىندى(. 

شام  تەھرىر  »ھەيئەتۇ 
باشقا  ياكى  كەتسە  يوقىلىپ 
پاسائىل )ئىنقىالبچى گۇرۇھ(
الرنىڭ ئىچىگە سىڭىپ كىرىپ 
دېگەنلەر  بوالتتى«  كەتسە 
بىلىشىدۇكى،  ئوبدان  شۇنى 
ھەيئەتۇ تەھرىر شام )هللا ئۇنى 
شام  قىلسۇن(  ئىززەتلىك 
جىھاد زېمىنىدىكى نەيزىنىڭ 
ئاساسى  نەيزىنىڭ  بېشى، 
ئۇچىدۇر  نەيزىنىڭ  ياكى 

ئەھلى  شام  تەھرىر  ھەيئەتۇ  شۇنداقال 
سۈننەتنىڭ شەۋكىتى )يەنى قوراللىق 
مۇجاھىدالر  سادىق  بولغان  كۈچى( 
ئۈچۈن  شۇنىڭ  تۇرىدۇ.  بىرگە  بىلەن 
يوقىلىپ  شام  تەھرىر  »ھەيئەتۇ 
تەلەپنى  دېگەن  بوالتتى«  كەتسە 
قوزغايدىغان  ئۇرۇش  پىسخىك  قىلغانالر 
يوق.  توختىغىنى  سۆزلەردىن  ئۆسەك 
زېمىنىدىكى  شام  مەقسىتى  ئۇالرنىڭ 
مۇجاھىدتىن جەڭ قىلىش ئىرادىسىنى 
ق  يو  ، ېتىش ىۋ چىقىر تىپ  ر تا
مۇجاھىدالرنىڭ  شۇنداقال  قىلىۋېتىش 
زەئىپلەشتۈرۈش  مەنىۋىيەتلىرىنى 
مۇجاھىدنى  )يەنى  چۈشۈرۈۋېتىش  ۋە 
قارىغۇالرچە  ۋە  يۈرىدىغان  تېڭىرقاپ 
قويۇش(،  قىلىپ  قىلىدىغان  ئىش 
مۇجاھىدالرنى ئەتراپىدىكى مۇجاھىدالرغا 
رەھبەرلىك  مەيدانىنىڭ  جىھاد  ۋە 

قىلىپ  ئىشەنمەس  قاتالملىرىغا 
يوق  ئىشەنچنى  ئۆزئارا  ھەمدە  قويۇش 

قىلىۋېتىشتۇر.
ىـل  قىز لـى  ا ر قو نىـڭ  يئە ھە
نىـڭ  د جىھا نـى  يە  ، ر ىقتۇ سـىز
داۋاملىشىشـى ـــــ چۈشـۈپ بەرگىلـى 
بولمايدىغـان ئۆزگەرمەس پرىنسـىپتۇر. 
قەتئىـي  قورالىغـا  ھەيئەنىـڭ 
چېقىلىشـقا بولمايدۇ ۋە هللا نىڭ ئىزنى 
قوراللىرىنـى  »ھەيئەنىـڭ  بىلـەن 
يىغىۋالىمىـز« دەپ سـۇنۇلغان قولـالر 

كېسـىلىدۇ. 
كىمكـى »ھەيئـە يوقىلىپ كەتسـە 
بوالتتى« دەپ سەپسـەتە سـۆزلەيدىكەن، 
ئۆزىنىـڭ  كىشـى  بـۇ  ئۇنداقتـا، 
ۋەسۋەسـىلەرنى  ئەقلىدىكـى  كېسـەل 
پىسخىكىسـىنى  )يەنـى  ۋەھىمـە  ۋە 
ۋەھىمە(لەرنـى  شـۇ  قورقۇتۇۋاتقـان 
ھەيئەنىـڭ  ۋاجىبتـۇر.  تاقىۋېتىشـى 

قۇرئان-سـۈننەتنى  قـارارى 
ئۆزىنىـڭ  قىلغـان  ئاسـاس 
ىنىـڭ  غالنلىر ئو ىق  د سـا
بىلـەن  شـۇنىڭ   . قولىـدا
بىرگـە، ھەيئەنىـڭ ئىشـىكى 
باشـقىالرنىڭ ھەمكارلىقىنـى 
قوبۇل قىلىشقا ياكى باشقىالر 
مۇشـۇ  ماسلىشـىپ  بىلـەن 
ىدىغـان  ر قۇتۇلدۇ سـاھەنى 
ياردەملەرنـى قوبـۇل قىلىشـقا 
ئىندىمـاج  ھەتتـا  ئوچـۇق.  دائىـم 
بىلـەن  پاسـائىلالر  ئىسـالمىي  )يەنـى 
تەيياركـى،  كېتىش(غىمـۇ  قوشـۇلۇپ 
ـــــ  شـەرتى  ئىندىماجنىـڭ  بـۇ 
مەيدانىنىـڭ  جىھـاد  سـاھەنىڭ  شـۇ 
)يەنـى  پرىنسـىپلىرى  ئۆزگەرمـەس 
قورالسـىزالندۇرۇش«  »مۇجاھىدالرنـى 
 ، ش ۇ ر تـۇ شـى  ر قا گـە  ر نلە ېگە د
شـەرىئەتنى تەتبىقـالش، مۇھاجىرالرنى 
جىھـاد  ۋە  چىقارماسـلىق  ھەيـدەپ 
مۇشـۇ  دېگەنـدەك  داۋاملىشـىش... 
پرىنسـىپلىرى( ئۆزگەرمـەس  سـاھەنىڭ 
دىن چۈشـۈپ بەرمەسـلىكتۇر. شـۇڭا بۇ 
ھەقتـە مۇجاھىـدالر ئـۆزى مۇسـتەقىل 
قـارار چىقىرىدۇكـى، ھەرگىزمـۇ باشـقا 
بىرىۋاتقـان  يـاردەم  پاسـائىلالرغا 
ئەجنەبىـي دۆلەتلەرنىـڭ كۆرسـەتمە ۋە 
يوليورۇق بىرىشـىگە مۇھتـاج ئەمەس.

1
مۇرجىئىلىرى  زامان  ھازىرقى 
بولغان  دۈشمەنلىرىگە  ئىسالم 
قىلىشىدۇ.  سايە  ئۆزىگە  دوستلۇقنى 
چۈشەنمەيدىغان  ئۆزلىرى  ئۇالر 
ھەدىسلەرنى ۋە ئالىمالرنىڭ سۇلتانالر 
ئىتائەت  ھۆكۈمرانالر(غا  )يەنى 
سۆزلىرىنى  توغرىسىدىكى  قىلىش 
بۇ  ئۆزلىرىنىڭ  ئارقىلىق  كەلتۈرۈش 
ئۇالر  ئاقلىشىدۇ.  قىلمىشلىرىنى 
غەربلىكلەرنىڭ ئىسالمغا مۇسۇلمانالر 
ئىچىدىن ئۇرۇش ئېچىش ئۈچۈن، شۇ 
مۇسۇلمانالرغا  تەرىپىدىن  غەربلىكلەر 
)ئاغدۇرۇۋېتىلىشقا  تېڭىلغان  زورالپ 
بىلەن  سۇلتان  بولغان(  تېگىشلىك 
تېگىشلىك  قىلىشىمىزغا  )سەۋر 
ئارىسىنى  سۇلتان  پاسىق  بولغان( 

پەرق ئېتەلمەيدۇ.
ــــ شەيخ سۇاليمان ئۇلۋان

ۋە  ئۆتۈۋېتىـــش  كىشـــىلەردىن 
ئۇالرنـــى ئەپـــۇ قىلىـــش مۇئمىنلەرنىڭ 
ـــدا  ـــاھ مىقدارى ســـۈپەتلىرىدىندۇر. گۇن
جازاالشـــتا  ئادالەتتـــۇر،  جـــازاالش 
ــۇر.  ــش ھاالكەتتـ ــۇرالپ كېتىـ چوڭقـ
ـــۇم قىيامـــەت كۈنىـــدە زۇلۇماتتـــۇر  زۇل
)يەنـــى قاتمۇقـــات قاراڭغۇلۇقتـــۇر(. 

ــــ شەيخ سۇاليمان ئۇلۋان
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قېتىم  تۇنجى  تاپانچا  بۇ 
ماكاروف فيودوروۋىچ   نىكوالي 
 )Nikolay Fyodorovich Makarov(
رۇســـىيىدە  يىلى   -1949 تەرىپىدىن 
يىلى   -1951 بولۇپ،  ياسالغان 
شۇڭا  ئىشلەپچىقىرىلغان  رەسمىي 
)پىستالېت   Pistalet Makarov  −  51
 pm - 51 ماكاروف-51( قىسقارتىلىپ
)تاپانچا ماكاروف 51- يىللىق مودېلى( 

ئاتالغان.  دەپ 
ساقچىلىرى  رۇسىيە  تاپانچىنى  بۇ 
 59« خىتاي  بۇنى  ئىشلىتىدۇ. 
تىپلىق« دەپ ئاتايدۇ. ۋەزنى يېنىك، 
ھەرقانداق  ئەپلىك،  يۈرۈشكە  كۆتۈرۈپ 
ئېلىپ  ھەرىكەت  ئەمەلىي  ئورۇندا 
ئۈچۈن  شۇنىڭ  قۇاليلىق،  بېرىشقا 
قوماندانلىرى  ئەسكىرىي  روسىيىنىڭ 
قاتارىدا  قورالى  قوغدىنىش  ئۆزىگە 
رولى  ئېلىشتا  ئەسىرگە  ئىشلىتىدۇ. 

ياخشى. 
قورالنىڭ مەلۇماتلىرى

ئۆلچىمى:  ئوقنەيچە   .1
 8.9 قىرىدىن  بۇرمىلىرىنىڭ 
مىللىمېتىر؛ بۇرمىلىرىنىڭ تېگىدىن 
 9 ئوتتۇرىچە  مىللىمېتىر؛   9.2

مىللىمېتىر 
 9×18 ئۆلچىمى:  ئوق   .2

مىللىمېتىر 
 16.1 ئۇزۇنلۇقى:  قورالنىڭ   .3

سانتىمېتىر 
 93 ئۇزۇنلۇقى:  ئوقنەيچە   .4

مىللىمېتىر 
5. قورالنىڭ ئوقسىز ئېغىرلىقى: 
بىلەن  ئوق  تال   8 گرام؛   730

ئېغىرلىقى 810 گرام 
6. ئوقىنىڭ ئېغىرلىقى: 10 گرام 
تېزلىكى:  دەسلەپكى  ئوقنىڭ   .7

315 مېتىر ھەر سېكۇنت 
ئوق  پاي  سەككىز  ئوقدانغا   .8

سىغىدۇ. 
 275 ئۇزۇنلۇقى:  بۇرمىسىنىڭ   .9

~ 280 مىللىمېتىر 
تال  تۆت  ئىچىدە  ئوقنەيچە   .10

ئوڭغا بۇرالغان ئايالنما سىزىق بار. 
بىلەن  ھاۋا  سوۋۇتۇلۇشى   .11

بولىدۇ. 
قۇرۇلۇشى  قايتا  قورالنىڭ   .12

سىلكىنىش بىلەن بولىدۇ. 
13. قورال يېرىم ئاپتوماتىك ئوق 

ئاتىدۇ. 
 35 مۇساپىسى:  ئۆلتۈرۈش   .14

مېتىر
بېرىدىغان  نەتىجە  ياخشى   .15

مۇساپىسى: 75 مېتىرغىچە 
16. ئوقىنىڭ ئاخىرقى مۇساپىسى: 

750 مېتىر 
 126.7 ئېگىزلىكى:   .17

مىللىمېتىر 
ئوق  مىنۇتىغا  ئەمەلىيەتتە   .18

ئېتىشى: 30 پايغىچە 
ئېغىزىنىڭ  ئوقنەيچە   .19

بېسىمى: 30 كىلوگرام ھەر مېتىر 
20. نىشانغا تەگسە تەسىر قىلىش 

مۇساپىسى: 350 مېتىرغىچە 
ئومۇمىي  قارىغالغۇچلىرىنىڭ   .21

ئۇزۇنلۇقى: 150 مىللىمېتىر
قورالنىڭ تاشقى ئەزا ئاتالغۇلىرى
2.قاپقاق  قارىغالغۇچ؛  ئالدى   .1
قاپقاقنى   .3 بىرىكمىسى؛  يىڭنە  ۋە 
تۇتۇپ   .4 توختاتقۇچى؛  كەينىدە 
 .6 قۇلۇپ؛   .5 ئورنى؛  بەتلەش 

 .8 توقماق؛   .7 قارىغالغۇچ؛  ئارقا 
 ،10 قۇلۇپى؛  ئوقدان   .9 تۇتقۇچ؛  
 تاپانچىنى ئېسىش ئورنى؛ 11. ئوقدان؛
 12. تەپكە؛ 13. تەپكە مۇھاپىزەتچىسى.

قورالنى چۇۋۇپ-قۇراشتۇرۇش
كەينىگە  قۇلۇپىنى  ئوقدان   .1
تارتىپ  ئوقداننى  ئىتتىرىپ، 
قورالنىڭ  ئاندىن  چىقىرىۋالىمىز. 
ئىككى  قارىتىپ  ئاسمانغا  ئۇچىنى 
بېسىپ  بىر  تەپكىنى  قۇرۇپ،  قېتىم 

تەكشۈرۈۋېتىمىز. 
مۇھاپىزەتچىسىنى  تەپكە   .2
سول  ياكى  ئوڭ  تارتىپ،  ئاستىغا 

تەرەپكە تاقاشتۇرۇپ قويىمىز.
تولۇق  كەينىگە  قاپقاقنى   .3
تارتىپ ئۈستىگە كۆتۈرۈپ تۇرۇپ ئالدىغا 
چىقىدۇ.  ئاجراپ  قاپقاق  قايتۇرساق 
پۇرژىنىنى  چىققان  ئوقنەيچىدىن 
ئالدىغا ئىتتىرىش ئارقىلىق ئالىمىز.

تەرتىپى  قۇراشتۇرۇش  قورالنى   .4
چۇۋۇش تەرتىپىنىڭ ئەكسىچە بولىدۇ.
ئېتىشنىڭ  ئوق  دىن   PM

قائىدىلىرى
 25 ئۈچۈن  تەكشۈرۈش  قورالنى 
ۋاقىتتا  بۇ  ئاتىمىز.  مېتىردىن 
قارا  سانتىمېتىرلىق   25 دىئامېتىرى 
نىشانغا  تەرىپىنى  تۆۋەن  چەمبەرنىڭ 
ئېلىپ ئاتساق، ئوق ئوتتۇرىچە 12.5 
سانتىمېتىر چەتنەپ مەركىزىي نۇقتىغا 
مېتىردىن   100 كېرەك.  تېگىشى 
مۇساپىگە  ئوتتۇرا  ئوق  ئېتىپ 
ئېلىش  قارىغا  ترايېكتورىيە  كەلگەندە، 
نۇقتىسىدىن 17سانتىمېتىر ئۆرلەيدۇ.

100 مېتىردا ھەر ۋاقىت ئادەمنىڭ 
ياخشى  ئالساق  نىشانغا  بېلىنى 

تېگىدۇ. 
مۇساپىسى 50 مېتىرغىچە بولغان 
نىشانغا  مۇقىم  ۋە  ھەرىكەتچان 
ئاتىمىز.  ئوق  بويىچە  ئېگىزلىكى 
ئېتىشتا  نىشاننى  ھەرىكەتچان 
نىشاننىڭ  بۇلۇڭى،  كۈتۈۋېلىش 
ھەرىكەت ھالىتى ۋە نىشان تېزلىكىنى 

دىققەتكە ئېلىش الزىم.  
نىشانغا  يوقايدىغان  كۆرۈنۈپ  تېز 
قاراڭغۇدا  كېرەك.  ئېتىش  ئوق  تېز 
ئاتماقچى  ئوق  يورۇقىدا  چىراغ  ياكى 
تېپىپ  چاققان  نىشاننى  بولساق 
چىقىرىش  ئوق  ئارقا-ئارقىدىن 
تۇرۇشى  كۆرۈنۈپ  نىشاننىڭ  بۇ  الزىم، 
تۇرۇشىغا  يېنىپ  چىراغالرنىڭ  ياكى 
سۈبھى  گۇگۇم،  مۇناسىۋەتلىك. 
ئوق  كۈندۈزى  خۇددى  ئايدىڭدا  ۋە 
قاپقاراڭغۇدا  ئاتىمىز.  ئوق  ئاتقاندەك 
شوال،  ئاۋاز،  بولساق  ئاتماقچى  ئوق 
ئاساسەن  نۇرىغا  ئوقىنىڭ  دۈشمەن 

ئاتىمىز. 

مىللىمېتىر  بىر  قارىغالغۇچ 
ئوتتۇرىچە  ئوقنىڭ  كەتسە  يۆتكىلىپ 
سانتىمېتىرغا   19 نۇقتىسى  تېگىش 
قەيەرگە  قارىغالغۇچ  قىلىدۇ.  پەرق 
كەتسە ئوق شۇ تەرەپكە خاتا كېتىدۇ. 
بولسا  كەتكەن  ئۆزگىرىپ  بۇ  ئەگەر 
بىلەن  نەرسە  يەڭگىل  گرامدىن   50
ئاستا ئۇرۇپ تۈزەيمىز ياكى يېڭىسىغا 

ئالماشتۇرىمىز. 
ئىشەنچلىك،  ئاددىي،  ماكاروف 
ئەزالىرى  تۇتۇۋالمايدۇ،  ئوق  ھەرگىز 
مودېلىدا  كونا  سۇنمايدۇ.  ئالدىراپ 
25 مىڭ ئوق ئېتىشقا بولىدۇ. ئەگەر 
ياخشى ئاسراپ پاكىز تۇتۇلسا 50 مىڭ 
زۆرۈرىيەت  بولىدۇ.  ئېتىشقا  ئوق  پاي 
مىللىمېتىرلىق   9×17 تېپىلسا 

ئوقنى ئېتىشقىمۇ بولىدۇ. 
تاپانچىنى ساقالش ۋە ئاسراش
كېرەك  تۇتۇش  پاكىز  تاپانچىنى 
ۋە تازىالش جەريانىدا قورالنىڭ ھەممە 
سۇنغان،  تەكشۈرۈپ،  ئەزالىرىنى 
كەتكەن  قىڭغىر  ياكى  كونىرىغان 
جايلىرىنى ۋاقتىدا ياساش ياكى ئۇنى 

يېڭىسىغا ئالماشتۇرۇش الزىم. 
ئوق  ئوقنەيچىسىنىڭ  قورال 
كەتكەن،  يالىنىپ  ئېغىزى  چىقىش 
بۇرما سىزىقالر ئوق چىقىش ئېغىزىدا 
كەتكەن،  سىزىلىپ  ياكى  ئۇپراپ 
ياكى  قالغان  مىدىرالپ  قارىغالغۇچ 
چوقۇم  ئوق  بولسا  كەتكەن  ئېگىلىپ 

چېچىلىدۇ. 
تارتىش  تەپكىسىنى  نىڭ   pm
 3.5 ئاز،  كىلوگرامدىن   1.5 ئۈچۈن 
كىلوگرامدىن كۆپ كۈچ ئىشلەتمەسلىك 
كۆپ  ئېتىلمايدۇ،  بولسا  ئاز  الزىم. 
 pm بۇزۇلىدۇ.  ئەزالىرى  قورال  بولسا 
نىڭ ئەزالىرى باشقا pm نىڭ ئەزالىرى 
بىلەن ئالمىشىپ قالغان بولسا ياخشى 

ئاتمايدۇ. 
ماددىسى   Cr( خروملۇق  نىڭ   pm
يالىتىلغان( ۋە خرومسىز ئوقنەيچىلىرى 
كۆپ،  نۇقسانى  خرومسىزنىڭ  بار. 
ئاسرالمىسا  ياخشى  داتلىشىدۇ،  تېز 
كۆز  ئۇنى  چىقىدۇ.  كېرەكتىن  تېز 
بولمايدۇ.  بىلگىلى  كۆزىتىپ  بىلەن 
ئۇنىڭغا  ئاندىن  سىيرىلسا  بىلەن  التا 
يۇققان رەڭدىن بىلىنىدۇ. داتلىشىش 
پەيدا  ئويمىالر  كەتسە  چوڭقۇرالپ 
ئوقنەيچىدە  خرومسىز  قالىدۇ.  بولۇپ 
ئوقنىڭ سۈركىلىشى سەۋەبىدىن مىس 
بۇنى  قالىدۇ.  يېپىشىپ  مېتال  رەڭ 

مەخسۇس ئۇستىالر تازىاليدۇ. 
سىزىلىپ  ئىچى  ئوقنەيچىنىڭ 
ئوڭشىغىلى  كەتسە  قىرىلىپ  ياكى 
بولمايدۇ. ئوقنەيچىنىڭ ئىچىدە بەزىدە 
ھىالل ئايسىمان ياكى دۈگىلەك ئىس 
قېتىپ قالىدۇ، ئۇنى تازىالشقا بولىدۇ. 
بۇ ئىككى خىل ئەھۋالدا ئوق ئېتىلسا 
ياكى  ئوقنەيچىسى كېڭىيىپ كېتىدۇ 

يېرىلىپ كېتىدۇ. 
تۇتقۇچتىكى مىخنىڭ ئاددىي مىخ 
مەسىلە  ئۇنىڭدىن  ئەمەسلىكىنى، 
ئېتىلمايدىغانلىقىنى  ئوق  چىقسا 

ئەستىن چىقارماسلىق الزىم. 
قورال ئوقىنىڭ بولۇپمۇ پىستاننىڭ 
ماي،  پۈكۈلگەن،  نەم،  كىر،  دات، 
سىزىلغان بولۇپ قالماسلىقىغا دىققەت 
قىلىش الزىم. ئوق ئاپتاپتا ۋە قىزىقتا 
ئاۋۋال  جەڭدىن  كېرەك.  قالماسلىقى 
ئارىلىشىپ  ئوقى  مەشىق  ئوقالرغا 

قالماسلىقى زۆرۈر.

  PM – 51  )تاپانچا پې ئېم 51 )ماكاروف

ئىمارىتى  ئىسالم  ئافغانىستان   ■
ئامېرىكا ئىستىخباراتىنىڭ ئافغانىستان 
پاكىستان  ۋە  كابۇل  پايتەختى 
ئافغانىستان  ئىسالمئابادتا  پايتەختى 
يىغىپ  ئۆلىمالىرىنى  پاكىستان  ۋە 
ئافغانستان جىھادىغا قارشى ئاچماقچى 
بولغان يىغىنىغا بايانات ئېالن قىلدى. 

بۇ باياناتنىڭ مەزمۇنى تۆۋەندىكىچە:
ئارمىيىسى  ئامېرىكا  تاجاۋۇزچى 
ئافغانىستاندا مەغلۇبىيەتكە ئۇچرىغاندىن 
ئۇسۇلالر  باشقا  ئۇرۇشتىن  كېيىن، 
بېسىۋالماقچى  ئافغانىستاننى  بىلەن 
ئەمەلگە  نىشانىنى  بۇ  بولغان. 
مەركىزى  ئامېرىكا  ئۈچۈن  ئاشۇرۇش 
 »CIA« ئىستىخبارات ئىدارىسى بولغان
بىنا(  بۇرجەكلىك  )بەش  پىنتاگون 
مەسئۇللىرىغا بىر پىالن سۇنغان. ئۇالر 
پىنتاگون مەسئۇللىرىغا: »ئافغانىستاندا 
قارشى  جىھادقا  داۋاملىشىۋاتقان 
پايدىلىنىشىمىز  ئالىمالردىن  دىنىي 
ئارقىلىق  ئالىمالر  بۇ  يەنى  كېرەك. 
پەتىۋاالرنى  قارشى  جىھادىغا  ئافغان 
شوئارىنى  بىرلىشىش  چىقىرىشىمىز؛ 
ئۇرۇش  چىقىرىپ،  ئوتتۇرىغا 
ئەكېلىشىمىز؛  ھالىتىگە  توختىتىش 
قاتناشمىغان  تالىبانالر  تەشۋىقاتتا 
دەپ  قاتناشتى  تالىبان  يىغىنالرنى 
تارقىتىپ،  خەۋەرلەرنى  يالغان 
ئامېرىكا  ئالدىدا  خەلقى  ئافغانىستان 
مەغلۇبىيىتىنى  ئارمىيىسىنىڭ 
دېگەن.  كېرەك«  يوشۇرۇشىمىز 
بۇ  ئامېرىكا ھۆكۈمىتى  باشقا،  بۇندىن 
جىھادىغا  ئافغانىستان  ئايدا   -5 يىل 
ئافغانىستان  ھىندونېزىيە،  قارشى 
يىغىپ  ئۆلىمالىرىنى  پاكىستان  ۋە 
يىغىن ئاچقان. 7- ئايدا يەنە ئوخشاش 
ئەرەبىستاننىڭ  سەئۇدى  مەقسەتتە 
جىددە بىلەن مەككە شەھىرىدە ئىككى 

كۈنلۈك يىغىن ئاچقان.
ئىمارىتى  ئىسالم  ئافغانىستان   ■
 -9 ۋە   -8 مۇجاھىدلىرىنىڭ 
ئەمەلىيەتلىرىنىڭ  ئىچىدىكى  ئاي 

نەتىجىسى 
ئىستىشھادىي  قېتىم  بىر 
تاجاۋۇزچى  قىلغان؛  ئەمەلىيىتى 
 21 ئۆلۈپ،  نەپەر   36 ئەسكەرلەردىن 
ئارمىيە  مۇرتەد  يارىالنغان؛  نەپەر 
ئۆلۈپ،  نەپەر   4249 ئەسكەرلىرىدىن 
دانە   759 يارىالنغان؛  نەپەر   2800
قىلىنغان؛  ۋەيران  ماشىنا  ئەسكىرىي 
ئىككى  ۋە  تىكئۇچار  دانە  تۆت 
ئېتىپ  ئايروپىالنى  جاسۇس  دانە 
ئافغان  نەپەر   1697 چۈشۈرۈلگەن؛ 
ئەسكىرى ۋە ساقچىلىرى ئافغانىستان 
 338 بولغان؛  تەسلىم  مۇجاھىدلىرىغا 
غەنىيمەت  ماشىنا  ئەسكىرىي  دانە 

ئېلىنغان.
ئامېرىكا  ئاينىڭ 3- كۈنى   -10 ■
 »C-130 Hercules« ئارمىيىسىنىڭ 
توشۇغۇچى  يۈك  دانە  بىر  تىپلىق 
چۈشۈپ  ئافغانىستاندا  ئايروپىالنى 

كېتىپ، 11 نەپەر ئەسكەر ئۆلگەن.

6-كۈنى  ئاينىڭ   -10  ■
ئافغانىستاندىكى ئورۇزگان ۋىاليىتىنىڭ 
تېرىنكوت  مەركىزى  ۋىاليـەت 
ئەسكەرلىرى  ئامېرىكا  ئايرودرومىدا 
ئارمىيىسى  مۇرتەد  ئافغان  بىلەن 
بېرىپ،  يۈز  سۈركۈلۈش  ئوتتۇرىسـىدا 
ئافغان  ئەسكەرلىرى  ئامېرىكا 
ئەھمەدۇلالھ  ئارمىيىسىنىڭ  مۇرتەد 
ئەسكىرىـي  نەپەر  بىر  ئىسىملىك 
مەسئۇلىنـى ئۆلتۈرۈۋەتكەندىن كېيىن 
ئامېرىـكا  ئەسكەرلىرى  مۇرتەد  ئافغان 
ئەسكەرلىرىدىن ئۈچ نەپەرنى ئۆلتۈرگەن 

يارىـالندۇرغان. ۋە 

كۈنى   -7 ئاينىڭ   -10    ■
پەلەستىننىڭ غەربىي بۆلىكىنىڭ بوركان 
پەلەستىنلىك  زاۋۇتتا  بىر  رايونىدىكى 
يىگىت  مۇسۇلمان  بىر  ياشلىق   23
يەھۇدىينى  ئىشغالچى  نەپەر  ئىككى 
نەپەرنى  بىر  ۋە  ئۆلتۈرگەن  ئېتىپ 
قېچىپ  ساق-ساالمەت  يارىالندۇرۇپ 
بۇ  ئەسكەرلىرى  ئىسرائىلىيە  كەتكەن. 
يىگىتنى تۇتۇش ئۈچۈن كەڭ كۆلەملىك 
ئىككى  بارغان.  ئېلىپ  ئاختۇرۇش 
كۈندىن كېيىن يەھۇدىي ئەسكەرلىرى بۇ 
يىگىتنىڭ 45 ياشلىق ئانىسى بىلەن 
ئىككى قېرىندىشىنى تۇتۇپ كەتكەن. 

■ 10- ئاينىڭ 9-كۈنى ئەششاباب 
سومالىنىڭ  مۇجاھىدلىرى  جامائىتى 
شەھىرىدە  جالىب  ۋىاليىتىنىڭ  جودا 
مۇرتەد  ۋە سومالى  ئەنگلىيە  ئامېرىكا، 
قىلىۋاتقان  خىزمەت  ھۆكۈمىتىگە 
بەش نەپەر سومالىلىق جاسۇسقا ئۆلۈم 
جازاسى بەرگەن. بۇالرنىڭ جىنايەتلىرى 
زىيىنىغا  مۇجاھىدالرنىڭ  بولسا 
ھەمكارلىشىش،  بىلەن  كاپىرالر 
مۇجاھىدالرنىڭ ئورنىنى كارتا تاشالش 
بېكىتىپ  كاپىرالرغا  ئارقىلىق 
ئىقتىسادىي  مۇجاھىدالرغا  بىرىش، 
ئەنگلىيىلىك  قىلىۋاتقان  ياردەم 
مۇسۇلمانالرنىڭ ئىسىملىرىنى ئەنگلىيە 
ئىستىخباراتىغا  ھۆكۈمىتىنىڭ 

يەتكۈزۈپ بېرىشتىن ئىبارەت ئىكەن.
كۈنىدىكى   -9 ئاينىڭ   -10  ■
خەۋەرلەردە تارقىلىشىچە، تۈركىستاننىڭ 
خىتاي  رايـــونلىرىدا  جەنۇبىـــي 
ئازاد  »ئىدىيىنـــى  تاجاۋۇزچىلىرى 
قىلىش«  باي  خەلقنى  قىلىپ، 
بىلەن  شـــوئارى  باتىل  دېگـــەندەك 
زۇلۇمنى  خەلقلەرگە  مۇسۇلمان 
بۇنىڭ  ئىكـــەن.  داۋامالشتۇرماقتا 
ئـــۇالر  بىرى،  مىسالىدىن  تىپىك 
زىت  ئېتىقـــادىغا  مۇسۇلمانالرنىڭ 
باقمىچىلىقىنى  چوشقا  ھالدا 
بەزى  مەقسىتىدە  راۋاجالندۇرۇش 
مەجبۇرى  مۇسۇلمانالرغا  يېزىالردا 
باشلىغان. باققۇزۇشنى  چـــوشقا 

گېزىـت،  قېرىنداشـلىرىمىزنىڭ 
ماقالـە،  ژۇرناللىرىمىزنـى  ۋە  رادىئـو 
تارىـخ،  سەرگۈزەشـتە،  شـېئىر، 
ئەسـكىرىي تەلىم، جـەڭ مەيدانىدىكى 
مەلۇماتـالر...  تېببىـي  ئاجايىباتـالر، 
ژانىردىكـى  ھەرخىـل  قاتارلىـق 
تەمىنلىشـىنى  بىلـەن  ئەسـەرلەر 
قىلىمىـز.  ئىلتىمـاس  سـەمىمىي 
تارقىتىشقا  گېزىتنى  بۇ 
چىقارغان  كۈچ  ياردەملەشكەن، 
بارلىق  قولالپ-قۇۋۋەتلىگەن  ۋە 
نىڭ  تعاىل  هللا  قېرىنداشلىرىمىزغا 
بەرىكىتى  ۋە  رەھمىتى  مەغپىرىتى، 
بولسۇن! سالىھ دۇئالىرىڭالردا مۇجاھىد 
قېرىنداشلىرىڭالرنى ئۇنۇتمىغايسىلەر! 

والسلم عليكم ورمحة هللا وبركاته

ئەسكەرتىش


