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 مۇقەددىمە

 

ساناقسىز نېتمەتلەرنى ئاتاقىلغان، ئۆز قوشۇنلىرىنى  -سانا بەندىسىگە سان  -ھەمدۇ  جىمى
شەرەپ بىلەن ئىززەتلىك قىلغان، ئەھزاپ قوسۇنلىرىنى ئۆزى يالغۇن مەغلۇپ قىلغان  -كاتتا شان 

 ئالالھنىڭ مەدھىيىسى ۋە ساالمى پەيغەمبىرىمىز، قوماندانىمىز، نۇرلۇق ھەقىقەتئالالھقا خاستۇر. 
يولىنى ئۆز ھاياتىدا بىزگە كۆرسىتىپ كەتكەن، ئۆزىدىن كېيىن ھېچقانداق پەيغەمبەر 

 كەلمەيدىغان بۈيۈك يولباشچىمىز رەسۇلۇلالھقا بولسۇن.

 ئەگەر سىلەر جازانە تىجارەتلىرىگە»ل كۆرسىتىپ مۇنداق دەيدۇ: يو رەسۇلۇلالھ 
 بىلەن مەشغۇل بولۇپ جىھادنىبېرىلىپ، كالىنىڭ قۇيرۇقلىرىغا ئېسىلىپ، تېرىقچىلىق 

 تاشالپ قويساڭالر، اللە سىلەرگە خارلىقنى يۈكلەپ قويىدۇ. تاكى سىلەر دىنىڭالرغا
 )ئەبۇ داۋۇد« قايتمىغۇچە اللە ئۇ خارلىقنى سىلەرنىڭ ئۈستۈڭالردىن كۆتۈرۈۋەتمەيدۇ

 (.دېگەن« سەھىھ»رىۋايىتى، ئەلبانى 

 يارىشا كىشىلەرنىڭ كۆز ئالدىدا نامايەنجىھاد ھەرقايسى زامانالردا ئۆز ھالىغا 
 نەتىجە قانۇنىيىتىنى چەتكە قاقماستىن ئىزدىنىپ باققىنىمىزدا،-بولىدۇ. سەۋەب

 ياراق ۋە ئۇنى ئىشلىتىشتىكى تاكتىكىالرنى بىلىش كۆز يۇمغىلى-ئۇرۇشتىكى قورال
 تا، ئۇنىڭبولمايدىغان ماددىي ئامىلدۇر. اللە تائاال زېمىندا ھەربىر شەيئىنى يارىتىش

 -ماھىيىتىنى ھەقىقىي چۈشىنىپ، توغرا ئىشلىتىشنى بىلگەنلەر ئۈچۈن زور پايدا
 مەنپەئەتلەرنى بېغىشلىدى، ئەلۋەتتە. پەيغەمبەرلەرنىڭ تۈگەنچىسى بولغان
 سەييىدىمىز مۇھەممەد سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ ئۈممىتى بولۇش شەرىپىگە

 قان بۇ زامان ھەم بۇنىڭ سىرتىدا ئەمەس. بولۇپمۇنائىل بولغان ھەر بىرىمىز ياشاۋات
 ئىسالم ئۈممىتىنىڭ بېشىدىكى شېرىك ۋە كۇفرىنىڭ سېسىق تۈتەكلىرىنى تارقىتىش
 ئۈچۈن ھىممەت بېلىمىزنى مەھكەم باغالپ، قولىمىزدىن كېلىدىغان ھەرقانداق

 تىپئىمكانىيەت بىلەن ئالالھنىڭ دىنىغا ياردەم بېرىش ھەر بىرىمىزنىڭ باش تار
 بولمايدىغان مەجبۇرىيىتى. قارنىنىڭ غېمىدىن باشقىنى ئويلىيااليدىغان مۆئمىنلەر

مەيدانلىرىدىكى  ھەقىقەتەن بىزنىڭ جىھاد .ئۈچۈن بۇ ئاچچىق رېائللىق قاراڭغۇ ئەمەس
 - ئەڭ ياخشى قورالىمىز تەقۋالىق ۋە ئەڭ چوڭ دۈشمىنىمىز بولسا گۇناھ

 .مەئسىيەتلىرىمىزدۇر
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 بىلىملىرىمىز بىلىدىغانالرغا ئەسلەتمە،ۋاقىتتا ئالغان بۇ قىسقىغىنە ، الحححح حححح ححححلە
پايدىلىق بىلىم بولۇپ، مۇجاھىدالر قانلىرىنىڭ ساقلىنىپ قېلىشى ۋە  بىلمەيدىغانالرغا
تېخىمۇ كۆپ تاالپەت يېيىشىگە سەۋەپ بوالر دېگەن ئۈمىدتە بۇ كىتاپنى  دۈشمەنلەرنىڭ
 .تۈزۈپ چىقتىم

ۋە مۇئەسكەرداش ماتىرىيال  لىقئاۋاز ەرىسخانىدىن ئېلىنغان نەخ مەيدانئەينى دبۇكىتاپنى  
 رسىدىن چۈشۈنۈپ يادىمدا قالغانئۇستازنىڭ دە ، شۇنداقالخاتىرىسى دەرسرنىڭ ەلبۇرادەر
خاراكتىرلىق ئاساسلىنىپ تۈزۈپ چىقتىم. ئۇستازنىڭ دەرس ۋاقتىدا قىلغان نەسىھەت  لەرگەبىلىم

ىن چەتنەپ كەتمىگەن ئاساستا ەتتسقمەئەسلى  ،بولسۇن ئۈچۈنك ۈشلۈسۆزلىرىنى چۈشۈن
ۇپ بۇرادەرلەرگە تېخىمۇ پايدىلىق كىتاپ بول .مۇنچە گەپ قوشۇپ قويدۇم-ئانچەشەرھىلەپ 

بەزى  ئەسكىرى ئۇستازالردىن ئاڭلىغان باشقا ۋە الرگەن ئۈمۈتتە، شەرئى ئۇستازېسۇن دچىق
پايدىلىق بەزى ىكى جەريانىد قاتنىشىشجەڭلەرگە  ،رىباتالردا تۇرۇش ،ىملەرنىلتە

 گۈزۈپ قويدۇم. كىر بىلەرنىمۇىتەجر

ى بېرىشئۇستازلىرىمىزنىڭ توغرا تەلىم ، نىڭ مۇۋەپپەق قىلىشىاللەتوغرىنى يازغان بولسام بۇ  
ۋە  سەۋىيەمنىڭ تۆۋەنلىكى ئەگەر خاتا كەتكەن بولسام بۇ ،ۋە بۇرادەرلىرىمنىڭ ياردىمىدىن

  .دەپ قارايمەن چۈشەنگەنلىكىمدىن دەرسنى خاتا

ۋە  جىھاد مەيدانىدا تۇرغان ۋاقتىمنىڭ قىسقا بولىشى، ئەمەلى جىھادى تەجىربەمنىڭ كەملىكى
رنى سەزگەن خاتالىقالكىتاپتا خاتالىقالرنىڭ سادىر بولىشى تەبىئى.  باشقا سەۋەپلەر تۈپەيلىدىن بۇ

نىڭ ېۋەنچىلىك بىلەن سورايمەن. مۆت ىىنرىشېۋە بۇرادەرلەرنىڭ سەمىمى ئەسكەرتمە ب رئۇستازال
بۇ  دىنتائاالاللە ساقلىسۇن. اللەتىپ قېلىشىدىن ېمۇجاھىدالرغا مۇسىبەت ي بىدىنخاتالىقىم سەۋە

نىڭ اللەبەدەل تۆلەپ  ۋە مۇجاھىدالرنىڭ ئاز ملەرنى جىھادىمىزنىڭ يۈكسىلىشىگەبىلى
مەزلۇم ئىسالم ئۈممىتىنىڭ، جۈملىدىن مەزلۇم  ،تاالپەتلەرنى يەتكۈزىشىگە ەپكۆپل گەدۈشمەنلىرى

پ سەۋەپ قىلى اق ئىسالمى ھۆرلۈككە ئېرىشىشىگەرتېز شەرقى تۈركىستان مۇسۇلمانلىرىنىڭ
ئاخىرەتتە ئەسقاتىدىغان بىلىم ۋە ئەمەللەر -بۇ بىلىملەرنى بىزلەرگە دۇنيا اللە .سورايمىز ىنىبېرىش

 سۇن.ارىدىن قىلقات
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 .رلۈك مەسىلىلەرنى ئەسلىتىمەنم مۇھىم دەپ قارىغان بىر نەچچە تۈئۆزۈرادەرلىرىمگە ۇئاخىرىدا ب

  .ر نىيەتكە باغلىقللەئەمە (.1) 

يِّ قا ثمسوت ُع َِْ بن  ةخَّن ن اَ ق ون ث  7920 ِْث َنَّنصن اَ َّن ِب  يََو َِْ رسَو قا ثه  ص ى قا ثهخ ة مسه ــــــــــــ ةَ ةن و
َخ  ِ نةوَّــن َِّ اــِ  ـنون  َّســــــــــــــ ا ُ ــِ ق و ُئ قاو   َ  َّنُ  ــثنِ ا مــخ َو كِ   ِه ْجو نُتخهخ ُىل قا ثه  َّنرنسخوا ه  فنِه ْجو فن اــ ِاُِّـمســثِ  نُتــخهخ ُىل قا ــثه  َّن

مسبـخِهنِ أَّ قاو نأنةِّ يـنتـن  َو كِ   ِه ْجو نُتخهخ ا دخ ـومسنِ يخص   .زنَّثجخِهنِ فنِه ْجو نُتخهخ ُىل اِ ِهنِجن ن ُامسهَّنرنسخوا ه  َّنان

ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ لەيسىدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى،  ۋەققاس بنىئى ئەلقەمە ـ            7920
 ئەمەل» :: مەن پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭمۇنداق دېگەن مۇنبەردە تۇرۇپ

نىڭ اللەۋە  اللەكىمكى  .رىشىدۇېئ ىنىغاكىشى پەقەت نىيەت قىلغ نىيەتكە باغلىق بولۇپ،
قانداق بىر ئادەمنىڭ ىجرەت قىلىدىكەن، كۆزلىگىنىگە ئېرىشىدۇ. رەسۇلىنىڭ رازىلىقىنى كۆزلەپ ھ

پەقەت شۇنىڭغىال رىشىش ياكى بىر ئايالغا ئۆيلىنىش بولسا، ېدۇنياغا ئ ەھىجرىتى ئازغىن
  .1دېگەنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم «ئېرىشىدۇ

 ولسۇنىش بولسۇن ياكى جەڭ قىلىش بمەيلى ئىلىم ئېل ھەرقانداق ئىشنى قىلىشتىن بۇرۇن
 اللەئەمەلنىڭ ىم. ېلىشىمىز الزال نىيىتىمىزنى توغۇرلىۋقانداقال بىر ئىشنى قىلماقچى بولساق ئاۋ

ىقى ئۈچۈن خالىس رىزالاللەنىيەت  - بىرىنچى .ئىككى نىڭ شەرتىىنىڭ دەرگاھىدا قۇبۇل بولۇش

 ١١الزمر:  چڀ    پ  ٱ  ٻ     ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ چ  .  بولۇش

ىبادەت قىلىشقا ئقا اللەمەن دىننى )شېرىكتىن ۋە رىيادىن( ساپ قىلغان ھالدا »ئېيتقىنكى،  چ

 . چبۇيرۇلدۇم 

 . ۈننەتكە ئۇيغۇن بولۇشس-قۇرئان - ئىككىنچى

َن رنسخوَخ قا ث  -  131 ِْن ان و  ِ ِْن عن قا ثهخ ةنِّـوِهن َو ةنِئ شنصن رنض  دن ةن َو أنْحو ق ه  صن ثى قا ثهخ ةن نمسوه  َّنسن ثان ان ثن ِف  أناو   ِن ِهنذن
 .انِ انمسوسن ف مسه  فـنِهخون رند  

مۇنداق  0 ائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەرئ -131
ا، ئۇ ئىش زنىڭ بۇ ئىشىمىزدا )يەنى دىنىمىزدا( يوق نەرسىنى پەيدا قىلسكىمكى بى»دېگەن: 

 ( 6297)بۇخارى:  «. رەت قىلىنىدۇ

                                                           
  ئەلبانى )1927(: سەھىھ، ـ دېگەن.1
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ۋە  كىىلنىڭ قولىدا ئىكەناللەھەر ئىشنىڭ  مەغلۇبىيەت-يامانلىق، غەلىبە-ىقياخشىل (.2) 

ئىشالرنىڭ  نۇسرەتنى،-بىز غەلىبە.  سلىقىمىز الزىمماۇتلىقىنى ئۇنتەرىپىدىن بولىدىغان اەلل
، تەجرىبىلىك ئىقتىدارلىقياكى يۇقىرى ۋە ياكى جاسارىتى  نىڭ قورالىئۆزىمىز نەتىجىلىرىنى

شىمىز كېرەك. ۈتىنال كۈت اللەپاراسىتىدىن ئەمەس، پەقەت يەككە يىگانە ماندانالرنىڭ وق-ئەمىر
 ،كۆپىيىپسانىمىز  ،تەيلىېھەممە تۈرلىرىنى ئۆگۈنۈپ كمەيلى بىز تاكتىكا بىلىملىرىنىڭ 

 .دىن ھېچ ئىش كەلمەيدۇلىمىزقو ،نىڭ نۇسرىتى بولمىسااللە كەتسۇن قوراللىرىمىز سەرخىللىشىپ
نىڭ اللەبۇنىڭغا تارىخ ۋە ئارىمىزدىكى كۆپ جەڭلەرنى كۆرگەن ئۇستاز ۋە بۇرادەرلىرىمىز گۇۋاھ. 

توسقىنىدىن  ،نىڭ رەسۇلى بۇيرىغاننى قىلىپاللەۋە  اللەنۇسرىتىگە اليىق بولىشىمىز ئۈچۈن، 
ۋە ئەت قىلىشقا بۇيرىغان ى جامائەت بولۇشقا، ئەمىرگە ئىتابىزن اللە تائااليېنىشىمىز كېرەك. 

  .تەپرىقىچىلىكتىن توسقان

 ١٠٣آل عمران:  چ   ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ  تعالى اەللقال 

نىڭ دىنىغا( مەھكەم يېپىشىڭالر، ئايرىلماڭالر  اللەنىڭ ئاغامچىسىغا )يەنى  اللەھەممىڭالر 
)يەنى سىلەردىن ئىلگىرى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر ئىختىالپ قىلىشقاندەك، دىندا ئىختىالپ 

 قىلىشماڭالر(.

رىمىز ىبيەنە قالساق  بىرىمىز بوشاپ لۇشىمىز كېرەك.دىن يولىدا زىيادە چىدامچان بو (.3) 
بىز   !دە بەسلىشىپ ئۇالرنى سەبىرىمىز بىلەن يىڭەيلىدۈشمەن بىلەن سەبىر !چىڭىتايلى

قولىمىزدىكى  ىنچە جەڭلەرگە قارايدىغان بولساقچارچىساق ئۇالرمۇ چارچايدۇ. كۆپ
نىيىتىمىز يوق، يۈرەكلىرىمىز چىقىپ كەتكۈدەكمۇ ئىمكا چېكىنىپئىمكانىيەتلەر تۈگەپ، ھەتتا 

لىنىپ دۇئا قىلغاندا قا يې اللە كىلىدۇ دەپنىڭ نۇسرىتى قاچان  اللەكەپلىشىپ، غا ئېغىزىمىز
نىڭ نۇسرىتى اللەالرغا سەبىر قىلىپ مۇستەھكەم تۇرغاندا ئاندىن ۋە شۇ ئېغىرچىلىق

ى مۇستەھكەم تۇرۇپ سەبىردە يەڭسە، شۇ ىسى كۆرىمىز. ئىككى تەرەپنىڭ قايسكىنىلكەلگەن
بۇ سىناق  لېكىن .مەنسۇپ گەنىڭ قوشۇنى، غەلىبە بىزاللەبىز  ،توغرا .غەلىبە قىلىدۇتەرەپ 

 -بەزىدە دۈشمەن ئۈستۈنلۈككە ئېرىشىدۇ، بەزىدە بىز غەلىبە قىلىمىز، بۇ غەلىبە ،دۇنياسى
ئەتسىزلىكىمىز سەۋەپ بولىدۇ ياكى ۇ سەۋەبى بولىدۇ. يا بىزنىڭ ئىتامەغلۇبىيەتلەرنىڭم

ئارا -ئۆز ن بىزباشقا سەۋەپلەر. شۇنىڭ ئۈچۈياكى ۋە  نلىكىمىزەىگڭەلمېدۈشمەننى سەبىردە ي
، سەبىرگە قىلىپ تۇرۇشىمىزبىرىمىزنى ھەققە تەۋسىيە -مۇھەببەتلىك بولۇشىمىز، بىر -مىھرى

الرنىڭ مەئرۇپ ئۇىلىپ تۇرۇشىمىز، ق ، ئەمىرلىرىمىز ھەققىدە دۇئاقىلىپ تۇرۇشىمىز تەۋسىيە
 قىلىشىمىز كېرەك.  ئەتئىتاقەتئى بۇيرۇقلىرىغا 

 ياخشى كۆرىدىغان ئەمەللەرگە مۇۋەپپەق قىلسۇن ۋە بىزلەرنى ئۆزىنى ئۆزى تائاال ھەممىمىز اللە
گەنگە ېتائاال ئۆزىمىز د اللە !ھەق ئۈستىدىكى تائىپىلەر قاتارىدىن قىلسۇن ياخشى كۆرىدىغان

ھەق  ،ياشاپ ھەق ئۈستىدە !سۇنىپ بەرئاسان قىل شۇنى ۋە قىلسۇن نېسىپقىلغىلى  ئەمەل
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مەقبۇل  ھاياتىمىزنىڭ ئاخىرىنى !قىلسۇن نېسىپئاخىر الشتۇرغىلى ئۈستىدە ھاياتىمىزنى 
   ! .ئامىنقىلسۇن  كە مۇيەسسەرشاھادەت
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، جەڭ قىلىش پىستىرما ،قىلىش كاېدرازۋ - ھەققىدە قىسقىچە چۈشەنچە بۇ تاكتىكا دەرسى
ىدۇ. تۆۋەندە ئىچىگە ئال قاتارلىق  بىلىملەرنى ئۆز مۇداپىەئ قىلىش، ھۇجۇم قىلىش، پىالنى تۈزۈش

 ئايرىم تونۇشتۇرىمىز.-بىز بۇالرنى ئايرىم

 رازۋېدكا

زى ۋە ۆئارمىيەنىڭ ك ىچى گۇرۇپرازۋېدك ،لۇپوب مۇھىم قىسىمىتاكتىكىنىڭ بىر  - رازۋېدكا
 دۈشمەن ھەققىدىكىۋە ئەمەلىيەت قىلىش ئۈچۈن  رازۋېدكا لىقىنىڭ ئورنىدا تۇرىدۇ.ۇق

 لىدۇ.ىئۈچۈن ئېلىپ بېرللەش ئىگەنى مەلۇماتالر

تەرەپتىن ھۇجۇم قىلىپ قويۇپ  ئاڭالش، تەكشۈرۈش، پىستىرما قويۇش، بىر -قىلىش  رازۋېدكا
 ندۈشمە لېكىن ،زەتتۇقۆرازۋېدكا جەريانىدا كيەنى ) دۈشمەننىڭ ئەھۋالىنى بىلىۋېلىش

بۇ  .بارلىقىنى بىلەلمىدۇق قورالى قايسى پىەئدەئورنىنى ۋە قايسى مۇدا ،مۇداپىەئلىرىنىڭ سانىنى
قىلمايدىغان بىخەتەر يەردە تۇرۇپ  تۈركۈم كىشىلەر دۈشمەننىڭ ئوقى تەسىر ئەھۋالدا بىر

ى ۋە قايسى قوراللىرى بار مىمىز دۈشمەننىڭ قانچە مۇداپىەئسۈتۈرك بىر ،دۈشمەنگە ئوق ئاتىدۇ
دۈشمەننىڭ ئاالقە  ۋە (بولىدۇەتسەك قاراپ ئىشل بىلىۋالىمىز، بۇ ئۇسۇلنى ئەھۋالغا لىغىنى
 لىدۇ.ىئارقىلىق ئېلىپ بېر نىلىرىنى مەخپى تىڭشاشۈئۈسك

 سىتىقكىنىڭ مەېدرازۋ

شۇننىڭ خاراكتىرى و)يەنى ق ى، قانداق قوشۇن ئىكەنلىكىتدۈشمەننىڭ سانى، قورالى، مەقسى 

دۈشمەننىڭ  ۋە ىقانداقلىقىڭ جايالشقان ئورنىنىڭ لىقى، دۈشمەننىيېڭ - ، كوناياكى ساالھىيىتى(
 قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بىلىش تەرەپلىرىنىكۈچلۈك  ۋەئاجىز 

 .رازۋېدچىكالر رازۋېدكىنىڭ مەقسەتلىرىنى ئورۇنداش جەريانىدا دىققەت قىلىشقا تىگىشلىك ئىشالر

 شۇنىال قىلىشھاد قىلماي پەقەت ىن بولسا ئىجتبېرىلگەغا قانداق ۋەزىپە سىىپكا گۇرۇپۋېدراز
  كېرەك.

دۈشمەن ھەققىدە مەلۇمات يەرگە رازۋېدكا قىلىپ  نى بىرسىىپمىسال : ئەمىر  رازۋېدكا گۇرۇپ
 يىچە ئىشوەقسىتى ب، رازۋېدچىكالر ئۈستىدە سۆزلەنگەن رازۋېدكىنىڭ مكەن بولسائېلىشقا ئەۋەت

بىز ، ىنىمىزداياكى قايتىۋاتقتىۋاتقان ېك رازۋېدكىغا. كېرەكبىجىرىشى، باشقا ئىشالرنى قىلماسلىقى 
بۇالرغا  دىمۇگەن تەقدىرنى كۆرپىسىبىر كىچىك گۇرۇپبىماالل مەغلۇب قىالاليدىغان دۈشمەننىڭ 

غان تەقدىردىمۇ چېقىلماسلىقىمىز بەلكى قال رۈپۆدىھقاننى ك ەرى بىركيا ۋە مىزسلىقىھۇجۇم قىلما
 ،ئۇرۇپ شاننىنى دەپ ئۇچرىغانال-التىدىكەنېكۈچىمىز يناۋادا  تىشىمىز كېرەك.ېكۆرۈنمەي ئۆتۈپ ك

بۇنىڭدىن  ،گەندەكلەر ئۇچراپ قالساېپادىچى د ياكى ياكى بىرەر دېھقان غەنىمەت ئېلىپ كەلسەك
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قىلساق  قىلىپ سوراق ددۈشمەن ھەققىدە تېخىمۇ كۆپ مەلۇمات ئىگەللىيەلەيمىز دەپ ئىجتاھا
بىزنىڭ ئۇالرنى رازۋېدكا قىلغىلى  ،الپئېنىقكەتسەك، دۈشمەن بۇنى  ئېلىپپ ۇياكى تۇت

ياكى بىزنىڭ  مكىنۇپىستىرما قويىشى م بىزگە لىشىمىزگەېيەنە بىر ك ،كەلگەنلىكىمىزنى بىلىپ
رازۋېدكا قىلىپ، مەلۇمات ئېلىپ جەڭ ئەمىلىيىتى قىلماقچى ئىكەنلىكىمىزنى بىلىپ 

دۈشمەن ئەمىر  .مكىنۇممۇداپىەئلىرىنى تېخىمۇ كۈچەيتىشى ۋە تېخىمۇ سەگەك تۇرىۋېلىشى 
 .چېقىلمايمىز چوقۇملىڭالر دەپ تەكىتلىسىغۇ ېمەخپى بېرىپ مەخپى ك ،نمەڭالركۆرۈئۇچراپ قالسا 

ئۇچراپ قالغان ئاسانال  ،ۇىمبىزنى رازۋېدكا قىلىشقا بۇيرۇپال، ھېچقانداق ئىشتىن توسمىس
نمەي قايتىپ كۆرۈۇپ ئۇالرغا نۇپ تۇرۇشۇروي ،لىدىغان تەييار ئولجىالرغا چېقىلمايوئېرىشكىلى ب

بىرەر كىچىك  دۈشمەننىڭ ئەمىر بىزنى رازۋېدكىغا ئەۋەتكەندەئەگەر شىمىز كېرەك. لىېك
لىغۇدەك بولسا ئەسىر ئەسىر ئاال ،كۈچۈڭالر يەتكۈدەك بولسا ئۇرۇپ ،قالساڭالر كۆرۈپنى پىسىگۇرۇپ

ئەمىرلەر بىزنى بىرەر ئىشتىن توسسا ياكى  ،چۈنكى .قىلىمىز سە شۇنداقېلىڭالر دېئېلىپ ك

 ەللاكححلالحح    من سححححححح  )  .زىياننى كۆزدە تۇتۇپ بۇيرۇيدۇ-لىدىغان پايداېك ئۈممەتكە ،بۇيرىسا

قىلىش ھەم رازۋېدكىنىڭ  ، بۇنداقبولىدۇ بىزنىڭ ئىتائەت قىلىشىمىز ۋاجىپۋاقىتتا  بۇ ( م سي  
 بىر تۈرى.

نى ، ئۇالر بىزكۆرۈپسۆزلىگىنىمىز، بىز دۈشمەننى ياكى ئاددى بىر خەلقنى  يۇقىرىدا 
قىلىدىغانلىقىمىزنى  قالسا قانداق كۆرۈپئەگەر دۈشمەن بىزنى  دەرۋەقە .ئەھۋال دىكىكۆرمىگەن

ى ىئتەبتۇتۇشۇپ قېلىشىمىز  چۈنكى بۇ ۋاقىتتا دۈشمەن بىلەن .ئەلۋەتتە بولىدۇمۇ سۆزلىمىسەك
 ،سەكېد «ئوق چىقارمايتتۇقرازۋېدكىدا ، رازۋېتكىغا كىرگەن»بىز ، بۇنداق ئەھۋالدا ئەھۋال

يىچە وتەرتىپ ب ،بىرىمىزنى مۇداپىەئ قىلىپ-بىربىز ئامال بار لېكىن ئۇنىمايدۇ، بۇنىڭغا دۈشمەن 
دائىرىسىدە ئۇزاق ئۈستۈن كۈچ دۈشمەننىڭ  كېرەك. يەنى چىقىۋېلىشىمىز چېكىنىپ تېز

 .تۇرۇشتىن ساقلىنىش الزىمتىركىشىپ 

دىكى دائىرىگە لىش ئۈچۈن دۈشمەننىڭ كونتىروللىقىلىيىتى قىەئەگەر بىز رازۋېدكا ئەم 
 كىشىلەر قانداق ساددا بولمىغان ھەر ياكى باشقا ئەسكەرۋە  ھقان ياكى پادىچىېد ەربىر ،گەندەكىر

ئادەم ياكى ئەھۋالغا قاراپ ئۇنىڭدىن كۆپ ئادەمنى  ئىككىئۇنى تۇتۇپ  ،كۆرۈپ قالغان بولسا بىزنى
 ،كېيىنساقالشقا ئادەم قويۇپ بولغاندىن  .ز بىرال ئادەمنى قويۇپ قويمايمىزساقالشقا قويىمىز، يالغۇ

 كېيىندۈشمەننى رازۋېدكا قىلىپ بولغاندىن  ،قالغانالر ۋەزىپىمىزنى ئورۇنداشقا ماڭىمىز
ئەگەر بىز  .الزىم مىزشىسۈرئەتتە يىراقلىشىتېزەردىن ۋىتىپ دەرھال بۇيىقوي تۇتقۇنالرنى

قايتىپ چىكىتىمىز، بۇيەرگە  تېزقاندا ئۇچراپ قالسا، بۇيەردىن ىۋاتقايت بولۇپرازۋېدكىنى ئورۇنداپ 
سەۋەپلىرىنى ياخشى تۇتۇپ باشقا  ئېھتىياتكەلسە  راكىرىشكە توغ ،كىرمەيمىز كېيىنبۇندىن 

  .اعلم ەللا كىرىشىمىز كېرەك.يولالر بىلەن 
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 لىدىغان تەلەپلەرۇكىغا قويۋېدراز

  .رىشىشىتىش ئۈچۈن  پۈتۈن كۈچى بىلەن تېسەتكە يقمە-1

جەڭ ) .كېرەكقىلىش داۋاملىق جەڭ بولمىغان ئەھۋالالردىمۇ  ۋە توختاپ قالماسلىق رازۋېدكا-2
مەلۇمات  ئېنىق ۋە لىيىتى قىلىش ئۈچۈن مەخسۇس رازۋېدچىكالر دۈشمەن ھەققىدە ئىنچىكەەئەم

جەڭ بولمىغان  ،ۋتقانۇرىباتتا تۇر لېكىن، كېرەك قىلىشىرازۋېدكا  چوقۇمئېلىش ئۈچۈن 
ا رۇش ئۈچۈن كىچىك تۈردىكى رازۋېدكزىتىپ تۇۆلىرىنى كھەرىكەتدۈشمەننىڭ  ىمۇۋاقىتالرد

كىرىپ  ئىچكىرىلەپدۈشمەننى بەك ، مەسىلەن. توختاتماسلىقىمىز كېرەكخىزمەتلىرىنى 
كىرىپ دۇربۇندا  ئىچكىرىلەپرىبات ئورنىمىزدىن بىر نەچچە كىشى ئازراق  مۇزەتمىسەكۆك

 .( كېرەكگەندەك كىچىك تۈردىكى رازۋېدكىالرنى داۋاملىق قىلىپ تۇرىشىمىز ېد كۆزىتىش

لىرىدىن ھەرىكەتدۈشمەننىڭ  قويساق ،بىز كىچىك تۈردىكى رازۋېدكىالرنى توختىتىپ ناۋادا 
دۈشمەن  .دۈشمەن ئىلگىرىلەپ قالسا  بۇ بىز ئۈچۈن تۇيۇقسىز ئىش بولىدۇ ،دە-خەۋەرسىز قالىمىز

ياردەمگە ئادەم   ،ئاندىن باشقا يەردىن چوڭ قوراللىرىمىزنى ئەكىلىشكە كېيىنھۇجۇم قىلغاندىن 
بىز ئەگەر دۈشمەننى  .تىپ قالىدۇېبەزەن تاالپەتلەر ي سەۋەپتىن ،  شۇتوغرا كىلىدۇچاقىرىشقا 

اي ھەمىشە داۋامالشتۇرساق، كىچىك تۈردىكى رازۋېدكىنى ( توختىتىپ قويم يەنىنى )كۆزىتىش
مەسىلەن: يېڭىدا  .خەۋەردار بولۇپ تۇرااليمىزدەل ۋاقتىدا دۈشمەننىڭ ئىش ھەرىكەتلىرىدىن 

قەيەرگە مۇداپىەئ ياسىدى، ئەسكەرلىرىنى كۆپەيتىۋاتامدۇ، چوڭ قوراللىرىنى يۆتكەپ 
ز. بىلىپ تۇرااليمى ئۆزگىرىشلىرىنى ھەرىكەتڭى ېدەك دۈشمەننىڭ يندېگە يوقمۇ-ئەكىلىۋاتامدۇ

ئەگەر دۈشمەن مۇداپىەئلىرىنى كۆپەيتىۋاتقان بولسا، ئەسكەر ۋە ئېغىر قوراللىرىنى يۆتكەپ 
ئەسكىرى باشقا ياكى قىلماقچى ئىكەنلەكىنى ۋە  دۈشمەننىڭ ھۇجۇم ، بۇئەكىلىۋاتقان بولسا

ۇ. كىچىك تۈردىكى رازۋېدكا خىزمىتىنى دائىمى ئېلىپ بارساق، ىنى بىلدۈرىدقمەقسىتىنىڭ بارلى
ھۇجۇم قىلىشتىن بۇرۇن شۇنىڭغا قارىتا تەييارلىق بەلكى  ،دۈشمەن ھۇجۇم قىلىپ بولغاندا ئەمەس

 قىلىۋاالاليمىز، شۇنىڭ ئۈچۈن رازۋېدكىنى ھەرقانداق ۋاقىتتا توختاتماسلىقىمىز كېرەك.  

  (باشقىالر بىلمەسلىك سى ۋە ئەمىردىن پىگۇرۇپرازۋېدكا ) .لۇشورۇن بويۇش -3

  .بولۇشپوزىتسىيىدە كىغا ھەر ۋاقىت ئاكتىپ ېدرازۋ-4

 .لۇشونىق بېۋە ئ توغرامەلۇماتالر  ئېرىشكەنكىدا ېدرازۋ-5

ئەگەر رازۋېدكا مەلۇماتى ئېنىق  .رازۋېدكا مەلۇماتىغا ئاساسلىنىپ تۈزۈلىدۇ -جەڭ پىالنى 
ش بولۇ رەكيارىدارالر كۆپ ۋە ئەڭ يەڭگىل بولغاندا شەھىد ،بولمىسا ياكى خاتا بولۇپ قالسا

ئېغىر بولغاندا شۇنچە مكىن. ۇقىاللىشىمىز مكۆزلىگەن نىشاننى فەتىھ  بەدىلىگە بولسىمۇ
بىلەن ئاخىرلىشىشى  ۇبىيەترىپ قىلغان جەڭ مەغلېب الرنىقۇربانلىق ،تىرىشچانلىقالرنى قىلىپ

جەڭ مەغلۇبىيەت بىلەن پ تۇرۇپمۇ كۆپ بولۇ شۇنچە يارىدارالر ۋە شەھىديەنى ) .مكىنۇم
قىيەتلىك پەپىالنى تۈزۈش ۋە جەڭنىڭ مۇۋاپ ( رازۋېدكىنىڭ جەڭ.مكىنۇئاخىرلىشىشى م
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شۇنىڭ ئۈچۈن رازۋېدكىدا ئالغان مەلۇماتالرنىڭ توغرا ۋە ئېنىق  ،ىكى رولى بەك چوڭىدشىلوب
 ىمىز كېرەك.  بېرىشغا ئەھمىيەت بولۇشى

   

-ئەمىر ،تاپشۇرىشىۋاقتىدا رازۋېدچىكالر رازۋېدكىدا ئالغان مەلۇماتالرنى ئەمىرگە -6
 .كېرەكى شكۆرۈتەكشۈرۈپ ۋاقتىدا  رازۋېدكىدا ئېرىشكەن مەلۇماتالرنى مۇماندانالروق

 ئەمىر ،بەرسەچىكتۈرۈپ ې، كماتالرنى ئەمىرگە ۋاقتىدا بەرمەيئەگەر رازۋېدچىكالر ئالغان مەلۇ
دۈشمەننىڭ ھازىرقى  يىچە پىالن تۈزسە، بۇ مەلۇمات ۋە پىالنوب مەلۇماتالرنى تەكشۈرۈپ شۇ ئۇ

 تۈزۈلگەنە ۋ ىنىڭرازۋېدك بۇ قىلىنغانغاندا، بۇنداق بول .مكىنۇمماس كەلمەسلىكى  غائەھۋالى
ئەمىرگە ئىگەللىگەن مەلۇماتالرنى ئەگەر رازۋېدچىكالر  بولمايدۇ.پايدىسى ھېچقانداق پىالنالرنىڭ 

غان تمىتۇ يىچە ئىشوبمەلۇمات  شۇ ۋە مىگەنتەكشۈر ائەمىر ۋاقتىدكىن ېل، بەرگەن بولساقتىدا ۋا
 .بولمايدۇ ئوخشاشال پايدىسى ىمۇبولس

 ،لىرى باشقىچەھەرىكەتدۈشمەننىڭ  ،ھەققىدە مەلۇمات ئالدىمىسال: رازۋېدچىكالر دۈشمەن 
اقتىدا بەرمىدى ياكى ۋاقتىدا مەلۇماتنى ئەمىرگە ۋ بۇ لېكىنقېلىش ئىھتىماللىقى بار،  ئىلگىرىلەپ

بۇ ئەھۋالدا  .قىلمىدى شۇنىڭغا قارىتار تەييارلىق ئەمىرلەر ۋاقتىدا تەكشۈرۈپ، گەن بولسىمۇبەر
تاالپەتلەر قىلىپ تۇرمىغانلىقىمىز ئۈچۈن بەزەن  بۇنىڭغا تەييارلىق بىز ،قالسالەپ ىدۈشمەن ئىلگىر

يارىدارالر  ۋە شەھىد ۈرەلىگەن تەقدىردىمۇ،كىندېدۈشمەننى چ)يەنى  .مكىنۇمقېلىشى  بولۇپ
 .(مۇمكىنلۇپ قېلىشىمىز ۇبكىندۈرەلمەي بىز چىكىنىشكە مەجبۇر ېياكى چ تىشىېك بولۇپكۆپ 

دۈشمەننىڭ ئۇيەردە  پاگۇرۇپ ىچىرازۋېدكلىشتىن بۇرۇن، بىز دۈشمەنگە ھۇجۇم قى مەكېد
 كەنئى كەن بۇيەردىن كىرمەك ئاسانئى بۇتەرىپى ئاجىز ،كەنئىبۇيەردە تانكىسى بار ،مۇداپىەئسى

 ەرمىگەنكىن ۋاقتىدا تاپشۇرۇپ بې، لگەنمەلۇماتالرنى ئېلىپ كەل گەنگە ئوخشاش پايدىلىقېد
، غانداىرىۋاقىت ئۇزىراپ مەلۇمات كون ،گەنۋاقتىدا تەكشۈرۈلمىۋاقتىدا تاپشۇرغان بولسىمۇ ياكى 

سىمان زەنجىر شۇمانا ، لىنغانيىچە قىوب جەڭ شۇ ،تۈزۈلگەنىپ پىالن كونا مەلۇماتقا ئاساسلىن
، ياكى ىنغانفەتىھ قىل نىشانيارىدارالر كۆپ بولغان ھالەتتە ۋە شەھىد  ەبىدىنسەۋ خاتالىقالر

 ۋاقتىدا تاپشۇرۇلماسلىق ياكى ئۆز مەلۇمات ۇنغانبول پنىئېلىتەييار . چىكىنىشكە مەجبۇر بولغان
 ئاقىۋەتكە قاراڭ!يامان لىپ چىققان ېك ۋاقتىدا تەكشۈرۈلمەسلىك تۈپەيلىدىن

 ى:رمال ئادەم سانوتىدىغان نېكىغا كېدرازۋ

 ،𝑅𝑃𝐺 ،قالسا ولۇپب دىن ئازئون ۇ.بولىدئون مال ئادەم سانى ئادەتتە روكىدىكى نرازۋېد
زىپ قېلىپ ېجەريانىدا دۈشمەن س رازۋېدكا تاسادىپەن .تىشمەيدۇېقەنناس، پىكاالرغا ياردەمچى ي

ئەگەر ئارىمىزدىن كە توختايدۇ. تەس ئاز ئادەم بىلەن دۈشمەنگە تاقابىل تۇرماق ،تۇتۇشۇپ قالساق
تىش تېخىمۇ تەسكە ېيۆتكەپ ئېلىپ چىقىپ كبۇنى ، قالسا بولۇپبىرەرسى شەھىد ياكى يارىدار 

ئادەمگە قارىغاندا ياخشىراق  ئاز ،بىلەن ئۇچرىشىپ قالساق دۈشمەن ،ئادەم بولسا رەككۆپ .چۈشىدۇ
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كىن ېل يارىدارالرنىمۇ ئاسانراق ئېلىپ چىقىپ كىتەلەيمىز،ۋە شەھىد  .غىلى بولىدۇتاقابىل تۇر
 ئادەتتىكى ئەھۋالدا .تەسىر يېتىدۇنلىقىغا شۇرۇوي رازۋېدكىنىڭ ۇپ كەتسىمۇ،كۆپ بولبەك ئادەم 

كىن كۆپ ئادەم كىرىشكە ېل ى ئون بولىدۇ.مال ئادەم سانكۆپمۇ ئەمەس نۇر ،ئازمۇ ئەمەس
 لىدۇ.وب سەىلئادەم كۆپەيت مۇۋاپىق يەر شارائىتىغا قاراپشۇ  ،ھتىياجلىق بولساېئ

 

  تەرتىپى ۋە ۋەزىپىسى-گۇرۇپپىدىكىلەرنىڭ رەت

شۇنىڭ ئۈچۈن بۇالر يەڭگىل  .پ ماڭىدۇىتىزۆچىك ئەڭ ئالدىدا كېدرازۋ ئاساسلىق ئىككى
 -2قاندا تزىتىۋاۆچىك كېدرازۋ -1) . رەكېلىشى كوار بييول يۈرگەندە ھۇش. رەكېلىشى كوب

رازۋېدكىنىڭ  (.چىكقا يەتكۈزىدۇېدراز ۋ -1چىك ئۇنى قوغدايدۇ ۋە ئەمىرنىڭ بۇيرۇقلىرىنى ېدرازۋ
گە ىئەمىر نىڭىسىپرازۋېدكا گۇرۇپشۇ ئوڭۇشلۇق بولىشى ئىككى ئاساسلىق رازۋېدچىك ھەمدە 

رازۋېدچىكالردا ىسى ئىچىدىكى پرازۋېدكا گۇرۇپ باغلىق، شۇنىڭ ئۈچۈن ئاساسلىق رازۋېدچىك
بۇ  . كېرەك بولۇشى لەركىشى شەرتلەر ئەڭ مۇكەممەل تېپىلىدىغانبولۇشقا تېگىشلىك 

شقا رازۋېدكىغا كىرگەندە ئوق ئېتىياخشى، تېخىمۇ ئىككەيلەننىڭ قورالىدا ئاۋاز پەسەيتكۈچ بولسا 
 ،مكىنۇئەھۋالالر بولۇپ قېلىشى م دۈشمەن ئاڭالپ قالىدىغانق ئوق ئاتسا ،قېلىپبولۇپ  مەجبۇر

ساق چىقار ئوقرازۋېدكىدا مەسىلەن:  .نىڭ رولى چوڭ بولىدۇئاۋاز پەسەيتكۈچ دائەھۋالالر ۇنداقب
ياكى ئۇنىڭدىن باشقا ئوق قېلىشى  ئۇچراپ ھايۋان بولمايدىغان يەرلەردە ئالدىمىزغا يىرتقۇچ

 . مكىنۇم ىيىتى تۇغۇلۇپ قېلىشىرۈرۆئېتىش ز

ئالدىراڭغۇ  لىشى،وئەستايىدىل ب ،بولۇشىيەڭگىل  مۇئەمىر .لۇپ ماڭىدۇوب نچىىئۈچ ئەمىر
قېرىنداشالرنى ياخشى  ،سلىكىلىشىپ كەتمەيلۇققاندا جىددىوي بولماسلىقى، ھەرقانداق ئىشقا

شارائىتقا قاراپ ئۆزئالدىغا بۇيرۇق  ،االيدىغانرۇۋاقىت رىغبەتلەندۈرۈپ تر تەرتىپ قىلىشى ۋە ھە
 رەك.ېكئەقىللىق تەدبىرلىك بولىشى  ،قىالاليدىغان

يۈرگەندە  يول ،بولۇشىجىسمانى جەھەتتە كۈچلۈك بۇ كىشى  .ماڭىدۇ بولۇپ تۆتىنچى پىكاچى
، شتۇيۇقسىز دۈشمەن چىقىپ قالسا قەيەرگە ئورۇنلىشى ،زىتىپ مېڭىشىۆئەتراپنى ۋە ئەمىرنى ك

 رەك.ېك مېڭىشى ھالەتتە پىكىر قىلىپ تەييار شنىقىلىمۇداپىەئ قەيەردە تۇرۇپ 
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 دائىم پىكاچى بىلەن بىللە مېڭىشى، ھەربۇ كىشى  .لۇپ ماڭىدۇوب بەشىنچى پىكا ياردەمچىسى 
 .كېرەكى بېرىشزۈتۈپ ۆپىكاچى ئوق ئېتىۋاتقاندا دۈشمەننى ك ،ىبېرىشياردەم ئۇنى قوغدىشى ۋە 

 رەك.ېلىشى كوب ئادەم ئاتااليدىغانرۈر بولغاندا پىكانى ۆز

𝑅𝑃𝐺 بولۇپ ماڭىدۇئالتىنچى  چى. 𝑅𝑃𝐺  ھەربولۇشىجىسمانى جەھەتتە كۈچلۈك چى ، 
  ېرەك.رۈپ مېڭىشى كۆئورۇنالرنى كزىگە مۇۋاپىق ۆئ بولۇپرەك ېۋاقىت ز

 𝑅𝑃𝐺 ۋاقىت  ھەر . ئۇماڭىدۇ بولۇپ يەتتىنچى سىياردەمچى𝑅𝑃𝐺  بىلەن بىللە چى

 .كېرەك بولۇشىنى ئاتااليدىغان  𝑅𝑃𝐺رۈر بولغاندا ۆز مېڭىشى، ئۇنى قوغدىشى،

، ئەمىر شەھىد كېرەكش قىلى چى 𝑅𝑃𝐺ئەسكەرتىش: نائىب ئەمىرلىككە اليىق كىشىنى 

بولىشىدىكى سەۋەپ  چى 𝑅𝑃𝐺، نائىب ئەمىرنىڭ ئەمىر بولىدۇ چى 𝑅𝑃𝐺بولۇپ كەتسە 

𝑅𝑃𝐺 بۇ ئېلىپ ئېيتقاندا  قانۇنىيتىدىننىڭ ئوتتۇرىسىدا، سەۋەپ پىنىڭ ئورنى گۇرۇپچى
ىش زىتنائىپ ئەمىرنى سەپنىڭ ئوتتۇرىغا  ،ىشتېزئورۇنغا  ئۈچىنچى. ئەمىرنى بىخەتەر ئورۇن

  .دۇرئەمىر ۋە نائىب ئەمىرنىڭ بىخەتەرلىكى ئۈچۈن

زىتىپ ۆئەمىرنىمۇ ك مېڭىشى، كۆزىتىپنى پئەترا ئۇ .لۇپ ماڭىدۇوبسەككىزىنچى  قەنناسچى
  رەك.ېرۈپ مېڭىشى كۆق ئورۇن كپىزىگە مۇۋاۆئۋە مېڭىشى 

 ياردەمچىلەرگە باشقاۋەزىپىسى  . ئۇنىڭلۇپ ماڭىدۇوب توققۇزىنچىياردەمچىسى قەنناس 
 ئوخشاش.

جىسمانى  بۇكىشى ئالمايدۇ.باشقا قورال  ئاپتۇماتتىن شەخىسئونىنچى بولۇپ ماڭىدىغان 
 تىپ مېڭىشى يەنە بىر ياقتىن ئالدىدىكىكۆزىنى پئارقا تەرە ياقتىن بىر ،بولۇشىكۈچلۈك  جەھەتتە

رىپ ېب دارالرغا ياردەمىيار ،قالغانالرغا سەپتىن چۈشۈپ ،مېڭىشى قىلىپ ھەممەيلەنگە دىققەت
 .الزىملىشى وبىلىدىغان بياخشى يولنى  چوقۇم  ئارقىدا ماڭغان كىشى .مېڭىشى كېرەك

چىلىرى ىنىڭ مۇداپىەئپگۇرۇپ چىالردىكى پىكا، ئەرپىجى، قەنناسالرسىىپرازۋېدكا گۇرۇپ
پىكىرلىرى  توختىغاندا بولسۇن ،ھىساپلىنىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن بۇالر يول يۈرگەندە بولسۇن

 قىلىشتا بولىشى كېرەك.ەئ ق مۇداپىكىلەرنى قانداپىدىۇرۇپگ
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 كىدا دىققەت قىلىدىغان ئىشالررازۋېد

، كېرەك-قىلغىلى بارغان ئورۇنغا نەرسە رازۋېدكاغ ئىزىغا دىققەت قىلىپ تەكشۈرۈش، ئايا
لىش، ېسىدە ساقلىۋېكۆرگەن نەرسىلەرنى ئ، ئۇنتۇپ قالماسلىقئەخلەتلەرنى تاشلىماسلىق ۋە 

شۇ ئەتراپتىكى نەرسىلەرنى ئەسلى ېلىش، ساقلىۋياخشى سىدە ېئاالھىدە نەرسىلەرنى ئمۇ بولۇپ
ئەسلى ھالىتىدىن ئەگەر ھالىتىدىن ئۆزگەرتىۋەتمەسلىك، دەرەخ شاخلىرىنى كەسمەسلىك، 

ئىشقىلىپ  تاماكا قالدۇقى( ياكى ئەخلەت، سىلگەن شاخېكيەنى بولسا ) ئۆزگەرتىلگەن نەرسىلەر
 نەرسىلەرگە دىققەت قىلىش.ڭ كەلگەنلىكىگە ئائىت بىزدىن باشقىالرنى

 ىلەرقائىدمۇھىم  -1 بولغانقا تىگىشلىك كىدا دىققەت قىلىشرازۋېد

 الررىنداشېق سەۋەپتىن شۇ قالسا رىلىپياكى سۇس قا مايبىرى ئورۇندال ڭقائىدىلەرنى ئەگەر بۇ
 ەسلىكىمىزىشەلمرېئسەتكە قكىدا كۆزلىگەن مەرازۋېد شى ياكىكېتى لۇپوھىد بەياكى ش يارىدار

 .مكىنۇم

گۈنۈپ جىھادى پائالىيەتلىرىمىزدە ئەمەل قىلىشىمىز الزىم. ۆشۇڭالشقا بۇ قائىدىلەرنى ياخشى ئ 
  :ۋەندىكىچەۆقائىدىلەر  ت بۇ

 ؛لىشېيەر شەكلىگە مۇۋاپىق كىينىش ۋە خەتەرلىك جايالرنى بىلىۋ-1

ساي تۇپرىقىغا ئوخشايدىغان ئەسكىرىي  سايلىقتا -دېگىنىمىزيەر شەكلىگە مۇۋاپىق كىينىش  
 يېشىللىق جايالدا يېشىل ئەسكىرىي كىيىم  ۋە ماسكا كىيىپ مۇھىتقا ماسلىشىش. ،كىيىم ۋە ماسكا

قايسى جايدىن ماڭساق دۈشمەننىڭ ئوقى بىزگە  -دېگىنىمىزلىش  ېخەتەرلىك جايالرنى بىلىۋ
 لىدۇ دېگەنلەرنى بىلىۋېلىش.يىتىپ كېلەلەيدۇ، قايسى جايدىن ماڭساق بىزنى كۆرۈپ قا

قان ، مكىن. لېكىن بۇ جانۇم دەپ قارىلىشىبىخەتەر جايدىن مېڭىشنى ھەممە ئادەم بىلىدۇ 
 ئالدىن شۇنى، مەسىلىسى، شۇڭا ئاۋۋال چوقۇم قايسى جاي خەتەرلىك، قايسى جاي بىخەتەر

 تەكشۈرۈپ مېڭىش كېرەك. بۇ مەسۇئلالرنىڭ مەسۇئليىتى.

 .شىشىمۇۋاپىق جايغا ئورۇنل كۆزىتىش ئۈچۈن-2

مەسىلەن: بىز دۈشمەننى رازۋېدكا قىلىش ئۈچۈن بارساق ياخشى كۆزىتىش ئۈچۈن چوقۇم  
ئىچكىرىلەپ كىرىشىمىز كېرەك. ئىچكىرىلەپ كىرىشتىن بۇرۇن سىرتتا تۇرۇپ دۈشمەننىڭ 

ۇۋاپىق جاي ئۇمۇمىي ئەھۋالىنى كۆزىتىش كېرەك بولىدۇ، شۇڭا سىرتتا ئۆزىمىزنىڭ كۆزىتىشىگە م
ەلەيدىغان ئەمما دۈشمەن بىزنى ئاسانلىقچە كۆزىتتاپىمىز ) يەنى بىز دۈشمەننى ياخشى 

 (.كەنى تېپىش كېربايقىيالمايدىغان جاي
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 .تەكشۈرۈش ۋە كۆزىتىش-3

ى قاتارلىقالر قەنناسچۋە  رازۋېدچىك ئىككى ،ئەمىر مۇۋاپىق جاينى تېپىپ بولغاندىن كېيىن 
ىدۇ. ھەممىسى ئۆزى مەسۇئل بولغان نوقتىنى ئۇزاق كۆزىتكۆزىتىدىغان ئورۇنالرنى بۆلۈشۈپ 

دۈشمەننىڭ قايسى مۇداپىەئسى كۈچلۈك، قايسى مۇداپىەئدە قايسى قورال بار،  . يەنىىدۇكۆزىت
پ چىقسا مۇۋاپىق........قاتارلىق مەلۇماتالرنى دەقىق قايسى يولدىن كىرىپ قايسى يولدىن چېكىنى

 .ىگەللەيدۇئ

  كۆزەتكەندە رەسىمدىكىدەك نەرسىلەرگە دىققەت قىلىشىمىز كېرەك!

 

 ،بەلگە قويۇلغان ئورۇندىن كۆزىتىمىز ، رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك توغرابۇ دۆڭدە بولساقبىز 
 .ۇكۆزىتىشكە بولمايد دىنخاتا بەلگە قويۇلغان ئورۇن

چۆپلەر -زەتسەك ئوتۆبولمايدۇ، ئۇنداق كئۆسۈملۈكلەرنىڭ ئوتتۇرىنى يېرىپ كۆزىتىشكە 
تاشنىڭ ئۈستىدىن  ،ئۈستىدىن قاراشقىمۇ بولمايدۇ .مكىنۇمىدىرالپ دۈشمەن سىزىپ قېلىشى م

دەرەخنىڭ ئۈستىگە چىقىپ ياكى كەينىدە ئۆرە  ،بېشىمىزنى چىقىرىپ كۆزىتىشكىمۇ بولمايدۇ
 تۇرۇپ كۆزىتىشكىمۇ بولمايدۇ.

بۇياققا تېز قاراشقىمۇ بولمايدۇ. بىزنى كۆزىتىپ -قىلىشقا ۋە ئۇياق ھەرىكەتكۆزىتىۋاتقاندا تېز 
 قىلىشىمىز كېرەك. ھەرىكەتتۇرغانالر بولسا بىلەلمىگۈدەك دەرىجىدە ئاستا 
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 ەباشقا ئورۇنالرغا قاراپ ئاۋار ،زەتمەكچى بولساقۆبۇ دۆڭنى ك باشقا جايدا تۇرۇپ ناۋادا بىز
قەيەردە تۇراتتۇق، قەيەرگە مۇداپىەئ ياسايتتۇق، قەيەردە  قبولماي، بىز شۇ دۆڭدە بولغان بولسا

تۇرۇپ كۆزىتەتتۇق دەپ ئويالپ تۇرۇپ كۆزىتىمىز. مەسىلەن: ئۆسۈملۈك، تاش، دەرەخ قاتارلىق 
يوق، شۇنىڭغا دىققەت -نەرسىلەرنىڭ ئاستى تەرەپلىرىگە قارايمىز، شۇ نەرسىلەر مىدىرالۋاتامدۇ

  ز.قىلىمى

رازۋېدچىك  ئىككىچۆپ ئۆسۈملۈكنى، ئەمىر تاشنى، -بۇ يەرنى كۆزەتكەندە قەنناسچى ئوت 
 ئەگەر .كېرەك ىىشئورۇننى ئۇزاق كۆزىت بىربەلگىلەنگەن ، كۆزىتىشى دەرەخنى بۆلۈشىۋېلىپ

. ىپ تۇرۇش كېرەككۆزىتسىجىل ئۆسۈملۈكنى كۆزەتكەن بولساق شۇنىڭدىن باشقا ياققا قارىماي 
بۇياققا قارىشى ياكى مېڭىشى -دۈشمەن بولسا، دۈشمەن كۆزىتىپ ھېرىپ ئۇياق ئۇنىڭ كەينىدە

مكىن، شۇ ۋاقىتتا دۈشمەن بارلىقىنى بىلەلەيمىز. شۇڭالشقا بىز كۆزەتكەندە ئاستا ھەرىكەت ۇم
 قىلىپ ئامال بار مىدىرلىماسلىقىمىز كېرەك. 

 .ئورۇنالشتۇرۇشئادەم  مۇداپىەئگە-4

رازۋېدكىچىالر تېخىمۇ ئالدىدا سۆزلەنگەن ئۈچ قائىدە بويىچە ئىش قىلىپ بولغاندىن كېيىن،  
چوقۇم مۇداپىەئگە ئادەم كىرىشنىڭ ئالدىدا ئىچىگە  ئېنىق مەلۇماتالرغا ئىگە بولۇش ئۈچۈن

، دۈشمەننىمۇ كۆرۈپ تۇرااليدىغان دىكىلەر رازۋېدكىچىالرنىمۇ،مۇداپىەئ .ئورۇنالشتۇرۇش كېرەك
، قوراللىرى دۈشمەنگە ياخشى زەربە بىرەلەيدىغان ئورۇنغا كۆرۈشۈپ تۇرۇشااليدىغان ئارامۇ-ۆزئ

 ، پىكا، قەنناس ئورۇنالشتۇرغان بولساقRPG مۇداپىەئگە . مەسىلەن:جايالشتۇرىلىشى الزىم

ياخشى  RPGياخشى، بولمىسا  ېشىپ كەتمىسەمېتىردىن ئ 300  دۈشمەن بىلەن بولغان مۇساپە
 دۇ. ئىشلىمەي
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، مۇداپىەئدىكىلەر ئوق ئېتىپ الغۇدەك بولسازىپ قېئىچىگە كىرگەنلەرنى دۈشمەنلەر سناۋادا 
 ، شۇنىڭ بىلەن ئىچىدىكىلەر بىخەتەر چىكىنىۋالىدۇ.ھىمايە قىلىپ تۇرىدۇ

بىخەتەر  ،بولمايدىغان ى ئانچە زۆرۈرزىنى مۇداپىەئ قىلىشۆئەسلەتمە : مۇداپىەئدىكىلەرنى ئ
، ئاتقاندا زىپ قېلىپ ئوقېبولمىسا دۈشمەن ئىچىدىكىلەرنى س .كېرەك ئورۇنالشتۇرۇشئورۇنغا 
مۈشكىالتقا ئۇچرىغان  ئىچىدىكى تىپېك قىلىش بىلەن بولۇپ نى مۇداپىەئلىرىزۆئۇالر ئ

 مكىن.ۇسلىقى ممۇداپىەئقىاللماتەرلىك ېي رازۋېدكىچىالرنى

 ىمىز كېرەك. ىشبېرمۇداپىەئ ئورۇنالشتۇرۇشقا چوقۇم  بەك ئەھمىيەت 

مۇداپىەئ قويماي رازۋېدكىغا كىرىپ، دۈشمەن مۇھاسىرىسىدە قالغان ۋە شەھىد بولۇپ »
 .«بار مىسالالرمۇ كەتكەن

 .زىتىشۆكىرىپ ك ئىچكىرىلەپ-5

 كىشى ئەڭ كەينىدىكى .زىتىپ ماڭىدۇۆئالدىنى ك رازۋېدچىكئىككى كىرگەندە  ئىچكىرىلەپ
. دىققەت قىلىپ ماڭىدۇ لىقىغايوق-بار رغاناللچۈشۈپ قاۋە سەپتىن  كۆزىتىپئارقا تەرەپنى 

ھەممەيلەن شۇنداق قىلىپ  .كنى قوغداپ ماڭىدۇىچېدزىتىپ رازۋۆسولنى ك-ئوڭ ردىكىلەئوتتۇرى
كىنىپ ېقايتىپ چىققاندا ياكى دۈشمەن سىزىپ قېلىپ چماڭىدۇ. بىربىرىنى قوغداپ ، ماسلىشىپ

 تەرتىپ بىلەن نى قوغداپبىرى-ئارا بىر-، ئۆزقۇم بۇرۇنقى تەرتىپنى ساقالپوچ، چىققاندا
 .كېرەك چېكىنىش

 .كىغا ماڭغاندا دىققەت قىلىش مۇھىم بولغان قائىدىلەرنى سۆزلەپ ئۆتتۈقرازۋېددا ىرىيۇق
كىنى رازۋېدمۇسىبەتنى ئازايتىپ  ان شحححححححححللەللاقا دۇئا قىلىپ ماڭساق،  اللەبۇالرغا ئەمەل قىلىپ 
 .ئوڭۇشلۇق قىالاليمىز

 .نىمكۇى مبېرىش ۋەندىكىدەك ئەھۋالالر يۈزۆت ياكى سۇسلۇق قىلساق سەل قارىساقئەگەر 

خەتەرلىك  لېكىن، غانقىلىش ئۈچۈن ماڭ رازۋېدكادۈشمەننى  مۇجاھىد پاگۇرۇپ مىسال: بىر
 .ەتكەنكىرىپ كئىچىگە قويمايال  مۇداپىەئەي ۋە زەتمۆياخشى ك نئالدى، ىغانرۇنالرنى بىلىۋالموئ

ك مېڭىپ خەتەرلىك ئەمەس ئورۇنالردىنمۇ خەتەرلىك ئورۇندىن ماڭغاندەئۇالر بۇنداق ئەھۋالدا 
لۇپ قالسا بەرداشلىق ولىيەت بەئەم ريىن بىرەېك ىدىنرازۋېدك ياكىۋالىدۇ ئۆزىنى چارچىتى

 كۆرۈپ، دۈشمەن ېڭىپماڭغاندەك ما ىن بىخەتەر ئورۇندياكى خەتەرلىك ئورۇنالرد ۇ ۋەبىرەلمەيد
نى چېكىنىشتۇتسا، كىرىشتىن بۇرۇن قايسى يولدىن كىرىپ قايسى يولدىن  قېلىپ ئوققا

 يارىدار ،ھىدەئادەم قويمىغانلىقى ئۈچۈن ش گەمۇداپىەئ .قاپ قالىدۇڭىرېت ىغانلىقى ئۈچۈنرۋالمۆك
 .مكىنۇقېلىشى م تەلمەيېي گىمۇسىتىقمە رازۋېدكا ال قالماستىن بەلكىپولۇبئېغىر  تاالپەت ،كۆپ

 قلۇوبۇالر مۇھىم قائىدىلەرنىڭ ھەممىسىگە ت غان،رازۋېدكىغا ماڭ الرمۇجاھىد پايەنە بىرگۇرۇپ
شارائىتى بىلەن ياخشى  ۋە يەرغان قىل ققەتىشۇرۇن بولىشىغا دورازۋېدكىنىڭ ي، ئەمەل قىلىپ
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( كەنزەتۆيەرنىڭ ئەھۋاللىرىنى ياخشى ك يەنى كىرىپ چىقىدىغان يوللىرىنى ۋە شۇ) لغاننىشىۋاوت
ۋە باشقا  ۇندىيالىشىئوربىخەتەر دۈشمەنگە سەزدۈرۈپ قويماي ۋەزىپىنى  تىن ئۇالرشۇ سەۋەپ بولسا

زىپ قالغان ېدۈشمەن س ئەگەر. مكىنۇىرەلىشى مبەرداشلىق ب ۇپ قالسىمۇئەمەلىيەت بول
سەۋەپلەرنى ياخشى ) قىلىپ بۇالر كىرىشتىن بۇرۇن ھەممە قائىدىلەرگە ئەمەلدىمۇ، تەقدىر
پىەئگە ئادەم قويغان ۋە كىرىپ چىقىدىغان يوللىرىنى ياخشى كۆرىۋالغان بولغاچقا مۇدا ،تۇتۇپ(
ھۇدۇقماستىن  ،ھىمايە قىلىپ تۇرىدىغان بولغاچقاەنگە ئوق ئېتىپ ر دۈشمەچىلمۇداپىەئ

 ان شللەللا .چىقىپ كىتەلەيدۇ چېكىنىپبىخىتەر  ،كىنىش يولىنى توغرا تېپىپېچ

 سەۋەپلىرى.مۇھىم نىڭ بولۇشىئۈستىدىكى قائىدىلەر رازۋېتكىنىڭ ئوڭۇشلۇق 

نىڭ اللەبۇ ، تۇرۇپمۇ يەنە مۇسىبەت كەلگەن بولسا مۇشۇ سەۋەپلەرنىڭ ھەممىنى تۇتۇپ
 ان شحححححححححللەللابىز شۇنداق قىلدۇق  ، دىېد «رنى تۇتۇڭالرالئېھتىياتىڭ» تائاال اللە  ئىمتىھانى.

مۇسۇلماننىڭ  .قالىمىزقىيامەتتە بۇنىڭدىن سورۇلۇپ  سۇسلۇق قىلساقېكىن ل .ئالىمىز ىنىئەجىر
ئويغانغان كىدەك ولۇپمۇ بۈگۈنب .ىزمى ھەممىمىز بىلىكىنىلقېنىنىڭ قانچىلىك قىممەتلىك ئىكەن

ى كىنىلئىكەنقىممەتلىك قانچىلىك نىڭ قېنىئۇالرنىڭ ، نىڭ سانى ئاز  بولغان كۈندەالرمۇجاھىد
ئۈچۈن  ىشىلوغا قورال ئالغۇدەك بىقول ،پۈنۈھەقنى چۈش ،تۇغۇلۇپ بىر باال !ئويالپ بېقىڭ

 .........؟رتەېقانچىلىك ۋاقىت ك

 مۇھىم قائىدىلەر -2بولغان گىشلىك ېقا ترازۋېدكىدا دىققەت قىلىش

 .ن بولۇشۇشۇروۋە ي بولۇشبىخەتەر

مۇشەققىتى كۆپ، ۋاقتى ئۇزۇن، مۇساپىسى -جاپا ـ  ـ  ـ  دېگىنىمىز بولۇشبىخەتەر رازۋېدكىدىكى 
، كۆپ سەبىر تەلەپ قىلىدىغان بولسىمۇ، ئامال بار چوقۇم بىخەتەر لىنىيەنى تالالش ،يىراق

يەڭگىلتەكلىك ياكى قارغۇالرچە قەھرىمانلىققا ئىشىنىپ خەتەرلىك بولسىمۇ ئاسان، يېقىن 
دۈشمەننى رازۋېدكا قىلىشقا كىرىشتە ئىككى يول : مەسىلەن لىكتۇر.دېگەنلىنىيەنى تاللىماسلىق 

 كۆرۈپاليمىز، كىرىپ چىقىشتا دۈشمەن اكىرىپ چىقتېزبىرى ئاسان، بۇيولدىن ماڭساق  .بار
تەرەپتىن ياخشى ئوق -بۇيولغا دۈشمەن تەرەپ، قالسا كۆرۈپكىن، ئەگەر مۇقالماسلىقىمۇ م

 بۇ لېكىن ،كېتىدۇكۆپ  چىقىشقا ۋاقىتكىرىپ ، مۇساپىسى يىراق بار يەنە بىر يول  .ئاتااليدۇ
لىنىدىغان ئوقى يەتمەيدۇ، ياكى مۇداپىەئيولدىن ماڭساق دۈشمەن كۆرۈپ قالغان تەقدىردىمۇ 

، لىپ قالساېگە بۇنداق تالالش كىز( بى ئاسان يولغا قارىغاندا بىخەتەرھېلىقيەنى ) ،يەرلىرى كۆپ
يولدا دۈشمەننىڭ بىزنى كۆرۈپ قېلىش ئىھتىماللىقى ناھايىتى تۆۋەن بولغان  خەتەرلىكگەرچە 

 تېز، بۈگۈن چارچاپ كەتتۇق»مۇ ھەرگىز .لىشىمىز كېرەكنى تاليول بىخەتەر چوقۇمتەقدىردىمۇ 
قا تەۋەككۇل اللە ،ورقىمىزق، نىمانچە تىماڭغاندىمۇ كۆرمىگەننۆۋەت  چىقايلى، ئالدىنقى تېزكىرىپ 
 .ماسلىقىمىز الزىمئاسان يولنى تاللى بىلەن گەندەك گەپلەرېد «ماڭايلىقىلىپ 
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لىپ ېغا توغرا ك: ئەگەر مۇشۇنداق تالالشالرمۇسلللللىم ئۇسللللتازنىڭ مۇ للللۇ ھەقتە قىلغان نەسللللى ىتى
 «شىجائەتلىك »يولنى تالالڭالر، ئەگەر مەسۇئلالر ياكى باشقا  بىخەتەر ىمۇتەس بولسقالساڭالر، 
 «ماڭىمىزمۇشۇ يولدىن ل قىلىپ ۈقا تەۋەكك اللە ىمۇخەتەرلىك بولس»تەرىپىدىن بۇرادەرلەر 

ل ۈتمايال تەۋەككنى تۇبىبۇنىڭغا يول قويماڭالر، سەۋەئوتتۇرىغا قويۇلسىمۇ لەر گەندەك پىكىرېد
، نىڭ قولىدااللەەلىبلەر ق، چۈنكى بولىدۇدىغان ئىشالر چىقىقېچىپ  كېيىن ،پدەپ كىرى قىلىمىز

 .مكىنۇقويىشى مسېلىپ  قورقۇنچخالىسا  اللە تۈپەيلىدىن ىمىزلۇق تۇتمىغانلىقوتنى بىسەۋە
 اللەل قىلساق ۈقا تەۋەككاللەلىشىچە تۇتۇپ ئاندىن ېئەگەربىز سەۋەپلەرنى قولىمىزدىن ك

  ان شللەللا .قىلىدۇ قەدەملىرىمىزنى سابىت ،تىدۇېۋىنى كۆتۈرقورقۇنچلىرىمىزدىكى بقەل

 گىدى(.ۈ)ئۇستازنىڭ سۆزى ت

گەنلىك ېد «خەتەرلىك بولسا رازۋېدكىنى ۋە باشقا ئەمەلىيەتلەرنى قىلمايمىز» - گەنلىكېد بۇ
قانداقال ئەڭ زور تىرىشچانلىقنى كۆرسىتىپ،  - گىزلىك مەسىلە شۇكىېن يەردىكى بۇ .ئەمەس

بىخەتەر لىنىيەنى تالالپ ئادەم ۋە ماددى چىقىمنى ئەڭ زور ئىمكانىيەتتە ئازايتىشىمىز بولمىسۇن 
 يولدىنال كىرىپ رازۋېدكا قىلىشقا مەجبۇر بولۇپ قالساق، ۇپ، پەقەت شۇئەگەر بىرال يول بولكېرەك. 

ئىشىمىزنى ل قىلىپ ۈقا تەۋەكك اللەتەدبىرلىرىنى تۇتۇپ  لىشىچە سەۋەپېقولىمىزدىن كبۇ ھالدا 
  داۋامالشتۇرىمىز.

تەبىئى ورۇننىڭ ئرازۋېدكىغا ماڭغاندا بىز كىرمەكچى بولغان  - شۇرۇن بولۇش دېگىنىمىزوي
مىز، يۈزىمىز، مەسىلەن:  بېشى .يىنىشىماسالشتۇرۇپ كگە گىۋە رەڭيەرشەكلىگە ، قاراپ مۇھىتىغا

ېرەك، ئامال بولسا كسالشتۇرىشىمىز ما مۇھىتقا گەۋدە قىسمىمىز، پۇتىمىز ھەتتا جۆبە، سومكىالرنىمۇ
   قورالنىمۇ ماسالشتۇرۋالساق ياخشى.
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، دەرەخنىڭ شاخلىرى ياكى ئوت چۆپلەر بىلەن ئۆزىمىزنى ئوراپ بىر ئۆزگەرتمەستىن رەڭگىمىزنىال
 قاراپال ئادەم ئىكەنلىكىمىزنى بىلەلمىگىدەك دەرىجىدە جىسمىمىزنىڭ شەكلىنى ھەم ئۆزگەرتىمىز.

كىنى بېشىمىزنىڭ ىدەرەخ شاخلىرىنى ئورىغاندا، شاخالرنىڭ ئېگىزل ئەسكەرتىش:
 ۋەتمەسلىكىمىز كېرەك.ىگىزلىكىدىن ئاشۇرېئ
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 :شەرتى ڭىبولۇشن چىكېدرازۋ   

، شىلۇوۈر بقى ياخشى ئاڭلىشى ۋە بۇرنى سەزگلىۇشى، قۈرۆزى ياخشى كۆچىكنىڭ كېدرازۋ
ئىزنى پەرىقلەندۈرەلەيدىغان  ۋە ئۈستۈن بولۇشى قابىلىيتى ساقالش ئەستەنەرسىلىرىنى  كۆرگەن
 گەندەكېيەڭگىلمۇ د-ئۇالرنىڭ يۈكى ئېغىرمۇ ،قاراپ قانچە ئادەم ماڭدىغا ئىز يەنى) بولۇشى

 كلىمىكىر ك،، پىكىرلىئەقىللىق، جەسۇر كېرەك. ئۇندىن باشقاشى( ۇئۇچۇرالرنى بىلەلەيدىغان بول
يەر شارائىتىغا مۇۋاپىق  بولۇشى، چاققان، سەبىرلىك (،رلىرىنى بىلىشىجەڭ مىكى، ھەربى تاكتىكا)
  گىشلىك ئاساسلىق شەرتلەردۇر.ېمانا بۇالر رازۋېدچىكالردا بولۇشقا ت .الزىم بولۇشىگەن يىنىك

باشقا نەرسىلەرنىڭ پۇراقلىرى  يەنە تاماكا، تاماقبىزگە ، يولدا بىز رازۋېدكىغا ماڭدۇق :مىسال
 بۇيەردىن يېقىندا دۈشمەن ئۆتۈپياكى يېقىن ئەتراپتا دۈشمەن بارلىقىنى  ڭدىنبۇنىكەلدى، بىز 

 ىسا بۇالرنى بىلەلمەيمىز.، ئەگەر بۇرنىمىز سەزگۈر بولمكەنلىكىنى پەرەز قىالاليمىزكەت

ىسى پئاساسلىق رازۋېدچىكتا بەكرەك تېپىلىشى كېرەك، رازۋېدكا گۇرۇپ ئىككى بۇشەرتلەر 
رازۋېدكا  كمۇازۋېدچىر ئىككى ئاساسلىق ،تۇرغىنىدەكلىقىنىڭ ئورنىدا ۇق ئارمىيەنىڭ كۆزى ۋە

 لىقى ھىساپلىنىدۇ.ۇىسىنىڭ كۆزى ۋە قپگۇرۇپ

ۋە  قارىماسلللللى  ئادەتتىكى نەرسللللىلەر ىمۇ سللللە ەپ كۆزىتىش، مۇسلللللىم ئۇسللللتازنىڭ رازۋېدكىدا ئىنچىكىل   

 توغرىسىدا قىلغان سۆزى: خەتەرلىك ئورۇنغا ھەممەيلەن بىراقال كىرىپ كەتمەسلىك

ا رازۋېدكىغا ماڭدۇق، ئورمانلىقنى پىسىنىڭ ئەمىرى بولۇپ، بىر گۇرۇپپمەن رازۋېدكا گۇرۇپ]
تەكشۈرۈپ مېڭىۋاتاتتۇق، تاماكىنىڭ ھىدى كەلدى، بىز ئورمانلىققا ئوتۇن كەسكىلى كەلگەنلەر 

دۇق، ئەسلى رئالدىمىزغا مېڭىۋە دەپ ئويالپنىڭ پۇرىقىدۇ قلەر چەككەن تاماكىياكى باشقا خەلى
ىدىن چەككەن تاماك دۈشمەن پۇراقمۇ  ، ئۇىستىرمىدا كۈتۈپ ئولتۇرغان ئىكەندۈشمەن بىزنى پ
ئارىلىقىمىز قول بولغان بىلەن  دۈشمەن تۇيۇقسىز بىزنى ئوققا تۇتتى، دۈشمەن. كەلگەن ئىكەن

 50دۈشمەن تەقرىبەن  نىڭ سانىمىز ئون نەچچە،، بىزمۇساپە بولۇپ البومبىسى يەتكۈدەك
سەپلىرىمىز قااليمىقانلىشىپ كەتتى. گىنىمىزدە پىستىرمىغا چۈشكەنلىكىمىزنى بىل، ئەتراپىدا

ىدىكىلەرنىڭ يېرىمى پدەپ گۇرۇپ «ئەگەر پىستىرما بولۇپ قالسا ھەممىمىز چۈشۈپ قالمايلى»
مەي ەلقىالرىنى بىلچىلىكتە ئۇالرمۇ نىمە ، جىددىقالغان ئىدىئارقىمىزدا ئارىلىق تاشالپ 

رىك ىنى تدۈشمەنئىلگىرىلەڭالر ، بۇرادەرلەر -:قاپتۇ. مەن مۇخابىراتتا كىرىپ دائىرىگە خەتەرلىك
كىنىشكە ئىشارەت قىلىشقا ېدۈشمەنگە ئوق ئاتقاچ، بۇرادەرلەرگە چ، قىراپردەپ ۋا -،تۇتىمىز

شۇ ئەسنادا پىكاچى  .كىن بەزى بۇرادەرلەر ئىشارىتىمگە بەك دىققەت قىلمىدىېل .باشلىدىم
دۈشمەننىڭ قول بومبىسىدا شەھىد بولدى، قەنناسچى يارىدار بولدى، ئارقىمىزدا پىستىرما 

تەرىپىگە ئۆتۈپ  بۇالر دۈشمەننىڭ يان، بۇرادىرىمىز قاپتىكەن ئىككىدائىرىسىگە كىرمەي قالغان 
بۇرادەرنىڭ  ئىككىبۇ  ى،بېرىشچ سېلىپ قەلبىگە قورقۇن نىڭ دۈشمەن اللەئاتتى،  ئوق

پتۇق ا، دۈشمەنلەر راستىنال قورشاۋدا قئوق ئېتىشى سەۋەپلىكتەرىپىگە ئۆتۈپ  دۈشمەننىڭ يان
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نىڭ چىقتۇق. بىز چېكىنىپقالغانلىرىمىز ، بىر بۇرادىرىمىز شەھىد بولۇپ .دىكىنېدەپ ئويالپ چ
ئىنچىكىلىك بىلەن قارىغانلىقىمىز، ئۇنى  تاماكا پۇرىقىغا سەل بۇ پىستىرمىغا چۈشۈپ قېلىشىمىزغا

بولۇپمۇ  سەۋەپ بولدى. بۇرادەرلەر ھەرقانداق ۋاقىتتا جىددى مۇئامىلە قىلمىغانلىقىمىز، تەكشۈرۈپ
 .كېرەك پ تۇرۇشىدىققەت قىلىھەر ۋاقىت ئەمىرگە  جەڭ ھالىتىدىكى جىددى ۋاقىتالردا

، شىغاۇبولبۇرادىرىمىزنىڭ شەھىد تەلمەي، ېچىقىپ ك چېكىنىپئۆز ۋاقتىدا پىستىرمىدىن 
خەتەرلىك ۋە گۇمانلىق  .قى سەۋەپ بولدىىئىشارىتىمگە دىققەت قىلمىغانل نەپەرلەرنىڭ

ئۈچۈن بىرتۈركۈم بۇرادەرلەرنى  ئېھتىياتئورۇنالردىن ماڭغاندا ھەممىمىز بىراقال كىرىپ كەتمەي، 
چۈشۈپ  مىسىغاركېرەك، بۇنداق بولغاندا، ئەگەر دۈشمەننىڭ پىست ىمىزئارقىدا قالدۇرۇپ قويۇش

دۇ، ئەگەر يقىلىپ بىرەلە ىەئئېتىپ بىزنى مۇداپ قالساق، ئارقىمىزدىكى بۇرادەرلەر دۈشمەنگە ئوق
اشقىالرنى مۇداپىەئ ب، بىلەن بولۇپ ھەممىمىز تەڭال پىستىرمىغا چۈشسەك، ھەممىمىز ئۆزىمىز

 (گىدىۈئۇستازنىڭ سۆزى ت) [قىاللمايمىز.

كىن، مۇپايدىالنغاندەك دۈشمەن ھەم پايدىلىنىشى مئەسكەرتىش: بۇ پۇراش قابىلىيىتىدىن بىز 
گەندەك پۇراقلىق نەرسىلەرنى ېشۇنىڭ ئۈچۈن رازۋېدچىكالر رازۋېدكىغا ماڭغاندا، ئەتىر د

 .ك نەرسىلەرگە دىققەت قىلىشى كېرەكئىشلەتمەسلىكى ۋە شۇنىڭدە

 .كېرەكچۈشىنىشى ياخشى ى ىنزىنىڭ دۈشمىنۆئ (ىر مۇجاھىدببەلكى ھەررازۋېدچىك ) 
قانداق ئورۇنالرغا ياسايدۇ،  ،مىدىن ياسايدۇېپىەئلىنىدۇ، مۇداپىەئنى نمۇدا دۈشمەن قانداق

بىزدىن ئۈستۈن تەرەپلىرى  ،قىالاليدۇ دۈشمەننىڭ جەڭ قىلىش ئۇسلۇبى قانداق، قانچىلىك ئىش
ۋە  ىبېرىشگەندەك ئاالھىدىلىكلىرىنى ئىگەللەشكە ئەھمىيەت ېد ياكى ئاجىز تەرەپلىرى قايسى

  .كېرەكقىلىشى  كەتىىل ئىشلىتىپ ھەرقەشۇنىڭغا ئاساسەن ئ

 ،قانداق ياسايدىغانلىقىنى بىلىۋالساق ،دۈشمەننىڭ مۇداپىەئنى قانداق ئورۇنغا :مەسىلەن
دۈشمەننىڭ مۇداپىەئلىرىنى تېپىشتا قىينالمايمىز، دۈشمەننىڭ ھۇجۇم قىلىش ئۇسلۇبىنى 

  .قوللىنااليمىزتەدبىر ئۈنۈملۈك چىققاندا شۇنىڭغا قارشى  ئىلگىرىلەپدۈشمەن  ،بىلىۋالساق

 بۇنىڭ ئۈچۈن ؟ايدىغانلىقىنى قانداق بىلەلەيمىزدۈشمەننىڭ مۇداپىەئنى قانداق ئورۇنالرغا ياس
، ەيەرگە ئورۇنالشتۇراتتىمقئەگەر دۈشمەن تۇرغان ئورۇندا مەن بولغان بولسام مۇداپىەئنى »

 ياكى «تىم دەپ پىكىرقىلىپ بىلەلەيمىزتەلەيكۆزىتقەيەردە تۇرسام دۈشمەننىڭ كەلگىنىنى ياخشى 
ق مۇشۇندا ركاپىرال بۇ .لىرىنى تەتقىق قىلىمىزفەتىھ بولغان ئورۇنالردىكى دۈشمەننىڭ مۇداپىەئ

يەنى  ،ىپ باقىمىزكۆزىت ردە تۇرۇپەشۇ مۇداپىەئل، دەپ قاراپال قويماي دە-تۇرۇپتىكەن لەردەيەر
ئەقىل  دەپ «؟نىمىشقا بۇنداق ياسىغاندۇ ؟ياسىغاندۇمۇداپىەئ يەرگە  مە ئۈچۈن بۇېندۈشمەن »

 ى بىزگە مەلۇم بولىدۇ. دۈشمەننىڭ مۇداپىەئنى قانداق ئورۇنالرغا ياسايدىغانلىق سەك،ۈزيۈرگ

 قويماي، دۈشمەن ھەققىدە پىكىر قىلىشنى رازۋېدچىكقىال باغالپ بولىدۇمۇئمىن ئەقىللىق 
ھەقتە پىكىر قىلىپ دۈشمەننىڭ ئاجىزلىقىنى تېپىشىمىز ۋە دۈشمەنگە مىكىر  ئۆزىمىز ھەم بۇ



 

 
27 

ى ئەستىن كىنىلقىلىپ ئويلىمىغان يەرلەردىن ھۇجۇم قىلىشىمىز، دۈشمەننىڭ ھەم ئىنسان ئىكەن
قىلىپ شۇنىڭغا قارشى تەدبىر  چىقارماي ئىنساننىڭ ئاجىزلىق تەرەپلىرىنى ئويالپ پىكىر

  .كېرەكپىالنلىشىمىز 

ىمۇ ياخشى كۆرگىلى مېتىر ئارىلىقن ئون-بەش ،رىباتتا تۇرىۋاتىمىز كېچىدەبىز  :مەسىلەن
 .ۇقبولمايدۇ، ئالدىمىزدىن شەپە چىقىۋاتىدۇ، دۈشمەن چىقتىمۇ ياكى ھايۋان ماڭدىمۇ بىلەلمىد

لۇپ قالسا خەتەرلىك، وئەگەر دۈشمەن ب، سەكېد لىەيكۆزىتپىەئدىن چىقىپ ئالدىغا بېرىپ مۇدا
 ربىكا ئۇالرنى قالسا بولۇپدۈشمەن بولماي ھايۋان ، سەكېنى ئويغىتايلى دسىبۇرادەرلەرنىڭ ھەممى

ۇپ تاش ىمىزدە تۇريشەپە چىققان تەرەپكە مۇداپىەئ ؟قىلىمىز ۋالدا قانداققىلىمىز، بۇئەھە ئاۋار
ياكى قۇرغۇنى ۋە چىقىرىپ ئېچىپ باقىمىز  قۇلۇپىنى قەستەن ئاۋازنىڭ ئېتىپ باقىمىز ياكى قورال

  .بولىدۇال ئاشكارە تېزيوقلىقى -تىپ ئاۋاز چىقىرىمىز، دۈشمەن بارتار

دۈشمەن تەرەپتىن  ،شساقيېقىنال كېچىدەبىز دۈشمەننىڭ مۇداپىەئسىگە  ئەگەر !ئويالپ باقايلى
ئەگەر قورالنىڭ قۇلۇپى ئېچىلسا ياكى قۇرۇلسا  ؟مىزيدەپ ئويال مەېبىزتەرەپكە تاش ئېتىلسا بىز ن

بىز  .مكىنۇمتىشىمىز ېۋىدەپ ئوق چىقىر قاپتۇ كۆرۈپدۈشمەن بىزنى دەرۋەقە  ؟مىزربىز قانداق قىال
ال دۈشمەن ىنتئەگەر راس .بولىدۇدىمۇ دۈشمەنچالر قورقۇن، تۇيغۇ نىڭ خىيالىمىزغا كەلگەن شۇ

بىزمۇ شۇنىڭغا  چىقىرىدۇ، ئوق يۇقۇرىدىكىدەك قىلساق، دۈشمەن، بىز ئىلگىرىلەپ چىققان بولسا
ن بىلىدىغان ممەيلەبۇ ھە، ئەگەر دۈشمەن بولمىسا خاتىرجەم ئولتۇرىمىز .قىلىمىز قارىتا ئىش
مىسەك، ئالدىمىزدىكى ەتئىشلكىچىك ھىلىنى  مۇشۇ .لىنىڭ مىسالىيچىك ھىكى ئاددى بىر

دەپ ئەنسىرەپ  رقىلىپ دۈشمەن قاچان چىقىپ قاالدىن ئەندىشە رقالسا بىكا بولۇپھايۋان 
ئەگەردە ئالدىمىزدىكى دۈشمەن  .تىمىزېۋۈلەشتۈرياكى بۇرادەرلەرنى ئويغۇتۇپ جىددى مىزئولتۇرى

ئەگەر  ،خەتەرلىك دە ئولتۇرىۋەرسەك بۇمۇداپىەئيىمىزى بىلەلمەي كىنىلمە ئىكەنېلۇپ قالسا، نوب
يغۇنۇپ چىقىپ بولغىچە مۇداپىەئنى دۈشمەن ئىگەللەپ وقىلىۋەتسە بۇرادەرلەر ئ بىزنى شەھىد

سەك تېخىمۇ ېىپ باقايلى دكۆزىتئەگەر مۇداپىەئدىن چىقىپ ئالدىغا بېرىپ  .مكىنۇم بولۇشى
تاكتىكىالرنى ئىشلىتىپ -لەيگە قارشى ھىچۈن بىز جىھاد ئىبادىتىنى دۈشمەنخەتەر، شۇنىڭ ئۈ

اءالل انساق تۇرۇپ تېخىمۇ تەرەققى قىلدۇرۇپ ئاداقىل دۈشمەن ھەم بىزگە   .بولىدۇئۈنۈمى ياخشى  ەش 
دەپال پەرىقلىنىمىز، دۈشمەننىڭ ھەم ئىنسان  كاپىرياكى  پەقەت مۇسۇلمان بىز ،ئوخشاش ئىنسان

 .بولىدۇجەڭ تاكتىكىلىرنى ئويالپ چىقساق  ،لەيبولغانلىقىدىن پايدىلىنىپ، دۈشمەنگە قارشى ھى

 :لىك نەرسىلەركېرەكچىكقا ۋېدراز

  پاي. 500، نورمالدا پاي 400ئاز بولغاندا  دىنئوقى ئاپتۇمات-1

 . تال 3قول بومبىسى ئاز بولغاندا 2-

 .پىچاق، سۇ، يەڭگىل يىمەكلىك ئەسكىرى سىم، چىداملىق يىپ، يئەسكىرى3-
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 .را بولسا تېخىمۇ ياخشىېقوشۇمچە كام چىلىك، كۈندۈزلۈك، مۇساپە(ېربۇن )كۇد-4

 دوختۇرلۇق ئەسۋاپلىرى.-5

6-GPS ،ھىساپلىغۇچ. كومپاس، ئەسكىرى خەرىتە، خاتىرە، قەلەم، سىزغۇچ ، 

 :چىكنىڭ ۋەزىپىسىېدرازۋ

، تۈرلىرى ۋە ھەرقايسى قوراللىرىنىڭ ئورنى ،ىرىنىڭ سانىلقورال ،مەقسىتى، ىدۈشمەننىڭ سان
ئاجىز  ،ى، دۈشمەننىڭ جايالشقان ئورنىنىڭ قانداقلىقىلىقيېڭى-، كوناكىىلقانداق قوشۇن ئىكەن
 .بىلىش قاتارلىقالرنى ۋە كۈچلۈك جايلىرى

شۇنىڭ  .سابلىنىدۇېېرىم غەلىبە ھيدىكى ېدچىك ئىگەللىگەن مەلۇمات جەڭ: رازۋشىئەسكەرت
 .نىدۇشى شەرت قىلىۇولبڭى ېي ۋەنىق ېئ، توغراگەللىگەن مەلۇمات چىك ئىېدرازۋ ئۈچۈن

 :يول يۈرۈش بىخەتەرلىك قائىدىلىرى   

شۇرۇن وۋاقىت كۆپ كەتسىمۇ، ئامال بار باشقىالر ماڭمايدىغان ي ،بولسىمۇيول يۈرگەندە تەس 
بىر  قايتقاندا يەنە ،بارغاندا بىر يولدىن ،ۋاقىت بىر يولدىنال ماڭماي ۋە ھەر يولالردىن مېڭىشىمىز

 ،مەستىن بارغاندا بولسۇنېيولنى بۇرۇن ماڭغاندا تەكشۈرۈپ بولغان د يولدىن مېڭىشىمىز، بۇ
كۆپىنچىمىز يولنى تەكشۈرۈپ بارغاندا  .كېرەك ولسۇن ياخشى تەكشۈرۈپ مېڭىشىمىزقايتقاندا ب
بىلەن  لىدۇ، شۇنىڭېقايتقۇمىز ك تېز ،لېكىن قايتقاندا چارچايمىز ،قىلىپ ماڭىمىز ئېھتىيات

، زى يەتمىگەن دۈشمەنۆما قىلىشقا كبېرىۋاتقاندا بىزنى پىستىر .قايتىمىز تېز-تېزتەكشۈرمەيال 
 ،بىلەن مېڭىشىمىز ئېھتىياتمكىن، شۇنىڭ ئۈچۈن قايتقاندىمۇ ۇما قىلىشى مېرپىستقايتقاندا 

 تەكشۈرۈپ مېڭىشىمىز كېرەك. ھامان نەچچە قېتىم ماڭغان يول بولسىمۇ 

 قىلساقدۈشمەننىڭ قايتىش يولىغا  ،دۈشمەننى پىستىرما قىلماقچى بولساق : بىزىستۇرماق
ا تەييار ھالەتتە تەرەپكە ماڭغاند ئادەم دۈشمەنمكىن، چۈنكى ھەرقانداق ۇياخشى بولىشى م

قايتقاندا چارچايدۇ  لېكىنەن ماڭىدۇ، دىققەت بىلدەپ -قەيەردە پىستىرما باردۇ، قىلىپ ئېھتىيات
 .لىشىدۇ، چۈنكى بۇ بۇرۇن بىخەتەر ماڭغان يولۋە بىخۇد

چىقىپ قالسا تەرەپ دۈشمەن  ئارىلىق ساقاليمىز، قايسى خەتەرلىك ئورۇنالردىن ماڭغاندا
 تەييارھەرۋاقىت ڭىمىز، قورالنى اتەرەپتىن م مۇداپىەئ لىنىشكە قۇاليلىق بولسا ۋە بىخەتەر بولسا شۇ

 تۇتىمىز. ھالەتتە

يولنىڭ بىخەتەر  رغاناللقا ماڭىدۇ، كۆزىتىپچىك ئالدىدا ېدرازۋ ە ئىككى ئاساسلىقيول يۈرگەند
لىق تاشالپ ى( ئارەنگۈدەك تەرەپتىنلمۇداپىەئقالسا  تۇيۇقسىز دۈشمەن چىقىپپىدىن )يەنى ىتەر

 .، يولنىڭ ئوتتۇرىدىن مېڭىشقا بولمايدۇماڭىدۇ
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ئوق چىققان  لىپقى مۇداپىەئزىنى ۆئاڭلىغان ھامان ھەممەيلەن ئ نىئوق ئاۋازىتاسادىپەن 
، كېرەك ىلىشىشئىككىدىن ئورۇن-ئىككى ئورۇنالشقاندا گەمۇداپىەئ، شىتىىئورۇننى كۆز
 رداىئەگەر بىرەر كىشى يار. كېرەكزى ياردەمچى بولغان كىشىدىن ئايرىلماسلىقى ۆئياردەمچىلەر 

، تىشىگە قارىمايېئېلىپ ك كېلىپلەرنىڭ باشقا بۇرادەر ھالى بار ۋاقىتتاپ قالسا ماڭالىغۇدەك ولۇب
رمۇ اليارىداريەڭگىل  ەنككبىلەكلىرىگە ئوق تە. چۈنكى كېرەككىنىشى ېچئۆزى ر ئورۇنغا تەبىخە

لىك ئورۇنغا خەتەر ۋاقىتتا باشقا بۇرادەرلەرنىڭ تىدۇ، ئۇېلىنىپ كېيىن ھالسىزئازراق ۋاقىتتىن ك
 پ قالىدۇ. ولۇتەس ب ىلىشېبېرىپ ئۇنى كۆتۈرۈپ ئېلىپ ك

 ئايالنما يولدىن يۈرۈش

، مىسەكيوقلىقىنى بىلەل-تەرىپىدە دۈشمەن بار ئايالنما يولنىڭ ئۇئايالنما يولدىن ماڭغاندا 
ئىككى تۇرۇپ، لىق تاشالپ ىسەل ئار رغاناللقا .بېرىپ كۆزىتىدۇچىك ېدرازۋ ئاساسلىقئىككى 

ئايالنما يولنى  .ماڭىدۇ رغانالليىن ئاندىن قاېزىتىپ بولغاندىن كۆچىك كېدرازۋ ئاساسلىق
پىگە ىتەر رەسىمدىكىدەك نىڭ مۇشۇلۋاقىت ئايالنما يو چىك ھەرېدرازۋبىرىنچى زەتكەندە ۆك

 كۆرۈپپ قالسا ولۇدۈشمەن ب يەنى ئەگەر) .زىتىدۇۆك تەدرىجى ئاستا،-ئاستا شاپڭئاۋاز تى ئۆتۈپ
بىرىنچى چىك ېدرازۋ ئىككىنچى .زىتىدۇۆئاستا بېشىنى سوزۇپ ك-المىغۇدەك ھالەتتە، ئاستاق

چىالر ئىككى رازۋېدچىكنى  RPG، پىكا )پىلىموت(،  قەنناس ،غداپ تۇرىدۇوقرازۋېدچىكنى 
 .(يدۇقوغدا

 قېلىپ ئوق ئاتسا ياكى كۆرۈپچىكالرنى ېدرازۋ لۇپ،وپىدە دۈشمەن بىتەر يولنىڭ ئۇئەگەر   
 .كىنىدۇېتەرتىپ بىلەن چ بىرىنى قوغدىغان ھالەتتە-قالسا، بىر كۆرۈپدۈشمەننى  رچىكالېدرازۋ
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 وغداپقكىنىدۇ، باشقىالر ئۇنى ېدۈشمەنگە ئەڭ يېقىن ئادەم بۇرۇن چ -ىپكىنىش تەرتىېچ
 كىنىدۇ.ېبىرىنى قوغداپ چ-يىچە بىروتەرتىپ ب ھەممەيلەن شۇتۇرىدۇ، 

 دۆڭ بار يولالردىن يۈرۈش

دىن ئارىلىق مېتىر 5- 4كەلسەك  دۇچ گەدۆڭ يول يۈرۈش جەريانىدا ئالدىمىزدا ئىگىزلىك ياكى
نىپ ئۆتۈپ ىئايل ،لىدىغان يول بولساوچىقماي ئايلىنىپ ئۆتۈپ كەتكىلى ب دۆڭگە .ساقالپ ماڭىمىز

 قىلغان ھالەتتەرىائيە بىخەتەرلىك قائىدىلىرىنىڭ ھەممىسىگە ئۇنداق يول بولمىسا،  .تىمىزېك
ېدچىكنى رازۋ ئىككى ئاساسلىق ،قويۇپ گەمۇداپىەئچىالرنى دۆڭگە قارىتىپ ، قەنناسپىكا

، بىخەتەر بولسا كۆزىتىپ مېڭىپ دۆڭگە چىقىدۇبىرىگە ماسلىشىپ -يلەن بىرەككىبۇ ئ .ئەۋەتىمىز
  .يىچە ماڭىمىزوھەممىمىز تەرتىپ ب

 .زىتىپ ماڭىدۇۆدۆڭگە يېقىنالشقىچە ك رازۋېدچىك ئىككى ئاساسلىق ئەسكەرتىش:
 .ز چىقىۋالساق شۇنچە ياخشىېت ز دۆڭگە چىقىۋالىدۇ، قانچەېيىن، تېيېقىنلىشىپ بولغاندىن ك

 .خەتەرلىكبۇرۇن چىقىۋالسا بىزدىن  لۇپ دۆڭگەوتەرىپىدە دۈشمەن ب دۆڭنىڭ ئۇ چۈنكى

ر ئوق ئېتىپ دىكىلەمۇداپىەئ، دۆڭگە چىقىپ قالسا دىن بۇرۇن دۈشمەن بۇرازۋېدچىكالرئەگەر   
يىچە وىپ ب، باشقىالرمۇ تەرتيىنېكىنىپ بولغاندىن كېچ رازۋېدچىكئىككى ئاساسلىق رىدۇ، ېب
 . ۇدكىنېچ
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 ىدىكى يولدىن ياكى جىرادىن ئۆتۈشتاغ ئارىلىق

بىز  بۇ ئەھۋالدا .يوقلىقىنى بىلمەيمىز-كىن تاغالردا دۈشمەن بارېل  ،يولدىن ئۆتمەكچىۇ بىز ب
 غاكۆپلىكىگە ۋە تاغنىڭ شارائىتى-ئادەمنى سانىمىزنىڭ ئاز .چىقىرىمىز كە ئادەمكۆزىتىشتاغنى 
سانىمىز كۆپ بولسا ۋە ئىككىلى تاغقا چىقىش ئىمكانىيتى بولسا  :مەسىلەن .بەلگىلەيمىزقاراپ 

بىر تاغدىكىلەر  .تاغقا ئادەم چىقىرىمىزئىككىلى ( گىز بولمىساېۇدەك دەرىجىدە ئتاغ چىقالمىغيەنى )
 شىپمۇھاپىزەت قىلىئارا -ئۆززىتىپ ۋە ۆزىتەلمىگەن يەرلىرىنى كۆيەنە بىر تاغدىكىلەرنىڭ ك

لىق ىئارتەرەپتە  شۇ ،بولسا يەر دەكمۇداپىەئلەنگۈتە پەيولدىكىلەر يولنىڭ قايسى تەر .ماڭىدۇ
تاغنىڭ بىرسىگە چىقىشقا ئىمكانىيەت ئەگەر . تاغقا يېقىن ماڭىدۇماڭىدۇ ياكى گۇمانلىق تاشالپ 
بىر  زى چىققان تاغنى ۋە يەنەۆبۇالر ئ .چىقىرىمىز نىرازۋېدچىك ئىككى بىرسىگە  يەنە ،بولمىسا
الر چىقالمىغان رازۋېدچىكئارىلىق تاشالپ  يولدىكىلەر .زىتىپ ماڭىدۇۆزىتەلىگىنىچە كۆتاغنى ك

  .تىك تاغقا يېقىن ماڭىدۇ

 چىلىقتىن ئۆتۈشئوچۇق 

 بۇ. نىق ئەمەسېيوقلىقى ئ-ئالدىمىزدا دۈشمەن بارىقتىن ئۆتمەكچى، لېكىن چىلبۇ ئوچۇق بىز
لىك خەتەر، گە ئەمەل قىلغان ھالەتتەرىتەرلىك قائىدىلىەبىخ ۆگەنگەنبۇرۇن ئ ،ھالەتتە

 ئىككى ئاساسلىق .ئۈچۈن مۇۋاپىق ئورۇنغا ئورۇنلىشىمىز كۆزىتىشئورۇنالرنى بىلىۋالىمىز، 
  .ىدۇكۆزىتپ لىرۇنالرنى بۆلىشىۋېوخەتەرلىك ئ، قەنناسچىالر ئەمىر ،چىكېدۋراز
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بۇرۇنقى تەرتىپ  ،يوقلىقىغا جەزىم قىلساق نىڭدۈشمەن، يىنېولغاندىن كبزىتىپ ۆياخشى ك

تاشالپ  ئارىلىقكەينىدە  رغاناللقا ،زىتىپ ماڭىدۇۆئالدىدا ك رازۋېدچىك ئىككى ئاساسلىقيىچە وب
  .ماڭىدۇ

ئادەم قويۇپ،  گەرەلمۇداپىەئيوقلىقىنى بىلەلمىسەك، -يەردە دۈشمەن بار بۇكۆزىتىپمۇ ئەگەر 
 400يەنى )پ قالسا ولۇدىن ئارتۇق بېتىرم150 چىلىقوچۇقئنى ئەۋەتىمىز، رازۋېدچىكككى ىئ

، ئادەم قوشۇپ ئەۋەتىمىز ئۈچياكى ئىككى  الرغارازۋېدچىك قالسا( پولۇب مېتىر 500ياكى 
  .كېرەكتۇرالىشى  كۆرۈپالرنى رازۋېدچىك چوقۇمتۇرغانالر  ەدمۇداپىەئ
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 رازۋېدچىكى چئىككىن، يىنېلىكنى بىلگەندىن كۆزىتىپ بىخەتەرالر بېرىپ كرازۋېدچىك
ى چبىرىننىڭ رازۋېدچىكى چئىككىن) .گە شەرتلىك بەلگىلەر ئارقىلىق خەۋەر قىلىدۇئەمىر

بىرىنچى ۋە قا يەتكۈزۈش رازۋېدچىك ىچبىرىنبۇيرۇقلىرىنى  ڭئەمىرنى، نى قوغداشرازۋېدچىك
ۋاقىت  الشقا ھەرڭ( شۇقاتارلىق ۋەزىپىلىرى بار رازۋېدچىكنىڭ خەۋەرلىرىنى ئەمىرگە يەتكۈزۈش

 رتىپ ياكى بىرەېئۇزىراپ ك ئارىلىق .كېرەك تۇرالىشى كۆرۈپئەمىرنى  رازۋېدچىك ىچئىككىن
ئىككى ، ئارىلىققا ئەمىردۇ، ئەھۋالنى ئېيتى، ئەمىرگە ۆرەلمىسەتوسالغۇ سەۋەپلىك ئەمىرنى ك

  .كېرەكئادەم قويىشى  بىرتۇرااليدىغان ئورۇنغا  كۆرۈپ ۋە ئەمىرنى نىرازۋېدچىكئاساسلىق 

 ئەمىرگە خەۋەر قىلغاندىنئىككى ئاساسلىق رازۋېدچىك ئالدى تەرەپنىڭ بىخەتەرلىكىنى 
چىلىقتىمۇ وچۇقئ بەكمۇ كەتمەيدۇ ئىچكىرىلەپبەك  رازۋېدچىكئىككى ئاساسلىق ، يىنېك

 ئىككى ئادەم ئىككى ماڭغان ئاۋۋال .لىدۇېكئىككىدىن -ئىككى  راللغانقا .مايدۇلۋاۇتۇر
 .ەيدۇئىلگىرىلسەل ئالدىغا  يەنە رازۋېدچىك ئىككى ئاساسلىق .لىدۇېنىڭ ئورنىغا كرازۋېدچىك

لەر ئالدىغا ئاستا بۇرۇن كەلگەن ئالمىشىدۇ.يىن كەلگەنلەر بۇرۇن كەلگەنلەرنىڭ ئورنىغا ېك
ئاۋۋالقى تەرتىپ يىن  ېك بولغاندىنچىلىقتىن ھەممەيلەن ئۆتۈپ ئوچۇق شۇ ئۇسۇلدا ەيدۇ،ئىلگىرىل
 يولنى داۋامالشتۇرىدۇ. بويىچە

بارلىقىغا  دۈشمەن، كۆزىتىپقەنناسچىالر  ۋە  ئەمىر  ،رازۋېدچىك ئىككى ئاساسلىقئەگەر 
 .كېرەك تىشېك پقلىشىپ، ئايلىنىپ ئۆتۈ، دۈشمەننىڭ خەتەرلىك جايلىرىدىن يىراجەزىم قىلسا

 ئۆتۈش كېسىپيولدىن 

 ،ەلىكىگكۆپ-سانىمىزنىڭ ئاز بولساق،يولدىن ئۆتمەكچى سىدىكى ىدائىر دۈشمەنبىز 
قايسى تەرەپتە ئىكەنلىكىگە  نىڭلىدىغانلىقى ۋە دۈشمەن بازىسىېدۈشمەننىڭ قايسى تەرەپتىن ك

يول  كەلسە ۋەتەرەپتىنال بىر ، دۈشمەن بولۇپ گىچە 20دىن 10. سانىمىز رىمىزۆقاراپ ئىش ك
يىراقلىققا  مېتىر 50 بولسا( لىۋاتقانلىقىنى كۆرگىلىې) يەنى دۈشمەننىڭ يىراقتىن ك، تۈز بولسا

RPG ،بىر  ئەتراپنى ،ئۆتۈپ ۋالۋئا رازۋېدچىك ئىككى ئاندىن .پىكاچىالرنى ئەۋەتىمىز
ۋال ۋئۆتكەنلەر ئا كېيىن، ۇدۈز ئۆتېت بىرلەپ -بىرمۇ قالغانالر، كېيىنزىتىۋەتكەندىن ۆك

 كۆزىتىپئەتراپنى  ئىلگىرىلەپئازراق ئالدىغا  ال ئۆتكەنلەر،ۋلىدۇ، ئاۋېئورنىغا ك ڭئۆتكەنلەرنى
 ەدمۇداپىەئرىدۇ، ېب كۆزىتىپتەرەپتىن يولنى  ، بۇكېيىنھەممەيلەن ئۆتۈپ بولغاندىن  .ئولتۇرىدۇ

 .ئۇدۇلىدىن ئۆتىدۇئۆزىنىڭ غانالر رتۇ

ۋە يولنىڭ  ( 100، 70 ،50، 40،  35 :مەسىلەن ) ئەگەر بىزنىڭ سانىمىز كۆپ بولسا
يەنى )  مىساھەمدە يول تۈز بول ،ھتىماللىقى بولساېلىش ئېئىككىلى تەرپىدىن دۈشمەن ك

پىگە كۈچلۈك ىيولنىڭ ئىككىلى تەر بولمىسا(  ىكۆرگىللىۋاتقانلىقىنى ېدۈشمەننىڭ يىراقتىن ك
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پ قويىدىغان ئايالنمىسى ۇوسشتىن تكۆرۈى كىنىلقويىمىز،  يولنىڭ دۈشمەننىڭ كەلگەن مۇداپىەئ
نى ياخشى مۇداپىەئتۇرااليدىغان ئورۇنغا قويىمىز،  كۆرۈپرنى يىراقنى ەچىلمۇداپىەئ، بولسا

زىتىۋەتكەندىن ۆئۆتۈپ ئەتراپنى بىر ك رازۋېدچىك   ئىككىكېيىن،  ئورۇنالشتۇرۇپ بولغاندىن
ئۆتكەنلەر  كېيىنز ئۆتىدۇ، بۇرۇنقى تەرتىپكە ئوخشاش ېىن تتئۈچ ،دىنئىككى  قالغانالر، كېيىن

 بۇرۇنقىالرنىڭ ئورنىدا ئولتۇرىدۇ.

ر ئورنىنى ئاشكارلىماي ) يەنى ەچىلمۇداپىەئلىپ قالسا ېئۆتۈش جەريانىدا دۈشمەن كگەر ئە
پ تۇرىدۇ،  چۈنكى دۈشمەن ۇپات ئېتىپ قويۇپ  توس-ئاتقاندەك سىرىپ ئاتماي ( پات جەڭدە

ئوقنىڭ قەيەردىن چۈنكى  ،چۈشكەن ئوخشايمىز دەپ ماڭالمايدۇئالدىدا ئوق چىقسا پىستىرمىغا 
ى ۋە بىزنىڭ قانچىلىك كىنىلزىنىڭ پىستىرمىغا چۈشمىگەنۆئ ،نىقالپېچىققانلىقىنى ئ

 ۋاقىتتىن پايدىلىنىپ ئۆتۈپ بۇبىز ، ماڭمايدۇدۈشمەن ئالدىغا ئىكەنلىكىمىزنى بىلمەي تۇرۇپ 
لىك ۋە يولدىن نۇشقا ئەپۇشارائىتى يۇشۇر يەر، : سانىمىز ئازمەسىلەن .كىنىمىزېتىمىز ياكى چېك

 يەر، ئەگەر سانىمىز كۆپ. تىمىزېك ر توسۇپ تۇرغاندا ئۆتۈپەچىلمۇداپىەئ، ئۆتۈش مۇھىم بولسا
ئەھۋالغا بۇنى تىپ باشقا ۋاقىتنى تالالپ ئۆتىمىز، ېيېنىپ ك، نۇشقا ئەپسىز بولساشارائىتى يۇشۇرۇ

  .زى بەلگىلەيدۇۆقاراپ ئەمىر ئ
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 دەريادىن ئۆتۈش   

 سىپ ئۆتۈشكە ئوخشايدۇ.ېيولدىن ك، يادىن ئۆتۈشدەر
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 :بار جايالردىن ئۆتكەندە دىققەت قىلىشقا تىگىشلىك ئىشالر گەندەك سۇېد كۆ  ،ئۆستەڭ ،دەريا

ەك ئورۇنالردىن گەندېئەگەر  دەريا د .ار بۇنداق ئورۇنالرغا يېقىنالشماسلىقىمىز الزىمب ئامال
ئەگەر  .ىمىز الزىمۋە يۇقىرى ئاۋازدا پاراڭالشماسلىقئۆتىشىمىز  كۆزىتىپياخشى  ،ئۆتمەكچى بولساق

لغانلىقى وبرۈر ۆبىزگىمۇ ز ،سۇ دۈشمەنگىمۇ .كېرەكالزىم بولسا كۆپ ئادەم بارماسلىقىمىز سۇ
زنى سۇغا ياكى دۈشمەن  بى مكىنۇمكەلگەن دۈشمەن بىلەن ئۇچرىشىپ قېلىشىمىز  ، سۇغائۈچۈن

، ۇرماسلىقىمىزترۇنالردا توپلىشىپ شۇڭالشقا بۇنداق ئو .مكىنۇمدەپ پىستىرمىدا تۇرىشى  لىدۇېك
 .كېرەكئۇزاق تۇرماسلىقىمىز  ئۆتىشىمىز ھەمدە كۆزىتىپئۆتكەندە ياخشى 

 بىخەتەر يۈرۈش قائىدىسى ئورمانلىقتا

قويۇپ، مۇداپىەئگە  الرنىقاتارلىق چى، قەنناس RPG ،قىلغاندا، پىكا ھەرىكەتئورمانلىقتا 
 بىرىمىزنى مۇداپىەئ-سىزىق ئۈستىدە، بىر بىر تۈز توغرىسىغا مىمىزئىككىدىن بولۇپ، ھەم-ئىككى

نى ئالدىدىكىلەرلىقى ىئالدىدىكىلەرنىڭ ئارمۇداپىەئدىكىلەر بىلەن ماڭىمىز،  ۋاتقان ھالەتتەقىلى

مېتىر، ئورمانلىقتا  40 – 35تەقرىبەن يىراقالپ كەتسە، ) دەرىجىدە ياخشى مۇداپىەئ قىاللمىغۇدەك
ھەممە ئورمانلىق ئوخشىمايدۇ،  لېكىنبۇنىڭدىن بەك يىراقلىشىپ كەتسىمۇ كۆرمەك تەس، 

مكىن، ۇشى مۇ، تۈز بولڭ، بەزەنلىرى شاالمكىنۇمبولىشى  لۇقرچۇقۇ -مانيويۇق ھەم ئوبەزەنلىرى ق
( مۇداپىەئدىكىلەر لىق مۇساپىنى بەلگىلەيمىزىراپ ئارشۇنىڭ ئۈچۈن ئورمانلىقنىڭ ئەھۋالىغا قا

 لېكىنئورنىدىن يۆتكىلىپ ئالدىدىكىلەرنى ياخشى مۇداپىەئ قىاللىغۇدەك يەرگە ئورۇنلىشىدۇ، 
 ئالدىدا مېڭىۋاتقانالرنىڭ ئالدىغا چىقىپ كەتمەيدۇ.

ىشللىپ ئەمەس، دۈ للمەن بىلەن ئۇچر ئېنى يوقلىقى - ە تەۋە بولمىغان، دۈ للمەن باريەنى بىز ئورمانلىقتا

  ى:ۈلۈيۈرۈ نىڭ چىسقىچە چۈ ەندۈر يو ئورمانلىقالردا  ىماللىقى بولغانقېلىش ئى ت

سا، بىزنى تۇپ قالغۇدەك بولقېلىپ، ئوققا تۇ بولۇپئەگەرئالدىمىزدا دۈشمەن  ،ئەڭ ئاۋۋال

دىن ئىككى -ككىئى ورۇنالشتۇرۇپ بولۇپ،چىلەرنى ئەئىمۇداپ جايغا  ياخشى مۇداپىەئ قىالاليدىغان
لسۇن، يالغۇز ۋە باشقا ئەمەلىيەتلەردە بو ادە بولسۇن ياكى رازۋېدكمەيلى جەڭلىۋالىمىز، )وب

ئۆز  شۇنىڭ ئۈچۈن ھەممىمىز سلىقىمىز كېرەك.قىلما ھەرىكەتۋە يالغۇز  سلىقىمىزتۇرما
 بۆلۈنۈپن ىدككىئى-( ئىككىالزىمقىلىشىمىز  ھەرىكەتۋە بىللە  لىشىمىزېنىۋوھەمرايىمىزنى ت

  مېتىر 7 – 6مىزنى ىتۈزسىزىق ئۈستىدە ئارىلىق مۇساپتوغرا ، ھەممىمىز بىر كېيىنبولغاندىن 

ىرىنچى ببىرىنى  ڭشى ئۈچۈن، ھەر ئىككى ئادەمنىۇچۈشۈنۈشلۈك بولدىن قىلىپ تارقىلىمىز، )
 ( يەنە بىرىنى ئىككىنچى ئادەم دەپ تۇرايلى.، ئادەم
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 يخ ياكى باشقا تەبىئىچوڭراق دەرە لەرنىڭ ھەممىسىئادەم بىرىنچى كېيىنئاندىن   
تەييار  ھەممىسى ئىككىنچى ئادەملەرنىڭ ئارقىدىنال مۇداپىەئلەرنىڭ ئارقىسىدا مۇداپىەئدە تۇرىدۇ،

چوڭ  اللىغۇدەكوزىگە مۇداپىەئ بۆمېتىر مېڭىپ ئ 10كەت قىلىپ، تەقرىبەن ىھەر تېز ھالەتتە
  .لىپ توختاپ مۇداپىەئدە تۇرىدۇېك ى مۇداپىەئلەرنىڭ يېنىغاىئدەرەخ ياكى شۇ ئورمانلىقتىكى تەب



 

 
39 

 «مەنقەيەردە توختاي مئەمدى ماڭسا ،بار قەيەردە ياخشى مۇداپىەئ» رىۋاتقاندامۇداپىەئدە تۇ
تەييار ھالەتتە  ئاندىن بىرىنچى ئادەملەر ،ىپ تۇرىدۇكۆزىتتەرەپنى  قىلىپ ئالدى پىكىر گەننىېد

زىگە ۆئ ،چە ئۆتۈپمېتىر 10رايىنىڭ ئالدىغا مزىنىڭ ئالدىدىكى ھەۆقىلىپ، ئ كەتىھەر تېز-تېز
پىكا، قەنناس،  كەينىدىكى .مۇداپىەئ بواللىغۇدەك يەردە توختاپ مۇداپىەئدە تۇرىدۇ

ئورنىدىن ئۇالرمۇ كەتسە  ئۇزىراپ ىئارىلىقبولغان ئالدىدىكىلەر بىلەن  نىڭچىلەرئەرپىجى
 ۇشۇمگۇرۇپ  مۇداپىەئدە تۇرىدۇ.داۋاملىق يۆتكىلىپ، مۇداپىەئ قىاللىغۇدەك ئارىلىققا يېقىنلىشىپ 

  .دۇىرېۋمېڭى ئىلگىرىلەپيىچە وتەرتىپ ب

ىلىپ تارقالغان زىتسىزىق ئۈستىدە قاتار  بولۇپ بىر توغرا تۈزئىككىدىن -ئەسكەرتىش: ئىككى
ئىككىدىن تارقالغان -ياندىكى ئىككى ،ئىلگىرىلىگۈچىلەر، ئۆز ھەمراھلىرىدىن باشقا

شۇالرغا ماسالشقان ھالەتتە ىرىلەش ئەھۋالىغىمۇ دىققەت قىلىپ، بۇرادەرلىرىنىڭ ئىلگ
 پ قالماسلىقى كېرەك.لۇبو كېيىن-ئىلگىرىئىلگىرىلەش سۈرئىتى بەك  ،ىشىئىلگىرىل

 

 پىستىرما
، ئورۇن ۋە ۋاقىتالردا اليسىزوئۈچۈن ق دۈشمەناليلىق، وبىز ئۈچۈن ق - ىنىمىزگېپىستىرما د

ئاز كۈچ بىلەن  ،ىپتېز چېكىن ،رىپېب زەربە زېتتۇيۇقسىز،  دۈشمەنگە ئويلىمىغان يەردىن
 كۆرسىتىدۇ .دۈشمەنگە كۆپ تاالپەت يەتكۈزۈشنى مەقسەت قىلغان جەڭنى 

 ۋەالدىنى توسۇش پىستىرمىنى دۈشمەننىڭ پىيادە قىسىملىرى ۋە ماشىنا ئەترەتلىرىنىڭ ئ
 رازۋېدكادۈشمەننىڭ  ياكى ىرىنى ئۆلتۈرۈش ياكى ئەسىر ئېلىشماندانلوچوڭ ق ،يوقۇتۇش

 ئېلىپ بارىمىز. دۈشمەنگە قورقۇنچ سېلىش ئۈچۈنياكى ۋە قىلىش  ئەترەتلىرىنى يوق

منى توسۇش ئۈچۈنمۇ ىنى جەڭ ۋاقىتلىرىدا دۈشمەنگە كەلگەن ياردەپىستىرميەنە ئۇندىن باشقا 
  .ئورۇنالشتۇرىمىز

 پىستىرمىنىڭ ئۈستۈنلىكى

. لۇپ قالدىوب ىالرنىڭ بىرىپىستىرما ھازىرقى ۋاقىتتا دۈشمەنگە قارشى ئەڭ ياخشى تاكتىك
سەۋەبى  .بولىدۇدۈشمەنگە كۆپ تاالپەت يەتكۈزگىلى  بىلەن چىقىم چۈنكى پىستىرمىدا ئاز

، مۇھۇجۇم ئەمەلىيەتلىرىدە بىز ،رىدۇېب يۈز دۈشمەن ئويلىمىغان يەردىن تۇيۇقسىز پىستىرما
تەرەپتىن ھۇجۇم  ، قايسىتەقتەرەپتە قورالالر  ئىككىلى ھەر، دۈشمەنمۇ تەييار ھالەتتە تۇرىمىز

 ،پىستىرمىدا ئۇنداق بولمايدۇ لېكىنئانچە مەخپى ئەمەس،  ىمۇدۈشمەنگ بولىدىغانلىقى بىزگىمۇ،
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ۋە  لىرىمىزنىقورال .چۈنكى پىستىرمىنى دۈشمەن ئويلىمىغان ئورۇن ۋە ئويلىمىغان ۋاقىتتا قويىمىز
 جايالشتۇرىۋالغان بولىمىز.ئالدىن ياخشى ئورۇنالرغا ئەڭ  ،نى تەييار قىلىپلىرىمىزئادەم
قىدەك مۇجاھىدالرنىڭ سانى ۋە ماددى جەھەتتىكى كۈچى دۈشمەندىن نەچچە ھەسسە ئاز ھازىر

  .دەپ قاراشقىمۇ بولىدۇ دۈشمەنگە قارشى ئەڭ ياخشى تاكتىكا ىنىقىتالردا، پىستىرماۋە ئاجىز ۋ

 تالالش پىستىرمىغا ئورۇن

 :ۋەندىكىدەك ئورۇنالرنى تالاليمىزۆبىز دۈشمەنگە پىستىرما قويۇش ئۈچۈن ت

 .دۈشمەننىڭ پىيادە ئەسكەرلىرى ياكى ماشىنا ئەترەتلىرى ئۆتىدىغان ئورۇن-1

نىق  ېلىۋاتقانلىقىنى ۋە پىستىرما قويماقچى بولغان دائىرىنى ئېبىز دۈشمەننىڭ يىراقتىن ك-2
 .رااليدىغان ئورۇنۇت كۆرۈپ

ر مەلۇم بىر جايغا توپلىشىپ بۇرادەرلە بارغانپىستىرمىغا يەنى ). ئورۇن رىكەڭنىسبەتەن -3
 .(ئورۇنىشااليدىغان ئورۇنلقالماي 

نى سىپىستىرمىغا بارغانالرنىڭ ھەممى ،ئورۇن تاللىساق راقكەڭبىرقەدەر بىز پىستىرمىغا ئەگەر 
پىستىرمىنى  ا قاراپ ئادەم ئاپىرىمىز( تەرتىپلىك ئورۇنالشتۇرااليمىز.پىستىرمىغا دۈشمەننىڭ سانىغ)

پىستىرما دائىرسىدىكى دۈشمەنلەرنىڭ ھەممىسىگە ، سىشتۈرۈپېئورۇن قويماي ك باشلىغاندا بوش
قىلىش  بىزگە قارشىلىق، كېتىپ لۇپوبىلەن ب  قىلىشەئزىنى مۇداپىۆئۇالر ئ .ئوق ئاتااليمىز

بىر ئورۇندىكىلەرگە قارشىلىق قىلسا، باشقا  كىبولمايدۇ.  ئەگەر ئۇالر بىزدى ئىمكانىيىتى
 .ان شللەللا دۇ.ئورۇندىكىلەر ئوق ئېتىپ جىمىقتۇرۇپ قوياالي
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ئورۇنلىشالىساقمۇ  ياكى مىزقالى ئورۇنلىشالمايلۇق وتھەممەيلەن ، تاللىساق نىتار ئورۇن ئەگەر
بىزنىڭ سانىمىز دۈشمەندىن ئاز پىستىرمىدا  .بۇنىڭ پايدىسى يوق ،توپلىشىپ قالىمىزبىر يەرگە 

يېيىلىپ تۇرۇپ  كەڭرى دائىرىنى ئوققا تۇتااليدىغان ھالەتتە ئورۇنلىشىشىمىز  ،بولغانلىقى ئۈچۈن
ممىسىنى تەڭال پىستىرمىنى باشلىغاندا بىز دۈشمەننىڭ ھە، بۇنداق تار ئورۇننى تاللىساق .كېرەك

 بىز، لغانلىرى بىزنى ئوققا تۇتىدۇئوققا تۇتساق قاقىسمىنى  بىر ئۇالرنىڭ .زماي قالىمىئوققا تۇتال
بىزگە  ،ئاتساكۈم دۈشمەن ئوق باشقا بىر تۈر بىزگە يەنە ،ساقبىر تۈركۈم دۈشمەن بىلەن ئېتىشىۋات

كۆتۈرەلمەسلىكىمىز  مۇبەلكىم بېشىمىزنى ،ئوق ئېتىۋاتقانالرغا ئوق ئاتىدىغانغا ئادەم بولمىسا
غا ئارقىمىزتەرىپىمىزگە ئۆتۈپ بىزنى ئوققا تۇتۇشى ياكى  يان دۈشمەنئەھۋالدا  بۇ ،مكىنۇم

 .مكىنۇم  شىۈئايلىنىپ ئۆت

 
ئۇالردىن  .بىز ئۇالر ھەققىدە كۆپ مەلۇماتالرنى ئالدۇق بولسا بولمايدۇ، چۈنكى پىستىرما بۇنداق  

 قشۇندا .باشتا ئوققا تۇتتۇق تۇيۇقسىزال ماڭغاندا بىز خاتىرجەم، ئۇالر ېلىپ ئورۇنالشتۇقك بۇرۇن
دەپ  دۈشمەننى پىستىرما قىلىمىز ،ېلىپھالغا چۈشۈپ ق رەلمەسۈبېشىمىزنى كۆت تۇرۇپ يەنە

تىغا قۇن شۇڭالشقا ئورۇن تاللىغاندا بۇ .پىستىرما بولماي قالىدۇبۇ  ئۆزىمىز مۇھاسىرىدە قالساق،
 .كېرەكبەك دىققەت قىلىشىمىز 

 .ئورۇن ئويلىمىغانۋە دۈشمەن  اليسىزودۈشمەنگە ق، اليلىقوبىزگە ق-4

سەك، دۈشمەننىڭ چىگرىسى ئىچىدە ېد پىستىرمىنى دۈشمەن ئويلىمىغان ئورۇنغا قويىمىز
پىستىرمىدا قېلىشىنى خىيالىغىمۇ  ،دەپ چىگراسىنى بىخەتەر چۈنكى دۈشمەن ئۆز ،ياخشى قويساق
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، چۈنكى بولىدۇ مۇئورۇنالشتۇرساق ياكى دۈشمەننىڭ قايتىش يولىغا كەلتۈرمەي بەخىرامان يۈرىدۇ.
 رىدۇ.دا نىسبەتەن بىخۇد ھالەتتە يول يۈقوشۇن چىكىنىۋاتقان

دۈشمەننىڭ پىيادە ئەسكەرلىرى بولسۇن ياكى ماشىنا قىسىملىرى بولسۇن، سۈرەتنى -5
  .ئاستىلىتىپ ماڭىدىغان ۋە مېڭىش قىيىن بولغان ئورۇن

 ىيولقورشىۋالىدىغان ، ىغانەلمەيدلىپ ئارقا تەرپىمىزدىن زەربە بىرېدۈشمەن ئايلىنىپ ك-6
تۇرااليدىغان  كۆرۈپلىۋاتقىنىنى ېبىز ئۇالرنىڭ ك ،لەلەيدىغانېبولسىمۇ تەستە كياكى  بولمىغان

 .ئورۇن

  .كىنىش يولىمىز بار بولغان ئورۇنېبىزنىڭ بىخەتەر چ-7

، پىستىرما قىلىدىغان شىۇسەۋەپ نۇقتىسىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، پىستىرمىنىڭ ئوڭۇشلۇق بول
بۇرادەرلەرنى -1 .بۇ ئۈچ ئىشقا باغلىقئورۇن يۇقارقى شەرتلەرگە ئۇيغۇن بولغاندىن باشقا يەنە 

تۇيۇقسىز -3 .تالالش مۇۋاپىققورالالرنى -2 .ياخشى تەرتىپ قىلىش )ياخشى ئورۇنالشتۇرۇش(
ېرەك. بىرەر ئورۇنغا ئادەم قوماندانالر ياخشى دىققەت قىلىشى ك-الرغا ئەمىرمۇشۇ ....بېرىشزەربە 

ئەۋەتكەندە شۇ يەردىكى دۈشمەن بىلەن بىزنىڭ ئارىلىقىمىزنىڭ مۇساپىسىگە ماس قورالالرنى 
 مۇ سورىمايدىغۇ!؟ اللەتىشىچە تەييارالپ بەرسە ياخشى، تاقىتى يەتمىگەننى ېتاقىتىنىڭ ي

ا ئوڭۇشلۇق بولماي پىستىرمئادەمنى ياخشى ئورۇنالشتۇرمىساق، ، قورالنى ياخشى تاللىمىساق
ىنىڭ پايدىسى پىستىرمدىردىمۇ قتاالپەت يەتمىگەن تە ،مكىنۇمشى پ قېلىتىېتاالپەت ي بىزگە

 .بولمايدۇ

پىستتتتىرما قىلىۈ ئۈچۈن دۈشتتتمەن ھەققىدە ۋە پىستتتتىرما قىلماقچى بولغان ئورۇن ھەققىدە كۆپرە  

 مەلۇمات ئېلىۈ كېرە 

قەيەرگە ئورۇنالشتۇرۇشنى   ،ئىشلىتىشقايسى قورالالرنى   ،ىغا قانچىلىك ئادەم ئاپىرىشپىستىرم
  .لىدۇېك كە توغرامەلۇمات ئىگەللەش رەكدۈشمەن ھەققىدە كۆپ چوقۇم پىالنالش ئۈچۈن

پىيادىمۇ  ،سانى قانچە ۇ،سائەت قانچىدە قايتىد ،يولدىن ماڭىدۇ : دۈشمەن قايسىمەسىلەن
ۋە ئادەتتىكى ئەسكەرمۇ ياكى ئاالھىدە ئەسكەرمۇ يەنى قانداق دۈشمەن ) ئۇ ،ياكى ماشىنىدىمۇ
بىز پىستىرما ئۇندىن باشقا  دەك مەلۇماتالرنى ئېنىق ئىگەللەش كېرەك.دېگەن...( ياكى باشلىق مۇ

 شىمىز كېرەك.ۇقا ئىگە بولياخشى مەلۇمات مۇتوغۇرلۇق شىۈلۈقويماقچى بولغان يەرنىڭ تۈز
   .مەلۇماتالرغا ئاساسەن تالاليمىز مۇشۇلىك ئادەم ۋە قورالالرنى كېرەكپىستىرمىغا 

شەكلى  ، پىستىرما قىلىدىغان ئورۇننىڭ يەردۈشمەننىڭ سانىغاپىستىرمىغا ئادەم ئىشلىتىشتە،  
 :مەسىلەن .تىمىزيسانىمىزنى ئازايتىمىز ياكى كۆپە  پزىمىزنىڭ ئەھۋالىغا قاراۆئھەم ھالىتىگە، 
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، بولغان ئورۇن كەڭرى، چېكىنىدىغان يولىمىز ياخشىبىز ئورۇنالشماقچى  دۈشمەننىڭ سانى كۆپ،
 دۈشمەننىڭ سانى كۆپ، ئەگەر  .لىدۇوب مۇئازراق بارساق، بولسا كۆپ بىلىك كونىالرردا تەجزئارىمى

كۆپرەك بارىمىز. لېكىن  چىكىنىش يولىمىز سەل تەس بولسا،، ڭىېكۆپىنچىمىز ياكى ھەممىمىز ي
ئەمەسلىكىگە ئەپلىك ياكى شۇرنۇشقا ويتارلىقى، -كەڭنىڭ ئورۇنالشماقچى بولغان ئورۇن يەنە

  قاراپ سانىمىزنى مۇۋاپىق تەڭشىسەك بولىدۇ.

ىدا پىستىرمچۈنكى  .كېرەكمەسلىكىمىز ىۋەتكۆپەيتھەددىدىن زىيادە كىن سانىمىزنى ېل  
ئادەم  .كېرەكشىمىز ۇلوشۇرۇن بوكىنىش ئۈچۈن يېز چېبىخەتەر ت ،رىپېب دۈشمەنگە قاتتىق زەربە

بولۇش  يۇشۇرۇن ، ھەمچۈنكى .تىدۇېكىنىشكە تەسىر يېچ تېزيۇشۇرۇنۇشقا ۋە ، كەتسەولۇپ كۆپ ب
 .ھىدىلىكىالى ۋە ئاپىنىڭ تەلىپىستىرم بولۇشتۇيۇقسىز  ھەم

 تالالش پىستىرمىغا مۇۋاپىق قورال

)يەنى بىز پىستىرما قىلماقچى بولغان دۈشمەن پىيادىمۇ ياكى قورالنى دۈشمەننىڭ ئەھۋالىغا
كۈچلۈك ھەربى جابدۇقالرغا ئىگىمۇ ياكى  ،دەك ماتورلۇقدېگەنماشىنىلىقمۇ، بىرونۋىك ياكى تانكا 

 .قاراپ تالاليمىز گەسىمۇداپىەئقارشى تەرەپنىڭ  مۇساپىگە ۋە ،يەر شەكلىگە ،ئەمەسمۇ(

بىلەن دۈشمەن ماڭىدىغان  ئورۇنالشماقچى بولغان ئورۇن بىز ،دۈشمەن پىيادە  مەسىلەن:
ەندەك قورالالرنى كۆپرەك گې، پىكا دىرغىچە بولساتېم 400دىن ىرتېم100ى ئارىلىقيولنىڭ 
گەندەك قورالالرنى ېزۇكيەك د ،غىچە بولسا داشاكامېتىر1000دىن مېتىر 400ئەگەر  ئالىمىز.

 .ئاپىرىمىز

نى  RPG ،غىچە بولسامېتىر 300دىن مېتىر100 ەۇساپم ،لۇپودۈشمەن ماشىنىلىق بئەگەر 
 زەمبىرەك،  82 زەمبىرەك، بولسا غىچەمېتىر 500 دىنمېتىر 300 ەمۇساپ ئەگەر .كۆپرەك ئالىمىز

 .گەندەك قورالالرنى ئاپىرىمىزېد 73

 :ربولغان بەزى ئاالھىدە ئىشالپىستىرمىغا ئورۇنلىشىشتىن بۇرۇن قىلىۈ مۇھىم 

زەتتۇق ۋە ۆى ياخشى كندۈشمەن ،ئورۇن تالالپ بولدۇق مۇۋاپىق ئۈچۈنا قويۇش پىستىرم
 ،كىتتۇقېبمۇ ىغا بارىدىغانالرنىڭ سانىنىپىستىرم شۇنداقال .ئەھۋالىنى ياخشى ئىگەللىدۇق

ىز ىن قايتقاندا ھەممىمتئەمەلىيەت چوقۇم ئەمدى بىز تەييارقىلدۇق،تالالپ مۇناسىپ  مۇقورالالرنى
 ېلىشىمىز كېرەك.كىتىۋېغىلىدىغان ئورۇننى بىي
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يەنە -ويۇشقىلىپ قتەييار  پازاپاس گۇرۇپ سىرتەتكە كىرىدىغانالردىن ئەمەلىيئۇندىن باشقا 

 .تېخىمۇ زۆرۈرشى ۇلوب نىڭبۇالرنىڭ ئىچىدە دوختۇرئىشالرنىڭ قاتارىدىن بولۇپ، بىر مۇھىم 
، ۋە ئورنىنى تولۇقالشتىش ېك ئېلىپ الرنىيارىدارشەھىد ياكى  -ۋەزىپىسى زاپاس گۇرۇپپىنىڭ 

ياردەم الزىم  ، ئۇندىن باشقابېرىشۈزۈپ ۋاقتىدا يەتك-ۋاقتى تۈگەپ كەتكەندە دورىالر-ئوق
، دۈشمەنگە مۇداپىەئ قىلىپ تۇرۇش ،چېكىنگەندە كېرەك بولسا، بېرىشبولغان تەرەپلەرگە ياردەم 

 ،ياكى جەڭدە تۇرغانالر شەھىدپىستىرمىدا ........قاتارلىقالر. وسۇشكەلگەن ياردەمنىڭ ئالدىنى ت
نى يۆتكەش يارىدارچۈنكى بەزى ۋاقىتالردا بىر ، بار ئۆزى يۆتكىمىسە ياخشى رنى ئامالاليارىدار
نىڭ الريارىدار ئۇنداق بولغاندا ھەممىمىز بىلىمىز. ىغانلىقىنىقىلىد مۇ ئازلىقنىڭئادەم تۆت ئۈچۈن

شۇ  . سەپتە كۈچىمىز ئاجىزاليدۇنقى ئالدىرنىڭ ئورنى بوش قېلىپ يۆتكەپ كەتكەنلە يارىدارۋە 
 بىلمەيمىز. ىغانلىقىنىلىدېك نىڭتاالپەتلەرقانداق  لىكئادەمنىڭ ئازلىقى سەۋەپ ئالتە-بەش

 بېرىشيۇشقا ئاالھىدە ئەھمىيەت گۇرۇپ تەييارالپ قو زاپاسجەڭدىن ئىلگىرى شۇنىڭ ئۈچۈن 
 .كېرەك

 ،قارىساق سەل ئەگەر زاپاس گۇرۇپپا قويۇشقاىالردا بولسۇن پىستىرمەڭلەردە بولسۇن ياكى ج
نىڭ ىپپزاپاس گۇرۇ ،كېلىپياردەم  ئۇالرغا ياكىقېلىپ ۇپ ولدۈشمەن بىز ئويلىغاندىن كۆپ ب

؛ كەتسە ۇپولر كۆپ باليارىدارۋە ھىد ەش ياردەمسىز قالساق، ئاندىنيوقلىقى سەۋەپلىك 
سەۋەپلىك بولۇشى كىنگەندە  قوغداپ تۇرىدىغانغا ئادەم يوق ېياكى چ ققالسا دەمۇھاسىرى

 قالغانلىقى سەۋەبلىكتىدا يەتكۈزۈلمەي قۋا، تىپېئوق دورىالر تۈگەپ ك ؛مۇسىبەت كەلسە
شۇڭا چوڭ  ھېسابلىنىدۇ. نلىقىمىزلەرنىڭ قېنىغا سەل قارىغابۇرادەربۇ بىزنىڭ ، مەغلۇبىيەت كەلسە
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قەتئى سەل  ا تەييارالشقاپپ، زاپاس گۇرۇبولسۇن ئەمەلىيەتسۇن ياكى كىچىك بول ئەمەلىيەت
 چۈنكى، كېرەكى بېرىشماندانالر بەكرەك ئەھمىيەت وق-ئەمىربۇخىزمەتكە  .كېرەك قارىماسلىقىمىز

  ، خالىغان كىشى زاپاس گۇرۇپپا تەييارلىيالمايدۇ.بولۇپئىشى قىلىدىغان رنىڭ قوماندانالبۇ 

. تەييارالپ بولدۇقۇپپىنىمۇ ۋالدۇق ۋە زاپاس گۇركىتىېئورۇننى بغىلىدىغان ىەندە يكىنگېبىز چ
 .مىزتۇرىشا قويىدىغان ئورۇنغا ئورۇنالپىستىرم بۇرادەرلەرنى ئەمدى

 تەرتىباتلىرى: ئورۇنالشتۇرۇشۋە قورال  پىستىرمىغا ئادەم

 جايالرغاتۇرااليدىغان  كۆرۈپنىق ېدائىرە ئىچىنى ئ ا قويغانپىستىرم بۇرادەرلەرنى
 .ىن قويىمىزتئۈچ دىن ياكىئىككى بىر ئورۇندائەھۋالغا قاراپ  ،يالغۇز قويمايمىز .ئورۇنالشتۇرىمىز

تۇرالىغۇدەك  پرۈۆبىرسىنى ك-بىر ،ىئارىلىقبىر ئورۇندىكىلەرنىڭ  بىلەن يەنە دىكىلەربىر ئورۇن
 ئورۇنالشقان ئورۇننىڭ بىز ناۋادا .كېرەكشى ۇلوازنى ئاڭلىيالىغۇدەك مۇساپىدە بۋرمال ئاوياكى ن

كە تەرەپئىككى ھەر ، ھتىماللىقى بولساېلىش ئېياردەم ك تەرىپىدىن دۈشمەنگەئىككىلى  ھەر
تەرەپنىڭ  شۇ ،ھتىماللىقى بولساېلىش ئېال تەرەپتىن كبىرئەگەر  . قويىمىزەئكۈچلۈك مۇداپى

لىش ېكىن كېل .قويىمىززەتچىلەرنى ۆ، ئۇنىڭدىن سىرت قەنناسچى ۋە كسىنى كۈچەيتىمىزەئمۇداپى
  كۆرۈپلىۋاتقانلىقىنى ېيىراقتىن دۈشمەن ك الرئۇ .زەتچى قويىمىزۆك ېھتىماللىقى يوق تەرەپكىمۇئ

. ئەگەر دۈشمەن ئادەم قويىمىز ىمۇككۆزىتىش ىئارقا تەرەپن .تۇرىدۇ داتۇرااليدىغان ئورۇن
 ھەر .قويىمىزمۇداپىەئ ئارقىغا كۈچلۈك  ،لۇپ قالساولەلەيدىغان يول بېدىن ئايلىنىپ كئارقىمىز
نگەن ۈزىگە بۆلۆئمۇ بۇرادەرلەر .رىمىزېبۆلۈپ بىنىڭ كۆزىتىش ۋە ئېتىش دائىرىسىنى ئۆز كىشىگە
  .مكىنۇمبولمىسا قااليمىقانچىلىق چىقىشى  ،كېرەكيەرگە ئېتىشى  شۇ ى ھەمكۆزىتىشئورۇننى 

دۈشمەننىڭ ماشىنا  ئەگەر .ئورۇنالشتۇرىمىزقورالالرنى  كېيىنئورۇنالشتۇرۇپ بولغاندىن ئادەم 

دىن  RPGا قويغان ئورۇننىڭ ئەڭ ئاخىرىغا  پىستىرمبىز  ،ا قويغان بولساقپىستىرمقىسمىغا 
باش قەنناسچىنى  .قويىمىزى ئوتتۇرىغا پىكاچىالرن ،ساپە يېقىن بولسامۇئەگەر  .قويىمىز ئىككىنى

   .تۇرااليدىغان ئورۇنغا قويىمىز كۆزىتىپيىراقنى تەرەپتىكى 
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 پىستىرمىنى باشالش تەرتىپى:

 ،كېيىنلىۋاتقانلىقىنى بىزگە خەۋەر قىلغاندىن ېزەتتە تۇرغانالر دۈشمەننىڭ يىراقتىن كۆك
ا قويغان پىستىرمدۈشمەننىڭ ئەڭ ئالدىدىكى ماشىنىسى بىز . ھەممىمىز تەييار ھالەتتە تۇرىمىز

لۇق وا دائىرىمىزگە تپىستىرمخىرقى ماشىنىسى بىزنىڭ ئا ئەڭ ،كەلگەندەئورۇننىڭ ئەڭ ئاخىرىغا 
  .باشاليمىزپىستىرمىنى كىرىپ بولغاندا 

بۇالرنى ، نى ماڭغۇزغان بولساسىماشىنى رازۋېدچىك ئىككىئەگەر دۈشمەن ئالدىدا 
چۈنكى  شەكىللەندۈرەلمەيدۇ، ھۇجۇمبىزگە قايتۇرما  كېيىن، بۇالر ئۆتۈپ كەتسىمۇ تىمىزېزىۋۈئۆتك

قىلغۇدەك كۆپ  قارشىلىق ياكى لىغۇدەكماشىنىلىرىدا بىزنى ئايلىنىپ قورشىۋاال رازۋېدچىك
قېلىپ ا بارلىقىنى بىلىپ پىستىرمماشىنىالر  باشقا ،ئەگەر بۇالرنى ئېتىپ قويساق .بولمايدۇئەسكەر 
تۈپ قورشىۋېلىشى ياكى ھەمدە بىزنىڭ ئارقىمىزغا ئايلىنىپ ئۆ .مەيدۇكىر سىگەىرىا دائپىستىرم

 .مكىنۇمشى ۈپەت يەتكۈزبىرەر ئويلىمىغان تاال

قېلىپ  ئوقنىڭ تەگمەي .چى ئاتىدۇ  RPG ئىككىپاي ئوقنى ئەڭ ئاخىرىدا تۇرغان بىرىنچى 
  .تەڭ ئاتىدۇھەر ئىككىلىسى ئۈچۈن  ېتىپ قالماسلىقىماشىنىنىڭ ئۆتۈپ ك

بوش ئورۇن قويماي كىسىشتۈرۈپ   .پاي ئوق ئېتىلغان ھامان ھەممەيلەن تەڭ ئاتىدۇبىرىنچى 
 ئوقدان  ئىككى -بىر چوقۇمچىالر بولسۇن ياكى باشقىالر بولسۇن ئاپتۇماتۋاقىتتا مەيلى  ، بۇئاتىمىز

ۈن تىۋاتقانلىقى ئۈچېۋاقىتتا دۈشمەن بەخىرامان ك چۈنكى بۇ ،ئېتىش كېرەكرىپ يئوقنى  سى



 

 
47 

ئاتسىمۇ ، سولىنى بىلەلمەي بىزگە قارشى ئوقمۇ ئاتالمايدۇ –ئوڭ ، تۇيۇقسىز ئوق ئاۋازىدىن چۆچۈپ
گە قارشى مۇداپىەئگە ئېلىپ، بىززىنى ۆئ ،لىپېزىگە كۆشۇڭا بىز دۈشمەن ئ .قااليمىقان ئاتىدۇ

 سىيرىپئوقدان ئوقنى  ئىككى  -بىرمەي ېقارغا ئالىمەن د بولغان ئارىلىقتا ئېتىپ بولغىچەئوق 
ئوق بىردىن  - بىردىنقارشى  گەمۇداپىەئگە ئېلىپ بىززىنى ۆدۈشمەن ئ .كېرەكئېتىشىمىز 
 .ئاتىمىزبىردىن  -تۇرۇپ بىردىن  بىزمۇ  قارغا ئېلىپ  ،كېيىنئاتقاندىن 

 

 

 ئەسكەرتىش:

 ۇپولئەڭ ئۇزۇن ب .كېرەك مەسلىكسوزىۋەت ۇزۇنئۋاقتىنى بەك  ىستىرمىنىڭپ 
كەتسە بىز  ئۇزىراپ . ۋاقىتىسە ياخشىئەتتىن ئېشىپ كەتمكەتكەندىمۇ يېرىم سا

    .ئۈچۈن پايدىسىز

 پ ۇۋەتمەسلىكىمىز ۋە سىرتىدا قويچىقىرھەرگىز دۈشمەننى  ىندپىستىرما دائىرىسى
قالسا، كىرمىگەنلەر ياكى  تىپ قالسا ياكى كىرمەيېر چىقىپ كئەگە .الزىمقويماسلىقىمىز 

ئارقىمىزدىن ئايلىنىپ بىزنى قورشىۋىلىشى ياكى  كەتسە، ۇپولكۆپ بچىقىپ كەتكەنلەر 
غان تەقدىردىمۇ قال ۇپولب ئاز .مكىنۇم ۈپ قېلىشىتاالپەت يەتكۈزتەرەپتىن  باشقا

   .مكىنۇملىشى ېپ كچاقىرىياردەمچى قوشۇن ىدا قالغانالرنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن پىستىرم
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 لىپ ې، ياردەمچى قوشۇن كپىستىرما دائىرىسىنىڭ ھەممىسىنى تىمىز يەتسە يولنىڭتاقى
ئۆلمەي قالغان  .الشتۇرىمىزمىنا ى بار بولغان يول بۆلەكلىرىنىققېلىش ئېھتىماللى

پۇت يولنىڭ ياقىلىرىغا  الغانارقدەپ  مكىنۇملىنىشى ەئدۈشمەنلەر قېچىپ مۇداپى
 .نى قويىمىزىرلىتەشرىك مىنا ،مىناسى

گەر يولنىڭ ئە. رىدۇېياخشى ئۈنۈم ب ەللاإن شآ الر بىلەن باشلىساق   RPGىنى مىنا ۋە پىستىرم
 . قويىمىزمىنا ئالدىدىكى ماشىنىغا بولسىمۇ  ئەڭ  ،نى مىناالشتۇرالمىساقسىھەممى

  

 قالغانالرنى بىرتەرەپ قىلىپ غەنىمەتلەرنى ئېلىپ چىقىش پەسكە چۈشۈپ ئۆلمەي

ياكى  سىدىن چىقىپ كەتكەنرىپىستىرما دائ، كېيىنگەتكەندىن ۈشلۇق تىنى ئوڭۇپىستىرم
لىش ېيوقلىقىغا ۋە قايسى تەرەپتىن ياردەمگە ك -باردۈشمەننىڭ  كىرمەي سىرتىدا قېلىپ قالغان

، قالدۇق ئۆلگەنلىكىگە دۈشمەننىڭ ھەممىسىنىڭ ياكى كۆپىنچىسىنىڭ، بارلىقىغا  ھتىماللىقىېئ
 -ىڭ ئۆلگەنلىكىگە جەزىم قىاللىغانكىنىلقانچى ،قالغانلىقىغا كۈچىنىڭ قانچىلىك قېلىپ

 چۈشىمىز.پەسكە خىل يول بىلەن تۆت قىاللمىغانلىقىمىزغا قاراپ 

 .ئەڭ ئاخىرىدىن چۈشۈش-1

 .ئوتتۇرىدىن چۈشۈش-2

 .باش تەرەپتىن چۈشۈش-3
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 .ھەركىشى ئۆز ئۇدۇلىدىن چۈشۈش-4

كۆۋرۈك تەرەپنى ئاخىر ، تەرەپنى باش تەرەپدۈشمەن كەلگەن ك بولسۇن ئۈچۈن ۈشلۈچۈشۈن
  بىلسەك؛تەرەپ دەپ  

ئاخىر  ،نلەر بولمىساتكەكەقىپ ىدىن ساق قېچىپ چىپىستىرما جەريانىدا پىستىرممىسال : -1
دۈشمەننىڭ بىزگە قارشىلىق كۆرسەتكۈدەك  ۋە بولمىسا ئېھتىماللىقى كېلىشتەرەپتىن دۈشمەن 

تەرەپتىن دۈشمەن  چۈنكى بۇ .خىل يولدىن چۈشىمىز بىرىنچىيوقلىقىنى بىلەلمىسەك -ھالى بار
سى ياكى پوستى ۋە ياكى يوق )بۇ تەرەپتە دۈشمەننىڭ ئەسكىرى بازى ئېھتىماللىقىقېلىش  كېلىپ

نىڭ ھەممىسى تەڭال قارشىلىق قدىردىمۇ ئۇالرغان دۈشمەنلەر بولغان تەلئۆلمەي قا .(شەھەر يوق
 مۇداپىەئدەىغا ئورۇنالشقان تاغقا قاراپ پىستىرمۈنكى ئۇالر بىز چ .كۆرسىتىپ بىزگە ئوق ئاتالمايدۇ

بىزگە نىسبەتەن  تەرىپىدىن چۈشسەك ئۇالر بىز ئۇالرنىڭ ئوڭ ياكى سول غان بولۇپ،ۇۋالتۇر
 .قالىدۇ بولۇپتۈز سىزىق ئۈستىدە  بىر ئۇزۇنىسىغا

 

 ئەسكەرتىش:

گە ۈشمەند مەيلى، مەيلىقايسى خىل يولدىن چۈش مەيلى .پەسكە يەڭگىل قوراللىقالر چۈشىدۇ 
چۈشۈپ بىراقال ھەممىمىز ، ھەرگىزمۇ بولمىسۇن-بولسۇن ئېھتىماللىقى كېلىش ياردەم
،  پىكا، داشاكا   RPG ئادەتتە .دە ئادەم قويۇپ چۈشىمىزەئمۇداپى چوقۇم .ەسلىكىمىز كېرەككەتم

 ،كېيىنبولغاندىن  الپىپەسكە چۈشۈپ پۈتۈنلەي تاز .پ قالىدۇېلىدە قەئقاتارلىق قورالالر مۇداپى
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ئۇنداق ئۇزۇن پىالن  .كېرەكشى ۇلوز بېچىقىش ت چۈشۈپ .ئاندىن غەنىمەتكە تۇتۇش قىلىمىز
  .تىمىز يوققتۈزگىدەك ۋا

مىسال : پىستىرما مۇۋەپپىقىيەتلىك بولۇپ دۈشمەننىڭ ھەممىسىنىڭ ئۆلگەنلىكىگە جەزىم -2
قىلساق ۋە بىزنىڭ ئورنىمىز بىلەن پىستىرما قويغان يولنىڭ ئارىلىقى يېقىن بولسا ) دۈشمەنگە 
ئوڭدىن ياكى سولدىن ياردەم كېلىپ بولغىچە چۈشۈپ چىقىپ بولغىدەك دەرىجىدە يېقىن بولسا 

  خىل يولدىن چۈشىمىز.ىنچى ياكى تۆتىنچى ئىكك( 
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 ،لۇق كىرگەنوھەممىسى ت، دۈشمەن يوق بولۇپ ا دائىرىسىگە كىرمەي قالغانپىستىرم مىسال :- 3
 كېلىشتەرەپتىن دۈشمەن  ىئاخىر ،ىدىن ساق چىقىپ كەتكەن ماشىنا بارپىستىرم كىنېل

دۈشمەن ۋەن )ۆيوق ياكى ت ئېھتىماللىقى كېلىشباش تەرەپتىن دۈشمەن  بار،  ئېھتىماللىقى
)  .ى بىلەلمىدۇقكىنىە يىگەنل( ۋە دۈشمەننىڭ قانچىلىك زەربشەھەر يوق ياكى يىراقتابازىسى ۋە 

بۇخىل ھالەتتە بىز باش تەرەپكە   يوقلىقىنى بىلەلمىدۇق (-لىغۇدەك ھالى باربىزگە قارشىلىق قىال
   .خىل يولدىن چۈشىمىز-3 قويۇپ ەئكۈچلۈك مۇداپى

 
 :ھالەتلىرى پىستىرمىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇش

لۇمات ئالدۇق ەھەققىدە م ئادەم ئىكەنلىكى 50نىڭ بۇ يولدىن ئۆتىدىغان پىيادە بىز دۈشمەن-1
لىدۇ ېياكى پىيادىلىق ك قالدى كېلىپئادەم  100كىن پىيادە ېل  ،قىلدۇق يىچە تەييارلىقوب ۋە شۇ

بىز ئاز چۈنكى . ئەمەلىيەتنى توختىتىمىز، قالسا پېلىق كلىماشىنى ،قىلساق دەپ تەييارلىق
كۆپ دۈشمەن كەلسە   اليىق ئورۇن تاللىغان، ۋە ئاز دۈشمەنگەقىلغان  تەييارلىققارىتا دۈشمەنگە 

مىغا ئېلىش ئۈچۈن . ئەگەر پىيادە دۈشمەننى پىستىرتاللىغان ئورنىمىز ۋە سانىمىز ماس كەلمەيدۇ
ۋە باشقا  قوراللىرىمىز تەييارلىغان، الغان بولساېلىپ ق، ماشىنا قىسمى كئولتۇرغان بولساق

 ي قالىدۇ.كەلمە راتوغ ىڭ نۆۋەتتكى نەق ھالىتىگەدۈشمەن ئورۇنالشتۇرۇشلىرىمىز

لىگۈدەك ئادەملىرى ۇرما زەربە بىرەما قويغان ئورۇندىن دۈشمەننىڭ بىزگە قايترىپىست بىز-2
بۇالرنىڭ بىزنى ئايلىنىپ ئۆتۈپ قورشاۋغا ئېلىش   ،ياكى ماشىنىلىرى چىقىپ كەتكەن بولسا

، بولسا ىتەرەپتىكى دۈشمەننىڭ ئوتتۇرسىدا قېلىش ئىھتىماللىقئىككى بولسا ياكى  ئېھتىماللىقى
 توختىتىمىز.پىستىرمىنى 
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قوماندان -ۋاقىتتا ئەمىر بۇ. لىپ قالدىېك دۈشمەنگە ياردەم ساقىنى باشلىپىستىرمبىز -3
، پىستىرمىنى لمىغۇدەك بولساياىتوس پاكەلگەن ياردەمنى بىزنىڭ زاپاس گۇرۇپ، ئەھۋالغا قارايدۇ

 كىنىمىز.ېچئەمەلدىن قالدۇرۇپ 

بىلەن بومباردىمان  نەرسىلەر دېگەندەك ھاۋا ھۇجۇمى بولغاندا )تىكۇئچار، جاسۇس-4
 .قىلغاندا( توختىتىمىز

ياكى باشتا ئاتقان ئوقالر  مىناالر ياخشى ئۈنۈم بەرمىدى لېكىن، مىنى باشلىدۇقرىپىست-5
(RPG ياخشى، ياكى باشقا توپ ئوقى ) بىزگە ،  قىلىۋېلىپ ەئزىنى مۇداپىۆ، دۈشمەن ئتەگمەي

ىمۇ داۋاملىق بۇ ھالەتت( بىردىن قارغا ئېلىپ ئېتىشقا باشلىسا-)بىردىن،  قىلسا قارشىلىق
چۈنكى بۇ دۈشمەننىڭ چوڭ زەربە  .كىنىمىزېچ تېزئەھۋالغا قاراپ تىركىشىپ تۇرماستىن 

قىلغۇدەك كۈچىنىڭ  سەپلىرىنىڭ قااليمىقانالشمىغانلىقى ۋە بىزگە قارشىلىق ،مىگەنلىكىېي
كېلىپ  دۈشمەن ئۆزىگە ا باشلىنىپپىستىرمبىز ئۈچۈن ئەڭ مۇھىم ۋاقىت  .بارلىقىنى كۆرسىتىدۇ

مىناالر ياخشى  ،تەگمەي قئوق نەۋاقىتتا  مىنۇت ، بۇئىككى  -بىر لىنىۋالغۇچە بولغان ەئمۇداپى
ا بىز پىستىرمبۇ ، ۋېلىپ بىزگە ئوق ئېتىشقا باشلىسا قىلىەئزىنى مۇداپىۆدۈشمەن ئ، ئۈنۈم بەرمەي 

  .ئۈچۈن پايدىسىز

 

 :ا قويۇشپىستىرمتۈزلەڭلىكتە 

چۆپ  -ئوت ،يوق چۆپلەر-يۇشۇرۇنغۇدەك ئوت لېكىن ،ىدا تۇرۇشقا ئەپلىكپىستىرميەرلەر  ىبەز 
خەندەك كوالش ياكى باشقا ، بولۇپ قالغاندا يوقمۇداپىەئ بار يەرلەردە ئورۇنالشقۇدەك ياخشى 

بۇنداق ۋاقىتتا  پىستىرما ئورۇنالشتۇرىمىز. مۇش ئارقىلىقزىمىز ياساۆيۇشۇرۇنغۇدەك نەرسىلەرنى ئ

كۆچۈرۈش، چۆپ -چۆپ يوق يەرگە ئوت -، ئوت يەرگە قويۇپ قويۇش خەندەكنىڭ توپىسىنى شۇ
، يېقىن ئەتراپتىكى دەرەخ شاخلىرىنى تاش يۆتكەپ قويۇش لىقىدىغان يەرگەېچ قارىماققىال كۆزگە

تىش  قاتارلىق ئىشالرنى ې، بەزى بەلگىلىك نەرسىلەرنى ئورنىدىن يۆتكىۋكېسىپ ئورۇن ھازىرالش
، يمىزقويماقچى بولساق خەندەك كوالئەگەر تۈزلەڭلىكتە پىستىرما  .كېرەكقىلماسلىقىمىز 

 .كېرەكۋېتىشىمىز ەندەكنىڭ توپىسىنى يىراققا ئاپىرىخ

تەبىئى  دېگەندەكئورۇنلىشىدىغان تاغ ياكى دۆڭ بىز  پستسرما قويماقچى بولغان ئورۇندا
يوق  مۇمىزەئلىرىمۇداپى ،بىزنى بايقاپ قالىدۇ دۈشمەن، ، تۈزلەڭلىكتىال تۇرساقئەۋزەللىك يوق

، قەيەردە دۈشمەن رااليمىزۇقەيەردە دۈشمەننى ياخشى كۆرۈپ ت  ۋاقىتتا بىز بۇنداق .قالىدۇ ۇپولب
 قىلىپ بىزگە قارشىلىق مۇداپىەئئۆزىنى دۈشمەن ساق تا قالىدۇ ۋە قەيەردە پىستىرما قىلقچۇقچىلىوئ

قاراپ ئورۇن تالاليمىز ۋە مۇشۇنداق پايدىلىق ئامىلالرغا  ، مانالىدۇوقىلىش ئىمكانىيتى تۆۋەن ب
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توپىالرنى شۇ  يېڭىكولىغاندا چىققان  خەندەك .كوالپ ئورۇنلىشىمىز ئورنىمىزغا خەندەكتاللىغان 
 نەرسىلەرنى يۆتكىۋەتمەيمىز ۋە شۇ يىئبار بولغان تەب ى ئەسلىدىنالكيەردى شۇ ،ئەتراپتا قويمايمىز

ملۇق )يەنى قۇ .نىقاپالنمايمىز كېلىپيەرنىڭ شارائىتىغا ماس كەلمەيدىغان نەرسىلەرنى يۆتكەپ ئە
چۆپلەرنى ئەكىلىپ -دەك يەرلەرگە، دەرەخنىڭ شاخلىرىنى ۋە يېشىل ئوتدېگەنياكى قاقاس چۆل 

 ايمىز(نىقاپالنم

زىمىزنىڭ ئوقى ۆئقويۇشقا بولمايدۇ، چۈنكى تۈزلەڭلىكتە  مارتەرەپتىن پىستىتۈزلەڭلىكتە  ئىككى   
  .مۇمكىنتىشى ېزىمىزگە تىگىپ كۆئ
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تەرەپتىن پىستىرما قىلماقچى بولساق، تاغ يوللىرى ياكى ئىككى ئىككى زادى  ئەگەر دۈشمەننى
 .تەرىپىدە دۆڭ بار يولدا قىلىمىز

 

 ، مۇ پىستىرما قويمايمىزۈشمەننىڭ ئالدى تەرىپىدىند
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  .ھەممىنى بىراقال ئوققا تۇتالمايمىز ئالدى تەرىپىدىن قويساق  دۈشمەننىڭ پىستىرمىنى چۈنكى 
قىلىشى  قارشىلىق مۇداپىەئ قىلىۋېلىپزىنى ۆكەينىدىكىلىرى ئ، ئوققا تۇتساق ئالدىدىكىلىرىنى

زال ېبىز ئۇالرنى ت ،قالسا بولۇپ ەكرقالسا ياكى كۆپ بولۇپدۈشمەن ماشىنىدا  ئەگەر . مكىنۇم
 ،دىمۇۋاقىتتا ئالدىمىز بۇ .تىدۇېتوختىتالمىساق ئۆتۈپ كەتكەنلەر ئارقىمىزغا ئۆتۈپ ك

ا قويساق دۈشمەن پىستىرم)دۈشمەننىڭ يان تەرىپىدىن  .قالىدۇ بولۇپكەينىمىزدىمۇ دۈشمەن 
ئۆتۈپ  لېكىن، نچە خەتەرلىك ئەمەسائ ،تىدۇېگە ئۆتۈپ كيان تەرىپىمىزتىپ قالسىمۇ ېئۆتۈپ ك

 ئەگەر دۈشمەن بىزقويساق  ئالدىدىن پىستىرمىنىئۇندىن باشقا  كەتمىگىنى ياخشى(.
كىنمىسەك ېچتېز  .مكىنۇمسلىكىمىز رەلمەۈكىمۇ ئۈلگچېكىنىش ،قالسا كېلىپئويلىغاندىن كۆپ 

)  دە.-چۈنكى بىز دۈشمەننىڭ ئالدى تەرىپىدە ،مكىنۇمبىلەن ئۇچرىشىپ قېلىشىمىز  دۈشمەن
چېكىنىشكە  ،قالساكېلىپ تەرىپىدىن پىستىرما قويساق دۈشمەن كۆپ  دۈشمەننىڭ يان

 لېكىن (،ېتىدۇدىن ئۆتۈپ كتەرىپىمىز ۋالساق يانۇچىقارماي جىم تۇر ئۇالرغا ئوقئۈلگۈرمىسەك 
قېلىشى  كۆرۈپلىرى رازۋېدچىكدۈشمەننىڭ ، ۋالساقىجىم تۇرپىستىرما قويغاندا  ىنتەرىپىد ئالدى

 شۇنىڭ ئۈچۈن دۈشمەن بىز .مۇمكىنقېلىشى  كۆرۈپ كېيىنياكى ئارقىمىزغا ئۆتۈپ بولغاندىن 
كەلگەن ۋاقىتتىن  (تقان ئورۇنلىرىمىزغا ھۇجۇم قىلىپۋاۇغا ياكى تۇرتەرەپكە ) رىبات ئورۇنلىرىمىز

( ئالدى تەرەپتىن ۋاقىتتابىزگە ھۇجۇم قىلمىغان ئۆز دائىرسىدە يۈرىۋاتقان يەنى باشقا ۋاقىتتا ) 
  .پىستىرما قويمايمىز
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 چېكىنىش تەرتىپى

پىستىرما ياكى جەڭدىن بۇرۇن غىلىدىغان ئورۇننى ىكىنگەندە يې، چكىنىدىغان يولالرنىېچ
پىالن  توغرىسىداقانداق چېكىنىش  بەلگىلەپ قويىشىمىز، ۋېلىشىمىز ۋەۈرۆياخشى ك

ئالدىن نى( پىزاپاس گۇرۇپ) كىنگەندە قوغدايدىغانالرنىېچ، ۋېلىشىمىزۈتۈز
پ بىلەن چېكىنىشىمىز كىنگەندە بۇرۇن تۈزىۋالغان پىالن بۇيىچە تەرتىېچ ،ۋېلىشىمىزىئورۇنالشتۇر

 كۆرۈشىمىزتاالپەت  ەككىنگەندە جەڭدىكىدىنمۇ كۆپرېقىلمىساق ، چ ئەگەر ئۇنداق. كېرەك
، اللمايمىزوپىالن تۈزۈپ ب، كېتىدۇكىنگەندە جىددىچىلىك بولۇپ ېچ، مكىن، چۈنكىۇم

 تۈزۈملەرمۇ ئەستىن-تەرتىپ پتىشنى ئويالېھەممەيلەن خەتەرلىك ئورۇندىن تېزراق چىقىپ ك
مۇ ئادەم غىقىلىدىغان ۋاقىتتا مۇداپىەئ كىنىمىز ، بۇېپىالنسىزال چشۇنىڭ بىلەن ، قىپ قالىدۇچى

ئەھۋالدا  قالىدۇ، بۇ يوق، سەپلىرىمىز بۇزىلىدۇ ، ھېچكىمنىڭ ھېچكىم بىلەن كارى يوق بولۇپ
   !قلىسۇنۇشتىن ساولبۇنداق ب اللە، تۇتااليدۇ دۈشمەن ھېچقانداق قارشىلىقسىز ئارقىمىزدىن ئوققا

 .دۈشمەنگە ئەڭ يېقىن ئورۇن-1بىر قانچىگە بۆلىنىدۇ،  الرجەڭ ۋاقتىدىكى خەتەرلىك ئورۇن
لغىلى بولىدىغان لېكىن دۈشمەننىڭ ىزىنى مۇداپىەئ قۆئ-3 .دۈشمەنگە سەل يېقىن ئورۇن-2

 .............دېگەندەك.قورشىۋېلىش ئېھتىماللىقى بار بولغان ئورۇن

-1ئاندىن دۈشمەنگە ئەڭ يېقىن ،كىندۈرىمىزېۋال چۋرنى ئاەھىدلەش دار ۋەىكىنگەندە يارېچ
ئورۇندىكىلەر  راقدۈشمەنگە يىراق، كىنىۋاتقانداېچ بۇالر ،كىنىدۇېخەتەرلىك ئورۇندىكىلەر چ

خەتەرلىك -2غۇدەك لىمۇداپىەئ قىال، ئۆزىنى بەك يىراققا كەتمەي چېكىنىپرىدۇ ، بۇالر ېب قوغداپ
رىدۇ، باشقىالرمۇ شۇنداق قىلىدۇ ،  پىستىرمىدا ېقىالرنى مۇداپىەئ قىلىپ بباش ئورۇنلىشىپئورۇنغا 

زەتكىلى چىققان ۆلىۋاتقانلىقىنى كېبولغاندىن كېيىن ، دۈشمەننىڭ يىراقتىن ك چېكىنىپتۇرغانالر 
، بولمىسا  الي بولسا بىزوق ئەگەر كىنىدۇ، بۇالرنىېقەنناسچى ياكى ئۇنىڭدىن باشقا كىشىلەر چ

 .كىنىدۇېپا ئەڭ ئاخىرىدا چپرىدۇ ، زاپاس گۇرۇېا مۇداپىەئ قىلىپ بپگۇرۇپزاپاس 

ۋال ۋكەتمەيمىز، ئا كىنگەندە بىراقال مەركەزلەرگە ياكى ئۆيلىرىمىزگەېئەسكەرتىش: چ
كىم يوق شۇنى  بار، غىلىمىز، بۇيەردە كىمىغىلىدىغان ئورۇنغا يىكىنگەندە يېبەلگىلىۋالغان چ

، لۇق بولمىسا  كەلگۈچە ساقاليمىز ياكى ئىزدەيمىزولۇق بولسا قايتىمىز، توت ئېنىقاليمىز ، ھەممەيلەن
 .تىمىزېك بىرلىكتەغىلىپ ىھەممىمىز ي ،غىلمايال كەتمەيمىزىيەرگە ي بۇ

بىر  پىستىرما قىلىشنىڭ تەتۈزلەڭلىك ۋەدا رىىلقەت تاغ يولەمىسالالر پەنگەن يۇقىرىدا سۆزل
 مۇمىسالالرغا ئوخشاش ئورۇنالرنى ئۇچرىتىشىمىز بۇ جەريانىدائەمەلىيەت شى خاالس. ۈنۈرۆك
ئۇسلۇبلىرىنى -دەرىسلەردىن پىستىرمىنىڭ قائىدە بىز بۇ .مكىنۇم مۇئۇچراتماسلىقىمىز، مكىنۇم

پىستىرمىدىكى دۈشمەن  بولىدۇ. لىپقا سېلىپ قىلساق ېق ، قالغان ئىشالرنى شۇبىلىۋالساقال
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ئادەم ۋە  قورالالرنى مۇۋاپىق  قورال تالالش، ،ئورۇن تالالشمەلۇمات ئېلىش،  ھەققىدە كۆپ
، بەلگىلىۋېلىش نىغىلىدىغان ئورۇنىكىنگەندە يېچ ،تەييارالش پازاپاس گۇرۇپ ئورۇنالشتۇرۇش،

دۈشمەننى پىستىرما دائىرىسىدىن  ۋە تەرتىپى چېكىنىش ،پىستىرمىغا ئورۇنلىشىش
ن ئىشالرنى يەر شارائىتىغا قالغا ،ئەستىن چىقارماي قاتارلىقالرنى .............چىقىرۋەتمەسلىك

زىمىز ۆ، قەيەرگە ئ، قەيەردە دۈشمەن ئاستىالپ ماڭىدۇاليوقەيەر بىز ئۈچۈن ق ،قاراپ
شۇ  قىتىنى تارتمايدۇ دېگەنلەرنىدۈشمەننىڭ دىق، نىدىغان ئورۇن ياساپ ئورۇنالشساقۇشۇروي
  بولىدۇ.بارساق  پيىچە ئېلىوب

ۋە ، مەيلى تاغلىق ئورۇن بولسۇن ياكى تۈزلەڭلىك بولسۇن چۈشەنسەك مۇمىوپىستىرمىنى ئ
قەيەردە دۈشمەنگە  بولىشىدىن قەتئىينەزەر ئىشقىلىپ قانداق ئورۇن، ويى بولسۇنب ياكى دەريا

 بولىدىغانلىقىنى ئويالپكىنمەك ئاسان ېچ زەربە بېرىپقەيەردە  ،بولىدۇياخشى زەربە بەرگىلى 
، ىۋالساق  ياكى دۈشمەنگە خەتەرلىكئورۇنغا ئورۇنلىش اليلىقوقبىز ئۈچۈن  ،اليسىزوقدۈشمەنگە 

 .شۇ پىستىرمامانا زىمىز ئۈچۈن بىخەتەر ئورۇننى ياسىۋالساق ۆئ

 

 الشئېنىقىسىنى پىستىرمدۈشمەن    

قويساق رما ىپىستقانداق ئورۇنالرغا مۇۋاپىقلىقى، يۇشقا قانداق ئورۇننىڭ ما قورىبىز يۇقىرىدا پىست
دۈشمەننىڭ پىستىرما يەنى ) ئورۇن بىر بىز شۇنداقئەگەر ، اخشى بولمايدىغانلىقىنى سۆزلىدۇقي

رمىسى ىيەردە دۈشمەن پىست بۇ ،ېلىپق كېلىپ  غا( ئورۇناليسىز والي ، بىز ئۈچۈن قوقويىشىغا ق
 .ئەۋەتىمىزنى رازۋېدچىكئاساسلىق  ئىككى الش ئۈچۈنئېنىقبۇنى  ،ىسەكبىلەلم ىنىقيوقلى -بار

خەتەرلىك  ئالدى بىلەنيىچە، وائىدە ببەش ق مۇھىمبىرىنچى گەنگەن ۆالر بىز بۇرۇن ئرازۋېدچىك
ئۈچۈن  كۆزىتىشخەتەرلىك دەپ قارىغان ئورۇننى  شۇ ،كېيىنئاندىن ئورۇننى بىلىۋالىدۇ، 

ادەم تۆت ئبىلەن قەنناسچىنى چاقىرىپ  ئەمىرى قىلىپ  چ، ئۈچىنئورۇنلىشىدۇ جايغامۇۋاپىق 
زەتكىلى ۆقويۇپ ئاندىن ك مۇداپىەئ)پىكا ، قەنناسالرنى  .ىدۇكۆزىتخەتەرلىك ئورۇننى بۆلۈشۈپ 

شۇ ئورۇنغا  ئەگەر ىدۇ،كۆزىتتەپسىلى ، قىلماي ئۇزاق ھەرىكەت تېززەتكەندە كۆپ ۋە ۆك، بارىدۇ(
 مەن ئەگەر» يەنى. نۈمگە ئېرىشەلەيمىزۈەتسەك، تېخىمۇ ياخشى ئزۆزىمىزنى قويۇپ تۇرۇپ كۆئ

 دېگەندەك «ۇنغان بوالتتىمشۇروولسام قەيەرگە ئورۇنلىشاتتىم ۋە قەيەرگە يب ئورۇندا بولغان شۇ
  .كېرەكسىلەرگە بەكرەك دىققەت قىلىشىمىز رنە ى بولمىغانئىىمىز ۋە تەبكۆزىتقىلىپ تۇرۇپ  پىكىر

يالغۇز بولمىغان تاش باشقا نىۋااللىغۇدەك ۇشۇروئەتراپتا ئادەم يمەسىلەن : كوالنغان يەر  ياكى 
ۇنۇق س شاخلىرى ى دەرەخلەرنىڭبەز، ئايرىم ياكى باشقادەرەخلەر ساق؛ چۆپ-ال ئوتبىر ؛تاش



 

 
58 

لىپ قونۇپال ئۇچۇپ ېدەرەخلەرگە قۇشالر كى بەز ،ياكى يۇپۇرماقلىرى سۇالشقان
 دەك ئاالھىدە يىڭى ئۆزگىرىشلەر.دېگەن.........تىۋاتىدۇېك

 
كىنىمىز ېقالسا قانداق چ بولۇپا پىستىرمئەگەر  ،يولدىن قانداق ماڭىمىز بۇئۇندىن باشقا يەنە 
دۈشمەننىڭ بارلىقىنى  كۆزىتىپئورۇندا تۇرۇپ  ۇب ،ىمىزكۆزىتئاساس قىلىپ  دېگەن مەسىلىلەرنى

ئۇالرنى يولغا  ،الرنى ئەۋەتىمىزرازۋېدچىكبايقىيالمىساق، بىز خەتەرلىك دەپ قارىغان ئورۇنالرغا 
بىلەن  ئەۋەتىلگەنلەر ،ىمىزدە قويمۇداپىەئ پىكا ، ئەرپىجى ، قەنناسالرنى  چوقۇم رۇنۇسېلىشتىن ب

رەلمىگۈدەك يىراقالپ كەتسە ياكى بىرەر ۆك ،كېرەكتۇرالىشى  كۆرۈپبىرىنى -قالغانالر بىرئارقىدا 
رااليدىغان يەرگە ئادەم ۇت كۆرۈپئەمىرنى  ۋە نەرسە توسىۋالسا ، ئەمىر ئالدىغا كەتكەنلەرنى

 ،لىدۇېك كۆزىتىپبىلەن بېرىپ  ئېھتىياتقىلىپ  مۇداپىەئبىرىنى -الر بىررازۋېدچىك ،ئەۋەتىدۇ
ەر ھەقىقەتەن بەك ي بۇ ا، ناۋادقاراپ قارار چىقىرىدۇزى ۆ، ئەمىر ئەلمىسەككۆزىتئەگەر بېرىپ 

بۇنداق  .قىلىدۇ كە بۇيرۇقچېكىنىش، يەردىن مېڭىش بەك مۇھىم بولمىسا ۇب، خەتەرلىك بولسا
بارلىقىغا  لېكىن، گەنيوقلىقىنى بىلەلمى-يەردە دۈشمەن بار بۇ ھەقىقەتەن ،كىنىش ئەھۋاللىرىېچ

ئۇالرنىڭ قايتىپ  لېكىن ،چىققان ئىلگىرىلەپياكى بۇيەرگە دۈشمەن  بولغان گۇمانىمىز چوڭ
گە دۈشمەن ېڭىپ،بىز شۇيولدىن م ئەگەر .بولمىغان ئېنىقكەتكەن ياكى كەتمىگەنلىكى 

ال بولۇپ اپىستىرم ،ىغانبىزگە ياردەم كىلەلمەيد ،شىمىز قىيىننىكىېبىزنىڭ چ ق،قالسائۇچرىشىپ 
، دىغانبىلەن ئۇراالي قوراللىرى چوڭ ۇرىۋالغانئورۇنالشت چېگرىلىرىغائۆز  دۈشمەن ،قالماستىن

يولدىن مېڭىشىمىز  بۇ ئەگەر .مۇمكىن ىبېرىشيۈز سىدىكى ئورۇنالردا كۆپرەك ىدۈشمەن دائىر
ئايلىنىپ  ،، ئايلىنىپ ماڭىدىغان يولالر بولساخەتەرلىك بولمىسا ئۇنچەئورۇن  بۇ، بولسامۇھىم 
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ىستىرما پ، ىلىشى قىيىن بولغانق مابىزنى پىستىر نىڭدۈشمەن بولمىسا  ياكى ،تىمىزېئۆتۈپ ك
نى ئارىلىق يولدىنقىالاليدىغان  مۇداپىەئال ئۆزىمىزنى تېزبىز  ھەم ياخشى ئۈنۈم بەرمەيدىغان

بىر ، ھەممىمىز تەڭ ئۆتمەي خەتەرلىك دائىرىدىن .ماڭىمىز بەكرەك تاشالپبۇرۇنقىدىن 
 .خشىائاندىن قالغانالر ئۆتسەك ي، كېيىنتۈركۈملىرىمىز ئۆتۈپ بولغاندىن 

مۇسللللىم ئۇسلللتازنىڭ رازۋېدكىدا ئىنچىكىلەپ كۆزىتىش، ئادەتتىكى نەرسلللىلەر ىمۇ سلللە  قارىماسللللى  ۋە  

 خەتەرلىك ئورۇنالرغا ھەممەيلەن بىراقال كىرىپ كەتمەسلىك توغرىسىدا قىلغان سۆزى:

 لتۈردۇق.، تەكرار كەقاراپدەرىسكىمۇ مۇناسىۋىتى بولغانلىقتىن، مۇھىم دەپ مەزكۇر سۆزىنىڭ بۇ ئۇستازنىڭ 

ا رازۋېدكىغا ماڭدۇق، ئورمانلىقنى پىسىنىڭ ئەمىرى بولۇپ، بىر گۇرۇپپمەن رازۋېدكا گۇرۇپ]
تەكشۈرۈپ مېڭىۋاتاتتۇق، تاماكىنىڭ ھىدى كەلدى، بىز ئورمانلىققا ئوتۇن كەسكىلى كەلگەنلەر 

دۇق، ئەسلى ردەپ ئويالپ ئالدىمىزغا مېڭىۋەنىڭ پۇرىقىدۇ ياكى باشقا خەلىقلەر چەككەن تاماكى
ىدىن دۈشمەن چەككەن تاماك پۇراقمۇ  ، ئۇدۈشمەن بىزنى پىستىرمىدا كۈتۈپ ئولتۇرغان ئىكەن

ئارىلىقىمىز قول بولغان بىلەن  دۈشمەن تۇيۇقسىز بىزنى ئوققا تۇتتى، دۈشمەنكەلگەن ئىكەن. 
 50، بىزنىڭ سانىمىز ئون نەچچە، دۈشمەن تەقرىبەن مۇساپە بولۇپ البومبىسى يەتكۈدەك

سەپلىرىمىز قااليمىقانلىشىپ كەتتى. گىنىمىزدە ، پىستىرمىغا چۈشكەنلىكىمىزنى بىلئەتراپىدا
ىدىكىلەرنىڭ يېرىمى پدەپ گۇرۇپ «ئەگەر پىستىرما بولۇپ قالسا ھەممىمىز چۈشۈپ قالمايلى»

مەي ەل، جىددىچىلىكتە ئۇالرمۇ نىمە قىالرىنى بىلقالغان ئىدىئارقىمىزدا ئارىلىق تاشالپ 
رىك ىنى تدۈشمەنئىلگىرىلەڭالر ، بۇرادەرلەر -:قاپتۇ. مەن مۇخابىراتتا كىرىپ دائىرىگە لىكخەتەر

كىنىشكە ئىشارەت قىلىشقا ېدۈشمەنگە ئوق ئاتقاچ، بۇرادەرلەرگە چ، قىراپردەپ ۋا -،تۇتىمىز
شۇ ئەسنادا پىكاچى  .كىن بەزى بۇرادەرلەر ئىشارىتىمگە بەك دىققەت قىلمىدىېل .باشلىدىم

دۈشمەننىڭ قول بومبىسىدا شەھىد بولدى، قەنناسچى يارىدار بولدى، ئارقىمىزدا پىستىرما 
تەرىپىگە ئۆتۈپ  بۇالر دۈشمەننىڭ يان، بۇرادىرىمىز قاپتىكەن ئىككىدائىرىسىگە كىرمەي قالغان 

رادەرنىڭ بۇ ئىككىبۇ  نىڭ دۈشمەن قەلبىگە قورقۇنچ سېلىپ بېرىشى، اللەئاتتى،  ئوق
پتۇق اتەرىپىگە ئۆتۈپ ئوق ئېتىشى سەۋەپلىك، دۈشمەنلەر راستىنال قورشاۋدا ق دۈشمەننىڭ يان

قالغانلىرىمىز چېكىنىپ چىقتۇق. بىزنىڭ ، بىر بۇرادىرىمىز شەھىد بولۇپ .كىندىېدەپ ئويالپ چ
چىكىلىك بىلەن قارىغانلىقىمىز، ئۇنى ئىن بۇ پىستىرمىغا چۈشۈپ قېلىشىمىزغا تاماكا پۇرىقىغا سەل

بولۇپمۇ  جىددى مۇئامىلە قىلمىغانلىقىمىز سەۋەپ بولدى. بۇرادەرلەر ھەرقانداق ۋاقىتتا، تەكشۈرۈپ
 .كېرەك پ تۇرۇشىدىققەت قىلىھەر ۋاقىت ئەمىرگە  جەڭ ھالىتىدىكى جىددى ۋاقىتالردا

ىغا، شۇتەلمەي، بۇرادىرىمىزنىڭ شەھىد بولېچىقىپ كچېكىنىپ ئۆز ۋاقتىدا پىستىرمىدىن 
قى سەۋەپ بولدى. خەتەرلىك ۋە گۇمانلىق ىئىشارىتىمگە دىققەت قىلمىغانل نەپەرلەرنىڭ

ئورۇنالردىن ماڭغاندا ھەممىمىز بىراقال كىرىپ كەتمەي، ئېھتىيات ئۈچۈن بىرتۈركۈم بۇرادەرلەرنى 
پ مىسىغا چۈشۈركېرەك، بۇنداق بولغاندا، ئەگەر دۈشمەننىڭ پىست ىمىزئارقىدا قالدۇرۇپ قويۇش

دۇ، ئەگەر يقىلىپ بىرەلەىەئ قالساق، ئارقىمىزدىكى بۇرادەرلەر دۈشمەنگە ئوق ئېتىپ بىزنى مۇداپ
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باشقىالرنى مۇداپىەئ ، بىلەن بولۇپ ھەممىمىز تەڭال پىستىرمىغا چۈشسەك، ھەممىمىز ئۆزىمىز
 (گىدىۈئۇستازنىڭ سۆزى ت) [قىاللمايمىز.

نىڭ ئورۇندىن ئۆتكەندە، ئارقىدا قالغانالر ياكى گۇمانلىق بۇنداق خەتەرلىك ۋە :ئەسكەرتىش
 ئىچىدە ئەمىر ياكى نائىب ئەمىر بىللە قېلىپ قېلىشى كېرەك.

 چىقىۈ ۋە پىستىرمىدا قالغانالرنى قۇتقۇزۇش چېكىنىپدىن سىپىستىرمىدۈشمەن  

اپ ، چارچكەلدۇق لغان خەتەرلىك ئورۇنغا دۇچبو ۇش ئېھتىماللىقىدۈشمەننىڭ پىستىرما قوي
 ،)ھەرقانچە چارچىغان بولساقمۇ .لىقتىن ياخشى تەكشۈرمىدۇققارىغان كەتكەنلىكتىن ياكى سەل

 كىرىپ كەتمەسلىكىمىز كېرەك(بىراقال  يوق ھەممىمىز-خەتەرلىك دائىرىگە بار سۇسلۇق قىلساقمۇ
بىلەن  نىڭ تەقدىرى اللەيوقلىقىنى بىلەلمەي -دۈشمەن بار گەن بولساقمۇى ياخشى تەكشۈرياك

، پىستىرمىغا چۈشۈپ قالغانالر قايسى ئەھۋالدا ۇب چۈشۈپ قالدۇقبىر تۈركىمىمىز پىستىرمىغا 
 مدۇ ياكى ئازراق چوڭقۇر يەرالوبقىاللىغۇدەك يەربولسا )كىچىك ئېرىق  مۇداپىەئزىنى ۆئتەرەپتە 

زىنى ئېتىپ ۆتەرەپكە ئ يەردە تۇرغاندىن ياخشىراق ئورۇن بولسا( شۇ ، ئىشقىلىپ تۈزالمدۇوب
نى چىققان ئورۇن ئوقئوق ئېتىپ تۇرۇپ ) .اليدۇئېنىقچىققان ئورۇننى  ئوققىلىدۇ ۋە  مۇداپىەئ

( تەرەپكە بولسىمۇ ئوق ئېتىپ تۇرۇپبار  رەلمىسەك دۈشمەنۆك ،يەرگە ئاتسا ياخشى رەلىسە شۇۆك
قىلىپ  مۇداپىەئبىرىنى -شەلىسە بىرۈبۇرادەرلەر بار تەرەپكە ( قانچىلىك يۈر يەنىخەتەر تەرەپكە )ىب

تەگسۇن، ، بۇۋاقىتتا ئوقنى ا بىرسى ئوق ئېتىپ قوغداپ تۇرىدۇ) بىرسى چىكىنىۋاتقاند .يۈرىشىدۇ

اءالاااال ،تەگمىسۇن ئايىماي ئاتىمىز  ۇ، چۈنكى ئوق تەگمىسىمئىسراپ بولمايدۇ ئوق بۇ ەان شاااااااا 
 ىغاپىستىرم (ئاتالمايدۇۈپ بىزنى قارغا ئېلىپ ، بېشىنى كۆتۈربېشىدىن ئۇچسادۈشمەننىڭ 

يەردە تۇرۇپ  شۇ، ردە دۈشمەنگە ياخشى ئوق ئاتالىساچۈشمەي تېشىدا قالغان بۇرادەرلەر قەيە
ياكى  ئۈچ-، ئىككىقىلىدۇ دەمركىنىشىگە ياېچئىچىدىكىلەرنىڭ ، ئېتىپ دۈشمەنگە ئوق

 دۈشمەننىڭ يان ئۆتەلمىسە ،ئۆتۈپ دۈشمەننىڭ ئارقىسىغا ئۆتەلىسە ئادەمئۇنىڭدىن كۆپ 
)بىز  ،بىلەن چىقىپ ئېھتىياتشۇيەرگە  ،بولسا تاغ ياكى دۆڭ رەكگىزېئ، ە بولسىمۇ ئۆتۈپگىپىتەر

-ېز، تكۆزىتىپ بىلەن ئېھتىيات، شۇنى ئويالپ غۇيان تەرەپكىمۇ ئادەم قويىمىز پىستىرما قويساق
ئىچىدىكى بۇرادەرلەر  دەپ ئولتۇرساق،مۇھىم قائىدىنى ئىشلىتىمىز  بەش، بۇيەردە مىزچىقىتېز 

الزىم  نىئېھتىيات لېكىن، كېرەكچىقىشىمىز  تېز، شۇنىڭ ئۈچۈن مۇمكىنرەلمەسلىكى ېبەرداشلىق ب
قا ياكى يان كۆرمىسۇن ئار ،كۆرسۇنى نندۈشمە (ماسلىق كېرەكتۇقاچان ئۇن تۇتۇشنى ھەر

  .بولىدۇمى ياخشى ۈبۇنىڭ ئۈن ان شللەللا ،ئاتىدۇ تەرىپىدىن ئوق
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قىلىۋاتساق ئارقىمىزدىن  دۈشمەنگە قاراپ جەڭ ، بىزقىلىدىغان بولساق زىمىزنى مىسالۆئبىز 
 ،ۋاقىتتا المدۇق؟ بۇئاتا يەنە ئالدىمىزدىكى دۈشمەنگە ئوق ،ىمىزدىن ئوق كەلسەتەرىپ انياكى ي

كويىدا  چېكىنىش ،دەپ «مۇمكىنقورشاۋدا قېلىشىمىز  ،پتۇوغا ئۆتۈپ برقىمىزدۈشمەن ئا»
، تەرىپىمىزگە ئۆتىۋالسا بولسۇن ئارقىمىز ياكى يان كۆپ، بولسۇن ئاز ، دۈشمەنمۇمكىنمىز بولۇشى

، ئەنسىرەيدىغان ئەھۋال بولغىنىدەك، دۈشمەن ئۈچۈنمۇ شۇنداقبىز ئۈچۈن خەتەرلىك ۋە  بۇ
تەرىپىگە ئۆتۈپ بولسىمۇ  بولمىغاندا يان ھېچ، ۈشمەننىڭ ئارقىسىغاشۇنىڭ ئۈچۈن ئىالج بولسا د

  .زىمىزۇبۇرادەرلىرىمىزنى قۇتق

ڭ ئارقىمىزغا ياكى دۈشمەننى، قىلىپ قىلغاندىمۇ شۇالرغا دىققەت پىستىرما بىز، شۇنىڭ ئۈچۈن
سىرتىدا  ،پىستىرما دائىرسىدىن چىقىرۋەتمەسلىكىمىز تەرىپىمىزگە ئۆتىۋالماسلىقى ئۈچۈن يان

 مۇداپىەئچىلەرنى قويىشىمىز، زەتچىۆكتەرەپلەرگە  يانۋە ئارقا ھەمدە  قويۇپ قويماسلىقىمىز
  .كېرەك
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 پىالنى تۈزۈش جەڭ
قىلماقچى  مىنالرغا جەڭېپوستلىرىغا ياكى دۈشمەن قولىدىكى زھەربى بازىىلىرىغا،  بىز دۈشمەن

 -بولساق

  شۇ ئورۇننىڭ  ،ىلىرى تەرىپىدىن ئېلىنغانپپۇگۇر رازۋېدكائەمىردىن ، قىلىپبىرىنچى
 پاھەم )جەڭگە باشالپ كىرىدىغان گۇرۇپ مۇزىمىزۆئ ،ئالىمىزمەلۇماتىنى رازۋېدكا 

كىدا رازۋېد)بىز  .قىلىمىز رازۋېدكا ئۆز ئالدىمىزغا ئايرىم ئورۇننى مەسۇئللىرى( شۇ
 ،قىلغان ھالەتتە لىك قائىدىلىرىگە ئەمەلىگەن مۇھىم قائىدىلەر ۋە بىخەتەرسۆزل

دۈشمەنگە ياردەم  ،كۈچىنى، تۈرىنى، ئورنىنى، ھەركىتىنى، دۈشمەننىڭ سانىنى
 ،ئاجىز ۋە كۈچلۈك جايلىرىنى ،قوراللىرىنىڭ ئورنىنى ،قوراللىرىنى، لىدىغان يولنىېك

( مەيلى زىتىمىزۆنىدىغان يولنى تەپسىلى ككىېچ ھەم بىز ھۇجۇم قىلىپ كىرىدىغان
  .كېرەكقارىماسلىقىمىز  كىغا سەلرازۋېدچوڭ جەڭ بولسۇن ياكى كىچىك جەڭ بولسۇن 

  قىلماقچى بولغان ئورۇنغا جەڭگە قاتنىشىدىغانالرنى  بىز ئەمەلىيەت ،قىلىپئىككىنچى
جەڭگە ۋە لىرىنى ەركۈچلۈك ي-ئاجىز مۇداپىەئلىرىنى،ئازدىن ئاپىرىپ دۈشمەننىڭ -ئاز

دىلىنى وۋە شۇ ئورۇننىڭ مھەممەيلەنگە كۆرسىتىمىز دىغان يولالرنى چىقى كىرىپ
دىلىنى ورغا شۇ ئورۇننى تەپسىلى تۇنۇشتۇرىمىز ، متەييارالپ جەڭگە قاتنىشىدىغانال

بىز ئەمەلىيەت  كېيىن، ئاندىن ۇل خەرىتىدىن بولسىمۇ كۆرسىتىمىزياسىيالمىساق گوگ
شەكلى  ئەينى ئوخشىمىسىمۇ يەر قىلماقچى بولغان ئورۇنغا ئوخشاش جاينى تېپىپ )ئۆز
، پا)زاپاس گۇرۇپ، بۆلۈپالرغا پىئوخشايدىغان يەرلەرنى تېپىپ( بۇرادەرلەرنى گۇرۇپ

، ( قانداق ھۇجۇم قىلىشنىدېگەندەك........ پاگۇرۇپ چىمۇداپىەئ، پاھۇجۇمچى گۇرۇپ
 بىز بۇ .مەشىقلەندۈرىمىزيەردە  شۇ نىچېكىنىشقىلىشنى ۋە قانداق مۇداپىەئ قانداق 

ئارا ئالماشتۇرۇپ -الرنى ئۆزىپپزاپاس گۇرۇ چى ۋەمۇداپىەئ، چىھۇجۇم ،يەردە
 ىكىنىلئىكەنكىمنىڭ قايسى ئىشقا ۋە قايسى قورالغا اليىق  ،مەشىقلەندۈرۈش ئارقىلىق

 ا بۆلىمىز.پىغشۇ بۇيىچە گۇرۇپبىۋالىمىز ۋە 

 مۇسلىم ئۇستازنىڭ ئىتائەت ھەققىدە قىلغان سۆزى:

ھەممەيلەننىڭ دۈشمەنگە يېقىن بېرىپ كۆرۈپ  ،كېلىدۇ سىھەممەيلەننىڭ ھۇجۇمغا كىرگۈ]
ىن قاچىدۇ، بۇرادەرلەر پىدلىدۇ، ھەممەيلەن مۇداپىەئ ۋە زاپاس گۇرۇپېتۇرۇپ ئۆلتۈرگۈسى ك

ا تۇرۇشى پىدگۇرۇپ ا بۆلسە شۇپىغقايسى گۇرۇپ، قىلىشى ئەتماندانالرغا ئىتاوق-اقىتتا ئەمىربۇنداق ۋ
 مىشقا بۇېن، ىغا كىرمەي كەينىدە قالىدىكەنمەنئالدمىشقا مەن ېئەگەر بۇرادەرلەر ن .كېرەك
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ئىتائەتسىزلىك قىلغانالرنى  ،قىلسا نىگەندەك ئىتائەتسىزلىكلەرېتۇرىدىكەنمەن د پىداگۇرۇپ
ەت ئېلىپ ۋئەتسىزلىك ياخشى ئاقىتىش كېرەك. چۈنكى ئىتاېتۇرۋيجەڭگە كىرگۈزمەي قا

ئەمىرگە  .مۇمكىننۇسرەتنى ئېلىپ قويىشى  بىدىنئىتائەتسىزلىك سەۋە شۇ اللە ،كەلمەيدۇ
 قىلىپ تۇرۇپ، يەنە قا ئىتائەتسىزلىك اللە، بىز تۇرئەتقا قىلىنغان ئىتا اللەن ئىتائەت قىلىنغا

جەڭ باشالنماستىنال ئىتائەتسىزلىكلەر بولغان جەڭنى بۇنداق ؟ ىزمۇتىن نۇسرەت كۈتىماللە
( ىماندانوقشۇ جەڭنىڭ ۋاققاس )ئەبى ئىبنى  قادىسىيە جېڭىدە سەئىد .توختاتقىنىمىز تۈزۈك

قىلغان. لېكىن ئىككىنچى  باشاليسىلەر دەپ بۇيرۇق تەكبىردە دۈشمەنگە ھۇجۇم ىچئۈچىن
ۋاققاس جەڭ ئەبى ئىبنى  كەتكەن، سەئىد تەرەپكە كىرىپ تەكبىردە بىر مۇجاھىد دۈشمەن

بىزنى  بىدىنمۇجاھىدنىڭ ئىتائەتسىزلىكى سەۋە بىر شۇ! ببىمرە ئى» :گىچەىتۈگ
-بىلەن جەڭگە كىرىمىز شۇنچە تەييارلىقالر بىز قىلىپ تۇرغان ئىكەن. دەپ دۇئا -،«جازالىمىغىن

 پدارالر كۆپ بولسا، مەغلۇيارى، ، جەڭلەردە شەھىدقارايمىز ئەت مەسىلىسىگە سەللېكىن ئىتا يۇ،
تۇرساق دەپ قالىمىز ۋە  شۇنچە تەييارلىقالرنى قىلىپ كىرگەن ،نىمىشقا بۇنداق بولىدۇ، بولساق

قوراللىرىمىزنىڭ  لىقىدىن ياكى توپئەنسارىالرنىڭ ياخشى ماسالشمىغانمەغلۇبىيەتنىڭ سەۋەبىنى 
مۇسىبەت  تۈپەيلىدىنبەلكىم ئىتائەتسىزلىك قىلغانلىقىمىز لىقىدىن كۆرىمىز. ئاتماي قالغان

پ گەنلىكىمىز سەۋەېدشاش گەپلەرنى گەنگە ئوخېبىلەر دھابەلكىم ھۇنەين كۈنى سا ،كەلگەندۇ
    [.لىرىدىن كۆرمەيمىزتسىزلىكئەمەئسىيەتلىرى ۋە ئىتا - ئۆزىمىزنىڭ گۇناھ مەغلۇبىيەتنى، بولغاندۇ

  گىدى.ۈئۇستازنىڭ سۆزى ت

 

 دۈشمەننىڭ قانچە  ۋە مۇداپىەئ ئورۇنالشتۇرىمىز؛ قىلىپ قورال تالاليمىز ئۈچىنچى
بىز ، مىدىن ياسالغانېبار، مۇداپىەئ ن قايسى قورال مۇداپىەئسىدە مۇداپىەئسى بار، قايسى

رازۋېدكىدا ئالغان .........دېگەنگە ئوخشاش بىلەن بولغان مۇساپىسى قانچىلىك
نۈملۈك زەربە ۈقارشى ئ مۇداپىەئسىگەبىر مەلۇماتالرغا ئاساسەن، دۈشمەننىڭ ھەر 

بىر مۇداپىەئسىگە قويىمىز، دۈشمەننىڭ  دەمۇداپىەئ رەلەيدىغان قورالالرنى تالالپېب
 بىربۇنداق بولغاندا دۈشمەن بىزنىڭ  مۇداپىەئ قويساق ياخشى، ئۈچياكى ئىككى 
ھىمايە كىلەر ئوق ئېتىپ ەئيىمىزدىيەنە بىر مۇداپى، بىزنىڭ ئوق ئاتسا يىمىزگەمۇداپىەئ
كۆپ قارشىلىققا  پاھۇجۇمچى گۇرۇپ ان شحححححححححححللەللاقىلىپ  بىرەلەيدۇ، شۇنداققىلىپ 

بىزنىڭ بىر  ، دۈشمەنئەگەر مۇداپىەئنى ئاز قويساق. ئۇچرىمايال ئىلگىرىلىيەلەيدۇ
 نى ئوققاسىمۇداپىەئدۈشمەن بىزنى ئوققا تۇتقان  ،ى ئوققا تۇتسايىمىزنمۇداپىەئ

 .كېتىدۇ كۆپ تاالپەت يەپ پاھۇجۇمچى گۇرۇپ، بولمىسا يىمىزتۇتىدىغان ئارتۇق مۇداپىەئ
 پاھۇجۇمچى گۇرۇپ، دۈشمەننىڭ مۇداپىەئلىرىنى بېسىقتۇرالمىسا پىمىزۇرۇپمۇداپىەئ گ
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 تەييار ماددى دۈشمەن ئۈچۈن تەييار ئولجىغا ئايلىنىدۇ، چۈنكى دۈشمەننىڭ ئالدىدا
ئۇالرنىڭ  .يوقمۇداپىەئسى  ماددى لېكىن بىزنىڭ ھۇجۇمچىالرنىڭ، مۇداپىەئسى بار

گەرچە ھۇجۇمچىالر شۇيەردىكى  پا،رۇپئاساسلىق مۇداپىەئسى پەقەت مۇداپىەئچى گۇ
ئەگەر ھۇجۇمچىالر  .تەبىئى مۇداپىەئلەردىن پايدىلىنالىغان تەقدىردىمۇ

ئىلگىرىلەۋاتقاندا، مۇداپىەئچىلەر ئۆز رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرالمىسا، ئۇالر شۇ 
لىپ ېەت كۋئورنىدىن ئىلگىرىلىيەلمەي، ئوقلىرى تۈگەپ، جەڭدە ئىنتايىن يامان ئاقى

 بەك پاگۇرۇپ چىساقلىسۇن،  جەڭدە مۇداپىەئ اللەبۇنداق بولۇشتىن . مۇمكىنچىقىشى 
بۇالرنى ياخشى ئورۇنالشتۇرۇشقا ۋە قوراللىرىنى  شۇنىڭ ئۈچۈن، چوڭ رول ئوينايدۇ

 ،ئادەم كىرسە ئون جەڭگە .ياخشى تەييارالپ بېرىشكە بەك ئەھمىيەت بېرىشىمىز كېرەك
 .ەم مۇداپىەئدە تۇرىشى كېرەكياكى ئۇنىڭدىن كۆپ ئاد 20

 :ۋە قوراللىرى ھەققىدە مىسا  ىىكىلەرنىڭ سانپىد ۇرۇپ

 .ئادەم ھۇجۇمغا كىرىدۇ  13، بولۇپ 40 مۇمى سانىوالرنىڭ ئجەڭگە قاتنىشىدىغان :مىسال

زاپاس گۇرۇپپىدا ئون ئادەم بولىدۇ، بۇالردىمۇ بىر  .پىكا باربىر ، RPG بىرقەنناس، بىر  بۇالردا
ۇ ئورۇننىڭ ش غا، بۇالرئادەم قالىدۇ 17 ىسىداپمۇداپىەئ گۇرۇپ پىكا، بىر قەنناس، بىر ئەرپىجى بار.

 ،نىڭ مۇساپىسى ماس بولسا پىكاپىكا يەنى) .رىلىدۇېر سەپلەپ باللقوراھەرخىل گە ماس مۇساپىسى
 ،چىپىكابىر ئۇندىن باشقا زاپاس گۇرۇپپىدىن  قا توپ قورالالر(ياكى باشكا  داشا ،بولمىسا زۇكيەك

ئۇنداق بولغاندا  ،لىدۇۇتۇرغۇززاپاس  گۇرۇپپىسىدا ئېلىنىپ مۇداپىەئ چىقەنناسبىر ، چىRPG  بىر
ھۇجۇمچىالرغا ياردەم ئەگەر  غان بولىدۇ،ئادەم قال 7 ھەممىسى يەڭگىل قوراللىقزاپاس گۇرۇپپىدا 

 نى ئېلىپمۇداپىەئدە تۇرىۋاتقان ھېلىقى ئادەملىرىئۆزىنىڭ  پازاپاس گۇرۇپ قالسا، ۇپبول الزىم
 داسىپىپى ئۆز گۇرۇھەممىسۇپپىدىكىلەرنىڭ زاپاس گۇر دەدۇ ، ئەسلىرىېئىچىگە كىرىپ ياردەم ب

 لېكىن ،بوالتتىئاندىن ئىچىگە كىرىپ ياردەم بەرسىمۇ  ،چىالرغا ياردەم الزىم بولساتۇرۇپ ، ھۇجۇم
 ھېچ، دىكىلەر كۆپىيىدۇمۇداپىەئ ،تۇرسازاپاس ا پىسىدگۇرۇپ مۇداپىەئچوڭ قوراللىقلىرى  نىڭبۇالر

 ڭ ئۈچۈنشۇنى .ئوققا تۇتااليدۇبولسىمۇ  سىنى مۇداپىەئ ئۈچ ياكىئىككى بولمىغاندا دۈشمەننىڭ 
 .تۇرسا ياخشىزاپاس ا دسىپىۇرۇپمۇداپىەئ گئۇالر  ھۇجۇمچىالرغا ياردەم كېرەك بولمىغان ۋاقىتتا،

 .، ئۆز گۇرۇپپىسىدا تۇرغىنى ئەۋزەلقىاللمىسا مۇداپىەئقەنناسالر ۋە  پىكا ،بولۇپئەگەر مۇساپە يىراق 

 30 – 20ئەگەر ئىچىگە كىرىدىغانالر    .يىلگەنېەم سانلىرى مىسال ئۈچۈن دبۇيەردىكى ئاد
بىر  قىلىپ ، ھەر پاگۇرۇپبىر ئادەمنى15ياكى  12 .ېلىپ كىرىدۇتا قورال ئىشۇنىڭغا قار، بولسا

بىردىن  پىالرغاگۇرۇپممە ھە  .، بىر قەنناس سەپلەپ بىرىمىز RPGبىر پىكا ، بىر  پىغاگۇرۇپ
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 چوقۇم نىبىر پىكا پىجى،ئەر بىر پىغاگۇرۇپبىرھەر ،نناس سەپلەشكە تاقىتىمىز يەتمىسەقە
  .شللەللاان بىزدىن سورىمايدۇ اللە ، تاقىتىمىز يەتمەيدىغان ئىشنىسەپلەيمىز

 :ۋاقتىدا قىستۇرۇپ ئۆتكەن سۆزى  دەرس نىڭمۇسلىم ئۇستاز 

 قچە ئىشئادەم قويۇشنى ئارتۇ مۇداپىەئگە قىلىشنى ۋە رازۋېدكا، بىز كۆپىنچە جەڭلىرىمىزدە [
، بىر تىمىزېتەرەپكە كىرىپ ك ۋالپ دۈشمەنتەكبىر تو، ، شاھادەتكە ئىنتىلىپقاراپ دەپ سەل

 .ياكى قىاللمايمىز قىلىمىز فەتىھئاران رىپ ېھىد بەش 20-10پوستنى لىكنى ياكى بىرەر گىزېئ
 .ە شەھىد بەردۇق دەپ پەخىرلىنىمىزپوكونى جەڭدە مانچ، ە تېخى پاالنى جەڭدە ئانچە شەھىديەن

ىزنىڭ شەھىدلىك ب لېكىن، ىمىزارزۇ قىلكە ھەممىمىز قىززىقىمىز ۋە ئىكشەھىدل ،توغرا
 لېكىن،  رەت ئارزۇ قىلغان ەچچەمۇ نبىرىمىزشەھىدلىكنى  پەيغەم .جىھادىمىزنىڭ غايىسى ئەمەس

رزۇ قىلىدىغان خەلىپىلىرى نىڭ شاھادەتنى ئاپەيغەمبىرىمىز .جەڭگە قوش ساۋۇت كىيىپ چىققان
شەھىد بولغانلىق خەۋىرى قار بېسىۋېلىپ  مۇجاھىدنىبىر ، بولۇپ فەتىھ، بىرشەھەر ئىچىدە

مەن ، قېلىشى ساق مۇجاھىدنىڭ جېنىنىڭ دىن شۇبولۇشى فەتىھبىر شەھەرنىڭ » :كەلگەندە
بىر مۇسۇلماننىڭ بەلكى بىر  چۈنكى ئۇالر .گەن خەلىپىلىرى بولغانېد -،«ۈيۈملۈكئۈچۈن س

، ھەمدە شۇ بىر ىكىنىلنىڭ نەزىرىدە قانچىلىك ئۈستۈن ئىكەناللە مۇجاھىدنىڭ قېنىنىڭ
  .رىدىغانلىقىنى ياخشى بىلگەنېاپ بئالدىدا جاۋ اللەزىنىڭ ۆمۇجاھىد ئۈچۈن ئ

 بولۇپشەھىد  بۇرادەرلىرىمىزنىڭتۈپەيلىدىن، لىكىمىز نقارىشىمىز ۋە سەھۋە سەل بىزنىڭ
گە قايغۇرماسلىق ھەققىدە كەلگەن ۋە شەھىدلەرنىڭ پەزىلەتلىرى ، شەھىدلەرتىشىگەېك

ىدلىكنىڭ شەھئۆزىمىزنىڭ خاتالىقلىرىنى ياپماسلىقىمىز كېرەك.  ،نى دەلىل كەلتۈرۈپئايەتلەر
نى ئېھتىيات تەييارلىق قىلىشنى ۋە، اللەزىل قىلىپ بىزگە بىلدۈرگەن زات پەزىلەتلىرىنى ئايەت نا

 بىزگەبىلەن  ىئۆز ھەدىسلىرشەھىدلىكنىڭ پەزىلەتلىرىنى  .بىزگە پەرىز قىلغان الزىم تۇتۇشنى

جەڭگە قوش ساۋۇت مۇ 0محماا   قۇماندانىمىز، پەيغەمبىرىمىز، يول باشچىمىز يەتكۈزگەن
 .كىيىپ چىققان

ۋە يولىدا قۇربان قىلىشتىن ئاياپ قااليلى  اللەاليلى ياكى جېنىمىزنى وقۇنچاق بقور، گىنىمېد بۇ
ھەققىدە  نىڭ پەزىلىتىىدلىكبەلكى شۇ شەھ، ئەمەس دېگەنلىكدلەرگە قايغۇرايلى ياكى شەھى

 ،چۈشىنەيلىباغالپ  ھتىيات ئايەتلىرى بىلەنې، تەييارلىق ۋە ئكەلگەن ئايەتلەرنى
يگەنلىكىنى ىكقوش ساۋۇت ھەم جەڭدە ، غانلىقىنىۇ قىلشەھىدلىكنى ئارز پەيغەمبىرىمىزنىڭ ھەم

، چىقىم تارتىپ تىشىچە ئېھتىيات تەدبىرلىرىنى قوللىنىپ ئازېئەستىن چىقارمايلى. تاقىتىمىزنىڭ ي
ئىسالمنىڭ ھامىيلىرى بولغان  .دېگەنلىكتۇربىلەرنى قولغا كەلتۈرەيلى ىرىپ كۆپ غەلېئاز شەھىد ب

 سەل قارىماسلىقىمىز كېرەك.ھەرگىز بۇرادەرلىرىمىزنىڭ قانلىرىغا 
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 زىگىالۆئپەقەت بىزنى  اللە، تىن ئايىمايمىز اللەجېنىمىزنى ھەرگىز  ،بەرگەن اللەە جاننى بىزگ بۇ
بىزگە  مىندا قانۇن قىلىش ئۈچۈنېز شەرىئىتىنىئۆز ۋە  ئىبادەت قىلدۇرۇش ئۈچۈن ياراتقان

، بىز ئىبادەت ئوخشاشال ھتىيات قىلىشمۇېئ ،ئىبادەت -بىز قىلىۋاتقان جىھادجىھادنى پەرز قىلغان. 
بىز  ھالبۇكى .دىم قىلىمىزققىلىش يولىدا تە نىڭ دىنىنى ئالىياللە ەتتەۋئەل نىجېنىمىز بۇ

نىڭ رەھمىتىگە اللە، دۇنيا پىتنىلىرىدىن قۇتۇلۇپ سەۋەپلەرنى تۇتىمىز، ئەگەر شەھىد بولساق
 .ان شللەللا قالىمىز بولۇپنىڭ يولىدا غازىي اللە، ئەگەر قېلىپ قالساق ئېرىشىمىز

ئۈچۈن بىز جىھاد شۇنىڭ  ،قىلىمىزمۇ لۈتەۋەكك ،قىلىمىز مۇئېھتىيات ،بىز ئوتتۇرھال ئۈممەت
ئىشىمىزنى تىنچ دەپ،  ەرسەك بولمايدۇب لۈمگە تۇتۇپۆزىمىزنى بىھۇدە ئۆئ»بىز  .يولىنى تاللىغان

 ي تۇرۇپالسەۋەپلەرنى تۇتمائېھتىيات  ۋە ياكى مەيمىزېد «كېرەكقىلىشىمىز  بىلەن ھەل يول
عالى اەلل، چۈنكى وۋالپ جەڭگە كىرىپ كەتمەيمىزتەكبىر تغانچە نى يۇمزىمىزۆك كاپىرالرغا بىزگە  ت

 نى بۇيرىغان.نى الزىم تۇتۇشئېھتىياتۋە  قىلىشنى تىشىچە تەييارلىقېىزنىڭ يقارشى تاقىتىم

      ٦٠األنفال:  چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ىئ  چ  تعالى اەللقال 

دۈشمەنلىرىڭالر )بىلەن ئۇرۇش قىلىش( ئۈچۈن، قولۇڭالردىن كېلىشىچە قورال كۈچى، جەڭ 
   .تەييارالڭالرئېتى 

 ٧١النساء:  چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ 

 –ئى مۇئمىنلەر! )دۈشمەنلەرنىڭ شەررىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن( تەييارلىق ھالىتىدە تۇرۇڭالر، ئۇرۇشقا تۈركۈم 
 تۈركۇم بولۇپ ياكى ھەممىڭالر بىربولۇپ چىقىڭالر

ةبِده قملؤاِّني اأخذ قحلذر اَ ةدَِّها  قەلليأا   :تەپسىرلىگەنمۇنداق   عليه ەللار  ة ئايەتنى ئىبنى كەسىر  بۇ
 ، َِّهذق يست زم قاتأِهب هلا اإةدقد ق س حص َّقاندد َُّتمتري قاندد اِاِّفري ِف سبمس ه . 

مۇئمىن بەندىلىرىنى ئۆزلىرىنىڭ دۈشمەنلىرىدىن ھۇشيار تۇرۇشقا بۇيرۇيدۇ. ھۇشيار  (بۇ ئايەتتە)اللە تائاال  {
تۇرۇش ئۈچۈن قورال ۋە سان جەھەتتىن تەييارلىق قىلىشنى ۋە ئۇنىڭ يولىدا  تۇرۇش دېگەنلىك، ئۇالرغا قارشى

 } ئۇرۇشقا جىق سان بىلەن چىقىشنىڭ الزىملىقىنى تەكىتلەيدۇ.
تىشىچە ېتاقىتىنىڭ ي مۇ، جەڭگە كىرىدىغانالرنىماندانلىرىمىزوق-ىزنىڭ ئەمىرشۇنىڭ ئۈچۈن ب

تەرتىپلىك  ،الرنى ياخشىىپپگۇرۇ چىمۇداپىەئ ۋە پازاپاس گۇرۇپ، قىلدۇرۇشقا رازۋېدكا
بەكرەك كۆڭۈل  كەبېرىش سەپلەپ ھالەتتە يەرگە ماس قورالالرنى شۇ، شۇنداقال ئورۇنالشتۇرۇشقا

 .ئۇستازنىڭ سۆزى تۈگىدى  [.كېرەكشى ۈبۆل
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 ھۇجۇم قىلىش
، بىز ئەمەلىيەت كېيىنيىچە تەييارلىق قىلىپ بولغاندىن ويۇقىرىدا سۆزلىگەن تەرتىپ ب

 .ىۋېتىمىزكۆزىتبىر قاتار  ، يەنەقىلماقچى بولغان ئورۇنغا بارىمىز، جەڭنى باشالشتىن بۇرۇن
ياكى  مۇداپىەئلىرىنى يۆتكىدىمۇۇ، ەلۇماتتىكى ھالىتىنى ئۆزگەرتتىمدۈشمەن بىز ئالغان م)

بۇرۇن  بىز ، كېيىنئۇنىڭدىن  (گەندەك يىڭى ئۆزگىرىشلەرگە دىققەت قىلىمىزې........دكۆپەيتتىمۇ
ياخشى زەربە  مۇداپىەئلىرىگەقويغان ئورۇنغا )دۈشمەن  كۆرۈپئۈچۈن  مۇداپىەئچىلەر

ىسىدىكى پپۇئوق ئاتقان ۋاقىتتا ھۇجۇم گۇر مۇداپىەئلىرىگەلەيدىغان  ۋە دۈشمەن رەېب
ۋە زاپاس  ىسىنى ئورۇنالشتۇرىمىزپپۇمۇداپىەئ گۇر (ان ئورۇنغادەرلەرنى ئېتىپ سالمايدىغبۇرا

  دا بۇيرۇق كۈتۈپ تۇرۇشقا قالدۇرىمىز.بىخەتەر ئورۇننى يېقىن ۋە پىگۇرۇپ

 ؛ئوق ئېتىپ جەڭنى باشاليدۇ بولۇپبىرىنچى مۇداپىەئدىكىلەر رمال ئەھۋالدا، ون

 ؟  ئاتىدۇئوق الردا قايسى ۋاقىتئۇالر 

 دە.گەنېد «ررىڭالېئوق ئېتىپ ب»، بولۇپكۆزلىگەن ئورۇنغا بېرىپ  پاھۇجۇمچى گۇرۇپ-1

 دۈشمەن سىزىپ قېلىپ ئوق ئاتقاندا. ىن،چىالر كۆزلىگەن نىشانغا بارماستھۇجۇم-2

ئۇالرنى قورشىۋالماقچى بولغىنىنى ياكى باشقا دۈشمەن ھۇجۇمچىالرنى سىزىپ قېلىپ ، -3
 غەيرى ئەھۋالالرنى سەزگەندە.

دۈشمەنگە  پاھۇجۇمچى گۇرۇپ ،كېيىن ىسىنى ئورۇنالشتۇرۇپ بولغاندىنپۇرۇپگمۇداپىەئ 
 .ىنلىشالىسا شۇنچىلىك يېقىنلىشىدۇسەزدۈرمەي دۈشمەننىڭ ئاجىز تەرىپىدىن قانچىلىك يېق

 كۆزىتىپئالدىدا  ياكى شۇيەرگە پىششىق ئىككى كىشى رازۋېدچىكئىككى ئىچىگە ماڭغاندىمۇ 
 .تاشالپ ماڭىدۇقالغانالر ئارىلىق ، ماڭىدۇ
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 مۇداپىەئدەقەنناسالرنى ، ئەرپىجى، يەرگىمۇ پىكا بۇ ،كېيىنلىشىپ بولغاندىن يېقىندۈشمەنگە   

قاتار  گە قانداق كىرىشنى بىرئىچى ،شۇيەردە تەرتىپلىك  ئورۇنلىشىپ  .قويىدۇ
 ،كىم بۇرۇن يۈگرەيدۇ ،گەندەيەنى ئىچىگە ھۇجۇم قىلىپ يۈگۈر) ،ۋالغاندىن كېيىنلىشىھەتىمەسل

 پا( گۇرۇپكېيىنھەتلىشىۋالغاندىن ىمەسل ىال ۋاقىتقىسق الرنىشۇ..........كىم قەيەردە توختايدۇ
 مۇداپىەئ، قىلىدۇ بۇيرۇق ىسىغاپۇرۇپگمۇداپىەئ ماندان و، ققىلىدۇ غا خەۋەرىماندانوۇئلى جەڭ قمەس

شۇ ئورۇننىال ، بولۇپئورۇنغا مەسۇئل  بېرىلگەنپ لۈگە بۆلىرىزۆھەربىرى ئ نىڭىكىلەرپىسىدگۇرۇپ
تىشنى ېئوق ئ پاگۇرۇپ مۇداپىەئچى .بولمىسا قااليمىقانچىلىق چىقىدۇ ئەگەر ئۇنداق .ئوققا تۇتىدۇ

شۇنى  ،قايسى تەرىپى ئاجىز، دۈشمەننىڭ قايسى تەرىپى كۈچلۈك پاپھۇجۇمچى گۇرۇ ،باشلىغاندا
سىتى دۈشمەننىڭ قكىنىڭ مەېد)راز ۋ .تەرىپىدىن كىرىشنى پىالنلىۋالىدۇتەكشۈرىدۇ ۋە قايسى 

دۈشمەننىڭ كىدا رازۋېدمۇ جەڭ پىالنىنىەتتە ۋئەل دۇق،ېد ئاجىز جايلىرىنى بىلىش، كۈچلۈك
ەرنىمۇ تۈزىمىز ۋە بۇرادەرلتۇرۇپ ئاساسلىنىپ  مەلۇماتقائالغان ئورۇنلىرى ھەققىدە  ئاجىز، كۈچلۈك

شۇنداق بولسىمۇ  .ىرىشنىمۇ بۇرۇنال بەلگىلىۋالىمىزكەپتىن قايسى تەر ،يىچە مەشىقلەندۈرىمىزوب شۇ
شۇنىڭ ، مۇمكىنبەزى ۋاقىتالردا ئىچىگە ئوخشىماسلىقى ، ئالغان مەلۇمات كۆرۈپسىرتىدىن 

ك ئوق بەكرە مۇداپىەئسىدىندۈشمەننىڭ قايسى  كېيىنئۈچۈن ئىچىگە كىرىپ بولغاندىن 
 ش بولسا شۇغا ئوخشاسىرتتا تۈزگەن پىالن، كېيىنزەتكەندىن ۆك زىتىمىز(ۆشۇنى ك ،چىقىۋاتىدۇ

گەن تەرەپ ئاجىز ېگەن تەرەپ كۈچلۈك ، كۈچلۈك دې، ئەگەر ئاجىز ددۇقىلى ھەرىكەتيىچە وب
ئەگەر ، دۇكىرى ئىلگىرىلەپىز تەرىپىدىن ال پىالننى ئۆزگەرتىپ دۈشمەننىڭ ئاجتېز، قالسا بولۇپ

يۈگرەپال  دەرىجىدە يېقىنلىشىۋااللىغان بولسا،بىر يۈگرەپ چىقالىغۇدەك  لىرىگەمۇداپىەئدۈشمەننىڭ 
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زى ۆيۈگرەپ ئ ۋاتقاچىېتئادەم  ئوق ئئىككى  ،غان بولسائەگەر ئۇنچىلىك يېقىنلىشالمى .دۇچىقى
ئەمدى  ،تەرەپكە ئوق ئاتقاچ ەنرىدىمۇ دۈشمېياتقان ي .يەرگە بېرىپ ياتىدۇ گۈدەكلىەىنمۇداپىەئل

 .ياتىدۇئۆزىگە مۇداپىەئ بولغۇدەك ئورۇننى كۆزەتكەچ  ،يۈگۈرسەم قەيەردە توختايمەن دەپ
 ئىككىبۇرۇنقى  .لىدۇېدەمنىڭ ئورنىغا كئاى ئىككى ئادەم يۈگرەپ بۇرۇنقن يەنە ئىككى كەينىدى

ھۇجۇم  .بېرىپ ياتىدۇ بولغىدەك يەرگەمۇداپىەئ يۈگرەپ  ئىلگىرىلەپئادەم يەنە ئالدىغا 
چىققانغا قەدەر مۇشۇ تەرتىپتە  مۇداپىەئسىگەدۈشمەننىڭ  كىنىڭ ھەممىسى تاىكىلەرپىسىدگۇرۇپ

  ەيدۇ.ئىلگىرىلمۇداپىەئ قىلىپ بىرىنى -بىر
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ىلىق بولسا( چچۇقو)يەنى ئ ،ئىمكانىيىتى بولمىسادۈشمەننىڭ ئاجىز تەرىپىدىن يېقىنلىشىش  

ىسىدىكى پھۇجۇم گۇرۇپ، ارائىتى بار تەرەپتىن يېقىنلىشىپدۈشمەنگە سەزدۈرمەي يېقىنلىشىش ش

ئاندىن دۈشمەننىڭ  ،پىەئگە قويۇپمۇدا چىالرنى RPGاس، پىكا، يەنى قەنن ،مۇداپىەئچىلەرنى
دېگەندەك وڭقۇرلىرى چ-مانتاش، ياكى يەرنىڭ ئوي نى شۇيەردىكىزىمىزۆئاجىز تەرىپىگە، ئ

دىن بولۇپ يۈگرەپ دۈشمەننىڭ ئاجىز ئىككى-ئىككى ەپ،لەن مۇداپىەئبىل مۇداپىەئلەرتەبىئي 
 لەيمىز. ىتەرىپىگە ئىلگىر
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گىزدە بولغانلىقى ئۈچۈن ېئ مۇمۇداپىەئچىلەرنىڭ ئورنى ىمۇ،ئورندۈشمەننىڭ  لەردەرەسىم بۇ
 شۇڭالشقاگىپ كەتمەيدۇ، ېىكىلەرگە تپىدمۇداپىەئچىلەرنىڭ ئوقى ھۇجۇمچى گۇرۇپ

تىش ېگىپ كېئورۇنالشتۇرۇلدى، ئەگەر ھۇجۇمچىالرغا ئوق ت مۇشۇنداق تەرتىپتەمۇداپىەئچىلەر 
 بۇنداق ئورۇنالشتۇرۇشقا بولمايدۇ. ،بولسا ىقلىلھتىماېئ

 تۇرۇپ، بومبىسى ئېتىپ ياماشقاندا قول مۇداپىەئسىگەىگەندە ۋە ئىلگىرىلدۈشمەن تەرەپكە 
(  ياكى سول تەرىپىدىنكۈچى ئاجىز بولغان ئوڭ يەنى ) پىدىنيان تەرىدۈشمەننىڭ 

، ىزگە ئوق ئاتالمايدۇب بىراقالدۈشمەن مۇداپىەئچىلىرىنىڭ ھەممىسى ۋاقىتتا  بۇ، ەيمىزئىلگىرىل
بىزگە نىسبەتەن ئۇزۇنىسىغا دۈشمەن ، تەرىپىدىن چىقساق ياكى سول چۈنكى دۈشمەننىڭ ئوڭ
چىقىپ بولغاندىن  مۇداپىەئلىرىگەدۈشمەن ھۇجۇمچىالر  ۇپ قالىدۇ.بولبىر تۈز سىزىق ئۈستىدە 

 ىسىدىكى مۇداپىەئچىلەرمۇ چىقىدۇ. پھۇجۇم گۇرۇپ، كېيىن

بۇيەردە ، يېقىنالشقان يەردە ياتمايمىز مېتىرئون -بەش مۇداپىەئسىگەئەسكەرتىش : دۈشمەن 
 ىلىپقا تەۋەككۈل قاللە ، شۇنىڭ ئۈچۈنكىنمۈشمەن قول بومبىسى تاشلىشى مۇياتساق د
لىدىغان ېچۈنكى قولدىن ك . اعلم اللە، تەۋەككۇلنىڭ ئورنى مۇشۇ مۇداپىەئسىگە يامىشىمىزدۈشمەن 

 جەڭ ئۈچۈن تەييارلىقۇ ش ،پىالنىنى تۈزدۇق جەڭ، ققىلدۇ رازۋېدكا .سەۋەپلەرنى قىلىپ بولدۇق
 چىمۇداپىەئ قىلدۇق( )جەڭ قىلماقچى بولغان ئورۇنغا ئوخشاش ئورۇننى تېپىپ مەشىق ،قىلدۇق

بىلەن  ھتىياتېقالغۇچە ئ مېتىر ئون-بەشالرنى قويدۇق ، دۈشمەنگە ۇپپىزاپاس گۇرۋە  پاۇپگۇر
ردا مۇشۇنداق ۋاقىت ۋە مۇشۇنداق ئورۇنال اللە .ل قىلىش قالدىۈئەمدى تەۋەكك، كەلدۇق

نى كۆزلەپ نىڭ رازىلىقى اللە، دۈشمەنگە ئارقىمىزنى قىلماستىن !قەدەملىرىمىزنى سابىت قىلسۇن
 !امين ئاتا قىلسۇن گۈدەك ئىمان جاسارەتيەلىىئىلگىرىلدۈشمەن تەرەپكە 

ىسىدىكىلەرنىڭ پۇرۇپگمۇداپىەئ ، ىسىنى ئورۇنالشتۇرغانداپئەسكەرتىش: مۇداپىەئ گۇرۇپ
)ياخشى زەربە بىرەلەيدىغان( دۈشمەننىڭ  ،تىدىغانېقوراللىرىنىڭ ئوقى دۈشمەنگە ي

نى ياخشى كۆرۈپ تۇرااليدىغان، ھۇجۇمچى ەرىكىلپىدگۇرۇپمۇداپىەئلىرىنى ۋە ھۇجۇمچى 
 ئېتىپ سالمايدىغان ئورۇنغا ئورۇنالشتۇرىمىز.  ەرنىىكىلپىدگۇرۇپ

 مۇسلىم ئۇستازنىڭ  ىجائەت ھەققىدە قىلغان سۆزى:

قاچان ، قانچىلىك ياشىشىمىز ،لىشتىن بۇرۇنال بىزنىڭ يەيدىغان رىزقىمىزېبىز دۇنياغا ك]
ھاياتىمىزنىڭ تۈگىشى پۈتۈلۈپ بولغان، ئەگەر بىزنڭ رىزقىمىز تۈگىگەن ، مۇشۇ جەڭدە قەيەردە 

ھىد بولۇش پۈتۈلۈپ بولغان بولسا، بىز بۇ شاھادەتنى ناھايىتى گۈزەل ەياكى مۇشۇ ئەمەلىيەتتە ش
يولىدا شىجائەت  اللەتىلىپ، ېقا ساداقىتىمىزنى بىلدۈرۈپ دۈشمەن تەرەپكە ئاللەرەۋىشتە، 
بىزگە قاراپ كۈلگىدەك دەرىجىدە قولغا كەلتۈرۈشكە تىرىشايلى. بىزنىڭ شىجائىتىمىز  ، كۆرسىتىپ
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رتمايدۇ. جەڭ ۋاقىتلىرىدا ۋە اىشىمىز، ئۆمرىمىزنى ئۇزۋېللەشتۈرمەيدۇ، قورقۇپ مۈكۈنىتېزلۈمنى ۆئ
گە مەنسۇپ بىز نىڭياردىمىنىڭ اللەدۈشمەن ئىلگىرىلەپ كەلگەن ۋاقىتالردا، بۇرادەرلەرگە 

ادەرلەرنىڭ سۆزلەش ئارقىلىق بۇر نىڭ شەھىدلەرگە تەييارلىغان نىئمەتلىرىنىاللەى، كىنىلئىكەن
 تۇرۇشقا دەۋەت قىلىشىمىز كېرەك. سابىت، مەنىۋىيىتىنى كۆتۈرۈپ

 بېرىشزىڭىزنى تۇتۇپ ۆنى تۇتمايال دۈشمەننىڭ ئوقىغا ئئېھتىيات ،گەنلىكېلېكىن شىجائەت د
ىق بىلەن قورقۇنچاقل ،سىزلىقنى(ئېھتىياتيەنى ئەمەس. بىز شىجائەت بىلەن قاراملىقنى )

 لەندۈرىشىمىز كېرەك.نى ياخشى پەرىقئېھتىيات

ئەتلىك مۇجاھىدالردىن قىلسۇن ۋە ھاياتىمىزنىڭ ئاخىرىنى ئۆزى رازى بىزلەرنى شىجا اللە 
 گىدىۈسۆزى تئۇستازنىڭ  [!بولغان مەقبۇل شاھادەت قىلسۇن ئامىن.

ندە، جەڭلەر ەئەسكەرتىش: بۇرادەرلەرنى جەڭگە كىرىشتىن بۇرۇن ۋە دۈشمەن باستۇرۇپ كەلگ
نىڭ شەھىدلەرگە تەييارلىغان نىئمەتلىرىنى سۆزلەش ئارقىلىق مەنىۋىيتىنى اللەقىززىغاندا، 

 اللە - بۇ رىغبەتلەندۈرۈش لېكىن .تۇرۇشقا رىغبەتلەندۈرىشىمىز كېرەك ، جەڭدە سابىتكۆتۈرۈپ

نىڭ اللەرىدىغانلىقى، شەھىدلەرنىڭ پەزىلەتلىرى ۋە ېنىڭ مۇئمىنلەرگە ياردەم ب تائاال
سۈننەت بويىچە  -يەنى قۇرئان  شى،ۇبول شەھىدلەرگە تەييارلىغان نىئمەتلىرىنى سۆزلەش بىلەن

 لەندۈرگەن بولسا ۋە ساھابىلەر ئىسالمىمىز ساھابىلىرىنى قانداق رىغبەتشى، پەيغەمبىرۇبول
ئەكسىچە مۇجاھىدالرنى  .كېرەك بولىشىشۇنداق  ،قوشۇنلىرىنى قانداق رىغبەتلەندۈرگەن بولسا

گەن قاندىن ېد تەييار لىقىمىز پۇختا، ئارىمىزدا كونىالر كۆپ، كاپىر ،بىزنىڭ سانىمىز كۆپ»
ۋۇ بىرنى ئۇرۇپ ما ،پوسنى ۋۇبىرنى ئۇرۇپ ئا، ەرخىلقورقۇنچاق، توپ قوراللىرىمىز س، قورقىدۇ

غىپ ىپوسنى تۈزلىۋىتىمىز، سىلەر كىرىپ قالغانالرنى ئەسىر ئېلىپ ئۆلگەنلەرنىڭ قوراللىرىنى ي
دېگەندەك ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ياردەمنى ئۆزىمىزنىڭ قورالى، سانى،  «چىقساڭالرال بولىدۇ

 .لىدىغاندەك سۆزلەر بىلەن رىغبەتلەندۈرمەسلىكىمىز كېرەكېتەرىپىدىن ك تېخنىكىسى، ئەمىرلىرى
ساھابىلەر ھۇنەين  .مۇمكىنيەتكە سەۋەپ بولۇپ قېلىشى ۇنداق گەپ سۆزلەر جەڭلەردە مەغلۇبىب

كۈچىنىڭ زورلىقىغا ئىشىنىپ قېلىپ بەزەن گەپلەرنى قىلىپ ، كۈنىدە سانىنىڭ كۆپلىكىگە
 .شۇۋاقىتتىال ئۇالرغا مەغلۇبىيەتنى يۈزلەندۈرۈپ ساۋاق بەرگەناللە تائاال  قويغان،

ہ  ہ    ہۀ  ہ  ۀں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻچ  تحححح ححححللحححح  ەللاقححححل   

ھ     ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  

  ٢٥التوبة:  چۇ  ۇ  
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سىلەرگە نۇرغۇن جەڭ مەيدانلىرىدا ۋە ھۈنەين كۈنىدە )يەنى جېڭىدە( ھەقىقەتەن ياردەم اللە 
بۈگۈن بىزنىڭ بەردى. ئەينى ۋاقىتتا سانىڭالرنىڭ كۆپلۈكىدىن خۇشاللىنىپ كەتتىڭالر )يەنى 

مىڭ،  12سانىمىز كۆپ، مەغلۇپ بولمايمىز دېدىڭالر، بۇ چاغدا سىلەرنىڭ سانىڭالر 
ئىدى(، سانىڭالرنىڭ كۆپلۈكى سىلەرگە قىلچە ئەسقاتمىدى.  4000دۈشمىنىڭالرنىڭ سانى 

)قاتتىق قورققىنىڭالردىن( كەڭ زېمىن سىلەرگە تار تۇيۇلدى. ئاندىن )مەغلۇپ بولۇپ، 
 [.25ئازغىنا مۆمىنلەر بىلەن تاشالپ( ئارقاڭالرغا قاراپ قاچتىڭالر ] رەسۇلۇلالھنى

ئۇنداق گەپ سۆزلەردىن يىراق تۇرساق ، رنىڭ شۇ ئىشلىرىدىن ئىبرەت ئېلىپبىز ساھابىلە  
ئەگەر بىزمۇ  .نۇسرەت قازىنىمىز    ەللالإن شحححححححآجەڭگە كىرسەك  تىنال كۈتۈپ اللە غەلىبە نۇسرەتنى

بىزلەرنىمۇ شۇالرنى تەربىيەلىگەندەك اللە تائاال  ،گەپلەرنى قىلىپ قويساقگەندەك ېشۇالر د
بىز قاچانكى غەلىبىنى  .لگەن ئىشكۆرۈقايتا -،  بۇ جىھاد مەيدانلىرىدا قايتىمۇلەپ قويىدۇتەربىيە

بىزلەرنى  ت ححلل  ەللا ، شۇزامان كۆرسىتىپ قويىدۇ، اللە، مىزدىكەنۈرۆسانىمىزدىن ك، الىمىزدىنقور
 !بۇرۇنقىالرنىڭ خاتالىقلىرىدىن ئىبرەت ئالىدىغانالرنىڭ قاتارىدىن قىلسۇن.

سەۋەپلەرنى  تىنال سورىشىمىز، ئاندىن باشقا اللەتىنال كۈتىشىمىز،  اللەبىز ياردەمنى پەقەت  
 دىكىقىلغان، ئانىمىزنىڭ قورسىقى بار قتىنبىزنى يوقلۇ ت لل  ەللا .بىلەن قىلىشىمىز كېرەك ئىخالس

 اللەت بان زاىھرېم نغارۇندبىزنى تاشلىۋەتمەي رىزىقال، ىم ياردەم بىرەلمەيدىغان ۋاقىتتاھېچك

  . ان شللەللارىزالىقى ئۈچۈن قىلىۋاتىمىز  اللەبىزمۇ جىھادنى  .بۇجىھادنى بىزگە ئۆزى پەرىز قىلغان

ياردەمسىز  ۋاتقان مۇجاھىدالرنى ھەرگىزمۇقىلى قىغا بويسۇنۇپ جىھادۇتائاال ئۆز بۇير اللە
نىڭ يولىدىال بولىدىكەنمىز، ھەقتە مۇستەھكەم  اللەبىز لىۋەتمەيدۇ ۋە ئۇنتۇپ قالمايدۇ. تاش

تىنال  اللەنىڭ قولىدا ئىكەنلىكىگە ئىشىنىپ، ياردەمنى  اللەمەغلۇبىيەتنىڭ -بەىغەل تۇرىدىكەنمىز،

ھەممىگە قادىر، پۈتۈن پ، ، چۈنكى بىز ھەممىدىن غالى   ان شححححححللەللا پبىز غالى سورايدىكەنمىز،
  .قوشۇنى نىڭ ت لر   ت لل  ەللاكائىناتنىڭ ياراتقۇچىسى بولغان 

 ١٧٣الصافات:  چۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  چ 

  بىزنىڭ قوشۇنىمىز چوقۇم غەلىبە قىلغۇچىالردۇر

 زىيانلىرى-پايدا ڭقائىدىلەرنى، بىز يۇقىرىدا سۆزلىگەن

 مۇداپىەئسىدىن دۈشمەننىڭ قايسىچى گۇرۇپپىمىز مۇداپىەئبىزنىڭ يىراق ۋە يېقىندىكى ئەگەر 
ئوق مۇ رىكىلەپىدۇپ، ھۇجۇمچى گۇربىرەلىسە ئېتىپئوق  نۈملۈكۈئ مۇداپىەئسىگە شۇ، چىقسا ئوق

، سەۋەپ نۇختىسىدىن ئېلىپ ىسەئىلگىرىلئۆزلىرىنى مۇداپىەئ قىلغان ھالدا توختاۋسىز ئاتقاچ 
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نىڭ ئىزنى  اللە كىلەرپىدىھۇجۇمچى گۇرۇپ .كۆتۈرەلمەيدۇ   ان شححححححللەللااندا دۈشمەن بېشىنى ئېيتق
مۇداپىەئسىگە مەي ۋە كۆپ قارشىلىققا ئۇچرىمايال دۈشمەننىڭ ېي بىلەن دۈشمەندىن كۆپ تاالپەت

  چىقىۋاالاليدۇ.

بىزگە ، ئۇالر تقان ئورۇنغا دۈشمەن ھۇجۇم قىلدىۋاىۇرا تبىز رىباتت ،ئەمدى ئويالپ باقايلى
پىنىمۇ ئالدىن تەييار زاپاس گۇرۇپچى گۇرۇپپىسىنىمۇ ياخشى ئورۇنالشتۇردى، مۇداپىەئقارشى 

، دۈشمەننىڭ ىپ ئۈلگۈردىيېقىنلىش بىزگە سەزدۈرمەيال پىسىمۇھۇجۇمچى گۇرۇپ قىلىۋالدى،
ڭدىن ياكى ئۇنى قارشى ئىككى گەمۇداپىەئيىمىزنىڭ ھەربىر ىسىدىكىلەر بىزپپۇگۇرمۇداپىەئ 

، ىۋاتىدۇچىق ئىلگىرىلەپىسى پپۇھۇجۇمچى گۇر، ا باشلىدىقئېتىش ئوق سىدىنكۆپرەك مۇداپىەئ
 بىز ،ق ئېتىۋاتىدۇئوتوختىماي  ىسىپگۇرۇپچى مۇداپىەئ دۈشمەن گەمۇداپىەئلىرىمىزبىزنىڭ 

ئېتىۋاتىدۇ،  داۋاملىق ئوق ئېتىپ توختاتساق يەنە بىرسىگە ئوق بىر مۇداپىەئسىدۈشمەننىڭ 
 ، باشقىلىرىمىز بېشىمىزنىلىسەكمۇبېشىمىزنى كۆتۈرەىلىرىمىز بەز ،بۇنداق ۋاقىتتا

ئوق ئاتالىغان مۇداپىەئسىگە  دۈشمەن رۈپكۆتۈبېشىمىزنى  ،مۇمكىنەسلىكىمىز كۆتۈرەلم
 ياخشىالپ لىۋاتقانلىقىنىېەۋاتقان ھۇجۇمچىالرنىڭ قەيەردىن كئىلگىرىلتەرەپكە  بىز تەقدىردىمۇ،

 ىسىپپۇمۇداپىەئ گۇردۈشمەننىڭ چۈنكى بۇنىڭغا ، قالمايدۇھالىمىز  الىغۇدەكئات، كۆزىتىپ
، شۇ ھالەتتەدۈشمەننىڭ مۇداپىەئ گۇرۇپپىسى بىلەن تىركىشىپ تۇرغان بەرمەيدۇ، بىز  پۇرسەت

، بومبىسى تاشلىسا قول كېلىپيېقىن  بىزدىن كۆپ قارشىلىق كۆرمەيال ھۇجۇمچى دۈشمەن
 مېتىر 30-20دۈشمەننىڭ  ،بومبىسى ؟ قولتەرېلىپ كېمىلەر كېبىزنىڭ خىيالىمىزغا ن

 ئانچە بىزدىن ، دۈشمەنيۋاتىمىزنى كۆتۈرەلمەنلىقىنى بىلدۈرىدۇ، بىز بېشىمىزلىشىپ بولغايېقىن
چىقىپ  يىمىزگەمۇداپىەئتەرىپىمىزدىنال  ۋە يان ارشىلىق كۆرمەيال يېقىنلىشىۋالساق

جەڭ  بولۇپشەھىدلىككە ئاشىق  ،نىڭ جامالىنى كۆزلەپاللە، مۇداپىەئدىكىلەرنى ئېتىشقا باشلىسا
 ركىنىڭالېقاچان ئەمىر چ، ؟ بەلكىمچۈشەرچ نداق قورقۇننىڭ قەلبىگە قاقىلىۋاتقان مۇجاھىدالر

  !ساقلىسۇناللە كۈندىن  ، بۇمۇمكىن بولۇشىزىمىز تۆت ۆك ،كىن دەپردەپ بۇيرۇق چۈشۈرە
گەن سەۋەپلەرنى لەنسۆزدا ىيۇقۇر، ئەگەر يەردە چ چۈشكەنبىزنىڭ قەلبىمىزگە شۇنچە قورقۇن 

قا  اللە ستىن ئىشىنىپ قالماىالۋە تەييارلىقىمىزغگە كۈچىمىز ،قورالىمىزغاپەقەت  چىڭ تۇتۇپ ،
 رەببىمىزگە قىلغان ھالەتتەنىڭ ھاالكىتىنى سوراپ دۇئا لىنىپ كاپىرالرېي ،قىلىپىق تەقۋال

قىلىدىغان  جەڭ ئۈچۈنتۇرمۇش كەچۈرۈش  نيادا راھەت، دۇل قىلىپ جەڭگە ئاتالنساقۈتەۋەكك
يېقىنلىشىپ  ئۇالرنىڭ مۇداپىەئسىگەبىز  !؟قماسمۇرشەيتاننىڭ قوشۇنلىرى بولغان كاپىرالر قو

قى ۇبۇير ڭدەپ ئەمىرنى قالساق غازى ،ھىدەئۆلسەك شنىڭ ئۇالر بىز، سىزنىڭچە تاشلىساق بومبا
جايىدا  ئۆزمىكىن دەپ رى ئۆستۈرۈپ بىرە، مائاشىمنئوخشاش ۇرغىنىمىزغاكىنمەي تېمىگۈچە چكەل

  ؟ مۇالرتۇرامەزمۇت 
مەئسىيەتلەردىن  -گۇناھ  ىپ،قىل قا تەقۋالىقاللە ،بىز سەۋەپلەرنى جايىدا تۇتساق ەللاان شحححححححل 

، مىزغالرىەييارلىقت، غامىزرىلىالقورلىپ تۇرساق ۋە قى لىنىپ دۇئاېقا ياللە، ھەرۋاقىت تۇرساق يىراق
سۆزلەردىن -گەپ سالغاندەك ھۇنەين كۈنى بەزى ساھابىلەر دەپ ؛ئىشىنىپ قالمىساق ئارتۇقچە

بىز  ، چۈنكىزدا ئۇنداق مۇستەھكەم تۇرالمايدۇبۇكاپىرالر قارشىمى    ان شحححححححححححللەللا، ساقالنساق
  عز جحح  ەللا، ھەر نەرسىگە قادىر ئىشالرنى كونتىرول قىلغۇچى پۈتۈن، ئالەملەرنىڭ ياراتقۇچىسى
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بىلەن  ، ئۇالرقوشۇنلىرى نىڭ عليه ەللال نت ، ئۇالر شەيتان بىرگەاللە بىلەن  ، بىزنىڭ قوشۇنلىرى
 .شەيتان بىرگە

  ڇڃ  ڃ               چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ 

  ٧٦النساء:  چڍ  ڍ            ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  
قىلىدۇ؛ شەيتاننىڭ يولىدا جىھاد قىلىدۇ، كاپىرالر شەيتاننىڭ يولىدا ئۇرۇش اللە مۆمىنلەر 

دوستلىرى بىلەن ئۇرۇش قىلىڭالر )سىلەر ئۇالرنى يېڭىسىلەر(، شەيتاننىڭ تەدبىرى ھەقىقەتەن 
 [.76ئاجىزدۇر ]

-بىر يۈرۈش قائىدەجەڭنىڭ بىز سۆزلەپ ئۆتكەن مەلۇم بىر ئەمەلىيەتنى   :يەنە بىر مىسال
جەڭ  ئاۋۋالقىئەمەلىيەتتىن   ،قىلدۇق دەپ پەرەز قىاليلى مۇنداق، تەرتىپلىرى بىلەن قىلماي

، مۇداپىەئسى بار، قانچە بار مۇداپىەئسىدە قايسى قورالىدۈشمەننىڭ قايسى ، نىسىرازۋېدكى
كۈچلۈك ئورۇنلىرىنى تەپسىلى -ئاجىزلىمايال، ئېنىقتەپسىلى  الرنىبۇ .......يەردەقە مۇداپىەئلىرى
ۋە قىاليلى  ئاددىغىنا دەپال رشاالكاسى بادە رپوكونى يە ،يىكىىپاالنى يەردە زۇك كۆزەتمەيال،
لىپ، بىر ئامال قىلىپ ئىچىگە ېئېلىپ كيەرگە  بۇجەڭدىن ئاۋۋال قاتنىشىدىغانالرنى  ئەمەلىيەتكە

 تاغ نى باھانە قىلىپ،اقىت مۇناسىۋىتى ياكى باشقا سەۋەپلەرۋستىن، كۆرسەتمە ئېلىپ كىرىپ
ۇدىلىنىمۇ ياسىمايلى، ن ئورۇننىڭ مجەڭ قىلماقچى بولغا ،قىسىدا تۇرۇپال كۆرسىتىپ قويايلىقچو

شۇ جەڭ مەيدانىنىڭ شەكلىگە ئوخشايدىغان يەرنى تېپىپ ياكى  ،مۇ كۆرسەتمەيلىخەرىتىسىنى
، جەڭگە كىرىشتىن بۇنىمۇ قىلمايلىقاراپ دۈرۈشنى ئارتۇقچە ئىش دەپ نتەييارالپ مەشىقلە

بىر سەۋەپلەر  مۇداپىەئنىمۇىن دېگەندە ئىككىدكەم  مۇداپىەئسىگەبىر  دۈشمەننىڭ ھەر، بۇرۇن
، ىڭ، ئويالپ بېقاللمايدۇوئادەم ئازلىقى باھانە بقويماسلىققا  مۇداپىەئنىبۇ  لېكىن) بىلەن قويمايلى

كىچىك  تۆتى،-ئۈچمۇداپىەئدىن چوڭ ؟ كۆپ بولسا مۇداپىەئ بولماقچىبىر پوستتا قانچىلىك 
ھېچ  قارشى مۇداپىەئسىگە ئون ، دۈشمەننىڭمۇمكىنئالتىسى بولىشى -بەشمۇداپىەئلەردىن 

قويۇشنىڭ ئادەم  ئون مۇداپىەئسىگەمەننىڭ بىر مامدۇق ؟ دۈشمۇداپىەئمۇ قويال 15دا بولمىغان
 يەكىزۇك ، داشاكا بىلەنئادەم  ئۈچ ياكىئىككى  بىرسىگەن مۇداپىەئسىدى، چوڭ ھاجىتى يوق

ئەگەر قەنناس،  ياكى مۇداپىەئلىرىگە پىكاكىچىك  ،نى قويساق بولدىدىن بىرىياكى توپ قورال
دۈشمەننىڭ ھەربىر مۇداپىەئسىنى بىر ياكى ئىككى  ،ئاپتۇمات قويۇپ مۇساپىسى يېقىن بولسا

نەچچە قورالنى قويۇپ  پەقەت بىر دۈشمەننىڭ مۇداپىەئلىرىگە ،(دۇىئادەمگە بۆلۈپ بەرسەكال بول
ئادەم ئاز بولسا ئازراق قويساق  ئەسلىدەتەييارلىمايلى ) مۇنىپىزاپاس گۇرۇپدەپ  ئادەم ئاز، قويايلى
ئەمدى  .مۇداپىەئگە ئادەم قويمايلىدۈشمەنگە سەزدۈرمەي يېقىنالشقان ئورۇنغىمۇ  .(بولىدۇ

بىزنىڭ مۇداپىەئسىگە  مېڭىۋاتىمىز ، دۈشمەننىڭ بەزى ئىلگىرىلەپ، جەڭنى باشلىۋەتتۇق
ئۈچۈن ئۇالر بىزنى ئوققا  مىزقويمىغانلىقىمۇداپىەئ لىرىگە ىبەز ،ئوق ئېتىپ بەردىمۇداپىەئدىكىلەر 

تىش ېك ، ئەمدى بۇالرنى ئېلىپ چىقىپبولدى يارىدارلەر شەھىد بولدى ياكى بۇرادەر، تۇتتى
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ا يوق دەپ پگۇرۇپ زاپاس، بولسا يارىدار، ھىد بولسىغۇ مەيلىەيوق، ش مۇىمىزپپۇ، زاپاس گۇركېرەك
ھىد ياكى ەئادەم ش ئىككى ئادەم كىردۇق 15، ھۇجۇمغا مايدۇبولبۇرادەرلەرنى تاشالپ قويغىلى 

 شۇيدۇ ، شۇنىڭونى تيارىدارئىككى  ئادەم  تۆتكىچەدىن ئىككى، ئاز ھىساپلىغاندا بولدى يارىدار
دىكىلەرگە ئوق ، ھۇجۇمكېتىدۇقىپ شۇپ چىوت رداىنىڭ يېرىمى يارسىىپپۇۇرگبىلەن ھۇجۇم 

، ئەمدى شىمايدۇتو ىمىزپگۇرۇپ چىمۇداپىەئئېتىۋاتقان دۈشمەننى كاشىال قىلىدىغانغا بىزنىڭ 
 ،بىلەن بىللە ئېلىپ ماڭغىلى بولمىغاندىكىن زىۆئ مۇداپىەئنىقىلىدۇ ؟  ھۇجۇمدىكىلەر قانداق

بىزنىڭ  ،بارمۇداپىەئسى ، دۈشمەننىڭ ئالدىدا ۇبولسا شۇيەردە يېتىپ ئاتىد مۇداپىەئنەدە 
ئاتقان ئوقىمىز دۈشمەنگە زەربە  تۇرۇپ قىلىش ئۈچۈن بېشىمىزنى تىقىپ مۇداپىەئزىمىزنى ۆئ

 قويغان ئوقلىرىدۈشمەننىڭ بېسىپ  ،ىيەلمەيمىزئىلگىرىلكىنمىسە بىز ېدۈشمەن چ، بىرەلمەيدۇ
 اپپۇگۇر ئوق تۇشۇيدىغان زاپاس، ەمىز تۈگىسرىىلكۆتۈرۈپ كىرگەن ئوق نىڭ، بىزئېتىۋېرىدۇ ربا

 رنى تېپىپرىدىغانالې، ئۇنى ئەكىرىپ بالپرتەييا ماندان ئەھۋالىمىزنى ئۇقۇپ ئوقو، قيوق
چىسى كىرگەن بولساق تاڭ ې، كاللمايمىزوب ۇمغا كىرگەنلەر تۇرۇپ، ھۇجچەۇئورۇنالشتۇرۇپ بولغ

 نناسچىلىرى باشنىكۈندۈزى دۈشمەننىڭ قە، لىدۇېدۈشمەنگە ياردەم ك، بولىدۇئېتىپ 
 .مۇمكىنمىز شىچىقى چېكىنىپ بولۇپ ر كۆپاليارىدارۋە ھىد ەش ئاخىرىدا، ۈزمەيدۇرگۈكۆت

  .دەك ھىچقايسى ئىشنى قىلمايال كىرمەس بەلكىمدىكىجەڭگە كىرگەنلەرمۇ ئۈستىدىكى مىسال

 دەيلى، قىلمايلى بىر قىسمىغا ئەمەل ئاز، ىپكۆپىنچىسىگە ئەمەل قىلشۇ سەۋەپلەرنىڭ پتۇ وب
 ؟ !كەلگەن مۇسىبەتلەرگە كىم مەسۇئل نسەۋەپتى شۇ

 ،ئەرپىجى ئېتىشنىمۇ بىلمەيدىكەنتۇق دەسلەپتە قارشى جىھاتتا روسقا ئافغان مۇجاھىدلىرى
جەڭ ئۈچۈن شۇنچە  بىر .قىلدى بىلەن غەلىبە ھمىتىنىڭ رەاللەشۇنچە تەرتىپسىز جىھاد قىلىپمۇ 

ئۇ ھەركىم ئۆز تاقىتىدىن سورىلىدۇ،  ،بۇ خاتا چۈشەنچە ،مۇمكىنبارمۇ دىيشىمىز  قىلىپ كەتكەن
 ،قىلدى ل قىلىپ جىھادۈقا تەۋەككاللە ،نى قىلىپى، بىلىدىغىنبىلمەيتتى ۋاقىتتىكى مۇجاھىدالر

 بەردى، ئۇالرغا نۇسرەت اللە داۋامالشتۇرغانلىقى ئۈچۈنجىھادنى تاشلىماي  مۇالر بىلمىسئۇ گەرچە
 بىز  كەلگەن، تىپېي بىزگە ساۋاقالر-تەجرىبە ،رەئىلىمل مۇجاھىدالرنىڭ قانلىرى بەدىلىگە بۇ شۇ

ساققا رئەرپىجىنى قو ،مۇجاھىدالر ئەرپىجى ئېتىشنى بىلمىگەن ۋاقىتتا ،ئاڭلىغان ئۇستازالردىن
 بولۇپنەچچە بۇرادەر شەھىد ، بىلەن ئېتىپ بېقىپ ا خىل ئۇسۇلالريەنە باشق ،دىيەپ ئېتىپ

سقىمىزغا دىيەپ ئاتمايمىز، چۈنكى بۇنى ربىز ھازىر ئەرپىجىنى قو .تىكەنگۈنۈپۆئ ئاندىن
 . قىلىپ بولغان مۇجاھىدالر سىناق

جەڭ پىالنى  ،پىستىرما قويۇش ،بىخەتەر يول يۈرۈش ،سۆزلەنگەن رازۋېدكا قىلىشبۇ كىتاپتا 
 ئىلگىرىكى، سابىق نىڭ ھەممىسىلەرقاتارلىق بىلىم ھۇجۇم قىلىش، مۇداپىەئ قىلش ،تۈزۈش

ڭ قانچە قېتىمالپ تەجرىبىدىن ئۆتكۈزىشى، ئاچچىق ساۋاقلىرى، نىمۇجاھىد ئۇستازلىرىمىز
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 لىق خۇالسىسىدىنقان ياشلىق، كى كۆزكېيىنتەكرار جەڭ مەغلۇبىيەتلىرىدىن  -تەكرار
تەرەققى  ياخشى ئۆگۈنۈپ ۋە رنىەشۇ بىلىمل پەقەت ئەنە بىزلەشكەن. ئەمدى پ نەزىرىيەىنىيەكۈنل

. ەلەيمىزچىقىم تارتىپ كۆپ پايدىغا ئېرىش ئاز قىلدۇرۇپ جىھادى ئەمەلىيەتلىرىمىزدە قولالنساق،
مۇسىبەت ۋە  ،مەغلۇبىيەت تەجرىبىلەرنى، بىر بىلىم لگىركىلەرگە ئوخشاش ھەرئى مۇبولمىسا بىز

  يەكۈنلەپ چىقىمىز. كېيىنقۇربانلىقالردىن 

 .كە قايتا قولىنى تىقمايدۇكشۈۆچېقىلغان ترەك بولىدۇ ، بىر ېمۇئمىن ز  

 

 مۇداپىەئ
بىرىنچى قىلىپ ئەگەر دۈشمەن  ،بىز بىرەر ئورۇنغا ياكى بىرەر مەركەزگە ئورۇنالشساق

كەلسە ياكى بىزنىڭ  ئىلگىرىلەپگە يەردىن ىقىتەنقالسا )بىز تۇرىۋاتقان م ئىلگىرىلەپ
 ؟پىەئلىنىمىزقانداق مۇدا، بىز چوقۇم ئالدىن ھاۋادىن ئەسكەر تاشالپ قالسا( ەزلىرىمىزگەكمەر

مىز ۋە ىۋېلىشىپىالن تۈز تەپسىلى مەسىلىلەر توغرىسىدا دېگەن ؟دۈشمەننى قانداق چىكىندۈرىمىز
غا ئۆز ۋەزىپىسىنى الرپىگۇرۇپ ېلىپ، ھەرقايسىبۆلىۋ پىغايىچە بۇرادەرلەرنى گۇرۇپوپىالن ب شۇ

پوكونى  پاپاالنى گۇرۇپ بولسا )يەنى ئەگەر كۈتۈلمىگەن ئەھۋال شىمىز كېرەك.بىلدۈرۈپ قويى
ئەگەر ئۇنداق بولمىغاندا، كۈتۈلمىگەن ئەھۋال ( گەندەكېدئىشنى قىلىدۇ  مۇنۇ يەرگە بېرىپ

مە ېن  ،قەيەرگە بېرىشىنى نىڭكىم .تۈزۈپ بولغىلى بولمايدۇ چىلىكتە پىالنيجىددى، قالسا بولۇپ
 تىدىغان ئىشېلىشىپ قالىدىغان ياكى چېچىلىپ كە توپبىر يەرگ ،ئىش قىلىشىنى بىلەلمەي

قېلىشى  يۈز بېرىپمۇسىبەتلەر  ىچىلىكتە ئىشنى تەرتىپكە سېلىپ بولغىچە بەزيجىددى .چىقىدۇ
 نتىقىگەشۇنىڭ ئۈچۈن مەيلى رىبات ئورۇنلىرىغا ئورۇنلىشايلى ياكى بىرەر مە ،مۇمكىن

 بولۇپياكى مەركەزلەرگە ئورۇنلىشايلى، ئورۇنالشقان زامانال  بىرەر جىددى ئەھۋال ۋە ئورۇنلىشايلى 
 پىالن تۈزىۋالساق ياخشى. مە ئىش قىلىش توغرىسىداېنقالسا 
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لېكىن بۇ ھەر ۋاقىت  ،جەدۋەلدىكى نەزىرىيەنىڭ كۆپىنچىسى ئەمەلىي تەجرىبىدىن ئۆتكەن  
ئۈستىدە سۆزلەنگەن قورالنىال ئاتىمىز دېگەنلىك ، مۇشۇنداق بولىدۇ ياكى مۇداپىەئلەرگە پەقەت

قانداق قورالنى ئاتساق ياخشى  ،قانداق مۇداپىەئلەرگە قارشى -ئەمەس. مەقسەت شۇكى
بولىدىغانلىقىنى بىلىۋېلىش. چۈنكى خالىغان مۇداپىەئگە قارشى خالىغان قورالنى ئاتساق ياخشى 

 ئۈنۈم بەرمەيدۇ.

ئۆيگە  ياخشى تەگمەيدۇ، تەگسىمۇ ئانچە تەسىرى بولمايدۇ. مەسىلەن: خەندەككە تانكا ئاتساق
 ئاپتۇمات، پىكاالرنى ئاتساقمۇ ئانچە تەسىر قىلمايدۇ.

، مۇشۇ تاللىغىنىمىزدەكقورال قارشى  مۇداپىەئلىرىگەگە قاراپ دۈشمەننىڭ لەررىيەەنەز بىز بۇ
  مۇداپىەئ ياسايمىز.گىمۇ زىمىزۆئ ئاساسلىنىپگە لەررىيەەنەز

رىبات ، بۇنى اللمايدۇوبمۇداپىەئ  لەر ياخشىسەكېك ۋە تاش :مۇداپىەئ سەكېك ۋە تاش 
، شۇ لىرىغاپىكا، داشاكا، ئەرپىجىالرنىڭ ئوقلىرىدا قەتئىي ئشلەتمىسەك ياخشى، چۈنكى بۇ ئورۇن

ۋە  تاش ،پ قورال ئېتىپ قالسارەلمەيدۇ، ئەگەر توېرمال مۇساپىسىدىمۇ بەرداشلىق بوقورالالرنىڭ ن
بۇالردىن ۋاقتىنچە پايدىالنساق  لېكىن ،گەنلرۈۆلى كەنى ئەمى، بۇنىڭ زىيبولىدۇشازايى سەكلەر ېك

مۇۋاپىق  مۇھىت رەڭگىگە تەبىئى) كىدا ماسكىروپكىنى ياخشى قىلىپرازۋېدمەسىلەن:  .بولىدۇ
 شۇ، )نىڭ كەينىدە تۇرۇپمۇداپىەئلەر دېگەندەكسەك تام، بىتون تام، ې، تاش تام، كنىپ(ىكىي

 ىگەندەئىلگىرىلجەڭلەردە  .بولىدۇزەتسەك ۆ، كەلمىسە(كۆزىتزەتمىسە ۆە تۇرۇپ كتامنىڭ كەينىد
بولسا  مۇداپىەئقانداق  ھەر دالدا بوالاليدىغان گەكۆرىشىغا، كىنگەندە، دۈشمەننىڭ ئوقىېچياكى 

 مۇداپىەئتاش  چاغدا ، بۇتتا باشقىسى قولىمىزدىن كەلمەيدۇۋاقى ، چۈنكى بۇبولىدۇئىشلەتسەك 
يۆتكۈلۈپ  ،لېكىن ئۇزاق تۇرۇشقا بولمايدۇ ،تۈزلەڭلىكتە قالغاندىن ياخشى، ىقا شۈكر اللەبولسىمۇ 

  تۇرۇش كېرەك. 

ان ئامال بار مۇقۇم تۇرىدىغ لېكىن، بىر ئاز ياخشىا سەك، بىتونغا قارىغاندېتاش، ك :مۇداپىەئ توپا
باشقا ۋە  ، قەنناستۇرۇپ دۈشمەننىڭ توپ ەدمۇداپىەئلەر، ئاجىز رىباتالردا ئىشلەتمىسەك ياخشى

والپ ك خەندەكتەس بولسىمۇ ، كۆرە بولغىنىدىن يارىدار، بۇرادەرلىرىمىزنىڭ شەھىد قوراللىرىدا
قىلساق  بۇنداق ،ياساپ تۇرساق ياخشى مۇداپىەئ، ياخشىراق مۇداپىەئلىرىمىزنى مۇستەھكەملەپ

ۋە گەن ئايىتىگە ئەمەل قىلىپ ئەجىر ئالىمىز ېد -«ىڭالرنى تۇتۇڭالرئېھتىيات»نىڭ اللە
 .قىالاليمىز تىرىشچانلىقلىرىنى يوق ،دۈشمەننىڭ ئوقلىرىنى ئىسراپ قىالاليمىز

 :لەربا قا نەسى ەتۋە  ىتىنەسى  ئۇستازنىڭ

بىز ، زنى ئاتىدۇدۈشمەن بى .ۇپ تۇرىدۇبول دېگەن يارىدار ،ھىدەش ،مەيدانى جەڭ گەنېد بۇ]
 ھتىيات سەۋەپلىرىنىېدەپ ئ قالساق غازى ،ىدەھئۆلسەك ش .بۇ تەبىي ئەھۋالدۈشمەننى ئاتىمىز، 

جەڭ  بۇ ،وغرات .ھتىياتنى تۇتۇشنى قورقۇنچاقلىق دەپ ئويلىمايلىېتۇتۇشقا سەل قارىمايلى ۋە ئ
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ەرىز پجەڭنى بىزگە لىدىغان ور باليارىدار ،ھىدەش .بولىدۇالر دارىيار، ھىدەجەڭدە ش ،مەيدانى
 تكۈزگەن زابىزگە رىسالەتنى يەت .بىزگە پەرىز قىلغانىمۇ نئېھتىيات مۇ،تەييارلىقنى ،اللەقىلغان 

دۈشمەندىن قانداق  ، جەڭگە قوش ساۋۇت كىيىپ چىقىپلىيتى بىلەن خەندەك كوالپەۆز ئەمئ
 .گەتكەنۆقىلىشنى ئ ئېھتىياتقىلىشنى ۋە  مۇداپىەئ

رە ۆىز تۇتۇپ ئمئۆتىدىغان يەردىن شىجائىتى ڭىشىپېئ، ئەسقاتمايدۇ« شىجائەت» تارىبات
ىزنىڭ ب، ەكەتسۆزچىقىرىپ ك مىزنىبېشى ەىدىغان يەردكۆزىت، ئىچىدە تۇرۇپ ەكئۆتس

لىساق ىئورنىمىزنى ئاشكار» قورقۇپ پوستنى تاشالپ قاچمايدۇ. الرردىن كاپىىزمشىجائىتى
 ،دەپ قىمىزرمانچە قوې، كاپىردىن نسەېيىلد «تەرلىك سەۋەپلىرىنى تۇتايلىبىخە ،بولمايدۇ

ىڭ كىنىل، بىخەتەرىگەلىشىكتۆبىھۇدە نىڭ ىزنىڭ قېنىملىرى، بۇرادەراقىزنىڭ بىلگىنىنى قىلسمزىۆئ
باشقا دەمسىز؟  زلىموب سەۋەپچىقانداقسىگە  .مۇمكىنىز مقېلىشى بولۇپسەۋەپ  يوقىلىشىغا

 كۆرۈپتە ياكى خەندەككە كىرىپ چىقىشتا دۈشمەن كېلىشىز  رىباتقا بېرىپ ملىرىبۇرادەر
ڭىشىپ مېڭىشتىن ېىز ئب، المىسۇن دەپ بېشىنى پەسلەپ ماڭساپ قىلىنى بئورنىمىز ،قالمىسۇن

غۇ خەتەرلىك ىزب .ىزمىزنى كۆتۈرۈپ ماڭىمەپ بېشىكەپتۇ د مەېقۇپ نرقو ، كاپىردىنرىنىپېئ
دۈشمەن بىزنىڭ ئۆتىدىغان  پلىك،ىز سەۋەمىزنىڭ شىجائىتىب، ىزرمتەېئورۇندىن ئۆتۈپ ك

دۈشمەن ئوققا تۇتۇپ  ،يەردىن ئۆتىۋاتقاندا ىز شۇرىمىلرە، باشقا بۇرادپيولىمىزنى بىلىپ قېلى
 يارىغانقا اللەبۇرادىرىمىز رەھىمەھۇلالھ ياخشى بۇرادەرتى » بولسىچۇ؟ يارىدارھىد ياكى ەش

ماۋۇ بۇرادەر  ،گەپ يوق ماڭسام ھېچ، مەن بېشىمنى كۆتۈرۈپ دە-شۇ دېگەن ئوخشايدۇ، تەقدىر
گە بىز قەدەر لېكىن ،بولىدۇدىر قىلغىنى قتە اللە توغرا دەمدۇق؟ «تىپتۇېۋۇڭىشىپ ماڭسىمۇ ئۇرېئ

دۈشمەن بىزنىڭ ئۇ يەردىن بۇرۇن  .گە تانىدىغانالردىن ئەمەسقەدەر ئېسلىۋالىدىغانالردىن ۋە
يەرگە  شۇبايقاپ قېلىپ  كېيىنماڭغاندىن  رەۆىز ئب، قىمىزنى بىلمەي ئاتمىغاندۇماڭىدىغانلى

راستىنال ئەگەر ، ۋەتكەندۇۇبىلەن ماڭسىمۇ ئۇر ھتىياتېباشقا بۇرادەر ئ، دىققەت قىلىپ ئولتۇرۇپ
دەپ  ،تەقدىر دادۇنيا ىز سەۋەپلىك بولغان بولسىچۇ؟ بۇب بولۇشى يارىدارھىد ياكى ەنىڭ شبۇرادەر

كەتكەن بۇرادەر  بولۇپ؟ بىز سەۋەپلىك شېھىد نىڭ ئالدىغا بارغاندىچۇ  اللە، مىزرئۆتۈپ كىتە
ھتىياتنى ېئ ،ھتىيات قىلىدىغان يەردەېدەيمىز؟  بۇرادەرلەر ئە مېھەققىدە بىزدىن سورىسا ن

، چۇقچىلىقتا تۇرۇپوتۇرماي ئ مۇداپىەئدە ئورنى رىبات !تىشىچە الزىم تۇتايلىېتىمىزنىڭ يتاقى
چىلىقتا تۇرساق چۇقوئ، ، بىز كاپىردىن قورقمايمىز دەپكۆرسىتىدىغان ئورۇن ئەمەس« ئەتشىجا»
بۇرادەرلىرىمىز  كۆرۈپنى «شىجائىتىمىز» ، بىزنىڭ بۇنداق پايدىسى يوقگە ھېچقابىز

قچىلىقتا تۇرغىنىمىزنى چۇوئ ،، بەلكىمقالمايدۇ مۇئىلھاملىنىپ، رىغبەتلىنىپ، مەنىۋىيتى كۆتۈرلۈپ
 يارىدارھىد بولساق ياكى ە، بىز شپ بىزنى ئاتساىلىسەتنى غەنىمەت بپۇرشمەن كۆرگەن دۈ

ئىككى كۈنلۈك -بىررىبات  ،چۈنكى .مۇمكىن، بۇرادەرلىرىمىزنىڭ مەنىۋىيتى سەل چۈشىشى بولساق
كۈنى  رىبات ھەر لېكىن، مۇمكىن بولۇشى ئۈچ قېتىم -ئىككىيىلدا  جەڭ) ،ئىبادەت ئەمەس

ھتىيات ېلىدىغان ئېقولىمىزدىن ك قىلمىساق،ھتىيات ېئدەپ - «ايمىزقورقمكاپىردىن » بىز، بولىدۇ
بولۇپ  ر كۆپرەكيارىدارالۋە ھىد ەش ساق، شۇ تۈپەيلىدىن رىبات ئورنىدىالتۇتمىپلىرىنىمۇ ەسەۋ
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، بىز ئاتالمايمىز، ئاتساقمۇ ئۇالرنىڭ سانى كۆپ ىسادۈشمەن ئۇۋىسىدىن چىقم .مۇمكىن تىشىېك
يوق(  مۇنىسپەتەن ئۇنچە قىممىتى غانىڭ ئۇالرربىرىدىغان يالالنمىالېلىپ ېنىنى سجپۇل ئۈچۈن 

،  ھىد شەھىد بولدىمۇجا نوئ رىباتتا، مەلۇم بىر ىچىدەيىل ئ بىر -بىر يىلنى مىسال قىلىپ باقايلى
، ئۈچ يىل تۇردۇق-ئىككىرىباتتا  ، بۇنى ئۆلتۈردى 20دەرلەر دۈشمەندىن رىباتتا تۇرغان بۇرا شۇ

 بىزنىڭ تىىنىڭ مەنىۋىيبۇ ئەھۋالدا بۇرادەرلەر .لىۋەردىور باليارىدار ،ھىدە، شبولمىدى فەتىھ
، كۆرسىتىپ «جاسارەت»رىباتتا  .مۇمكىنقېلىشى  ۈپچۈشپەسكويغا   لىكسەۋەپ« شىجائىتىمىز»
 قتىلىرىمىزنى مەخپىۇچۇقچىلىقتا تۇرۇپ دۈشمەنگە زىيان سالغىلى بولمايدۇ، بەلكى رىبات نوئ

لىرىمىزنى تۇتۇپ دۈشمەن بىلەن سەبىردە ئېھتىيات، لىرىمىزنى مۇستەھكەملەشۋە مۇداپىەئتۇتۇش 
لىرىنى زايە ۋە پىالنلىرىنى يوققا چىقىرااليمىز، ئوق لىرىئۇالرنىڭ تىرىشچانلىقبىلەن بەسلىشىش 

   ەللا إلن  .تۈرەلەيمىزرىكېقىالاليمىز ۋە ز

 بەرمەيال دۇنيانى ، قۇربانلىقلىقىالي قۇربانلىقسىز جىھادھېچ ، مايبول يارىدار يامەن شېھىد 
نى ئېھتىياتبىزنىڭ  .قىلىش ھەم قولىمىزدىن كەلمەيدۇ ئۇنداق. مەكچى ئەمەسېقىاليلى د فەتىھ

يەردە  مەن بۇ، ىمىزنى تۇتۇشقا بۇيرۇلغانئېھتىياتمايدۇ، لېكىن بىز الترائۆمرىمىزنى ئۇزشىمىز ۇتۇت
ىلىپ كۆرسىتىپ قويغاندەك ق ىلىرىساھابۋە پەيغەمبىرىمىز ، بۇيرىغاندەك اللەجىھادنى  ،پەقەت

  .دىمەكچى قىاليلى

بىزنىڭ  لېكىنيارىدارسىز جەڭ قىاللمايمىز،  ،قانچە تۇتساقمۇ شەھىد ھتىياتنى ھەرېبىز ئ
ۋەن چەككە چۈشۈرۈش ۋە دۈشمەنگە كۆپ ۆتىشىچە چىقىمنى ئەڭ تېنىڭ يسىتىمىز، تاقىتىمىزقمە

ل، تەقدىر  ھەممىنى تەستىقاليمىز، بىرسىگىال ۈبىز سەۋەپ، تەۋەكك يەتكۈزۈش. تاالپەت
 .ئېسىلىۋالمايمىز

بۇيرىغانلىقى ئۈچۈن  اللە مۇھتىياتنىې، ئۈن قىلىمىزپەرىز قىلغانلىقى ئۈچ اللەىز جىھادنى ب 
    .، ھەر ئىككىلىسى ئىبادەتقىلىمىز

تىنى لمانالرنىڭ مەنىۋىي، مۇسۇمەكچىزيەتكۈئىتىمىز ئارقىلىق مۇسۇلمانالرغا پايدا شىجا
ئىنساننىڭ قەلبىگە   اللە ، كۆپىنچە مۇجاھىدالرىغانكۆتۈرمەكچى بولساق، جەڭ قىز

 ەللا، ۋاتقان ۋاقىتتايمەلىيەئىلگىرىلبېشىنى كۆتۈرۈپ  بىدىنچ سەۋەۇنالشتۇرۇپ قويغان قورقۇنئور

قورقۇنچ بۇنىڭ بىلەن  !تەيلىېك كىرىپەن تەرەپكە ئېتىلىپ دۈشم، ىزدىن تۇرۇپمدەپ ئورنى اك ر
 نىڭئۇالرنىڭ مەنىۋىيتىۋە  مىزشىلىورەلمىگەن مۇجاھىتالرغا ئۈلگە بۈبېسىپ بېشىنى كۆت

نىڭ اللە، مىزبولۇشىىشىغا سەۋەپ ئازراق بولسىمۇ يوق نىڭىسى، قەلبىدىكى قورقۇنچشىگەلىۈكۆتۈر
نىڭ كاپىرالركەتكەن  ئېشىپھەددىدىن بىلەن، ى بېرىشقورقۇنچ سېلىپ ە قەلبىگدۈشمەن 

 بولۇپ قېلىشىمىزسەۋەپ  گەيۈزلىنىشى ىنىڭبىھەمدە مۇسۇلمانالرغا غەل ،تىنڭ چۈشىشىگەيىمەنىۋى
دۈشمەن بولساق، مۇسۇلمانالرغا پايدا يەتكۈزمەكچى شىجائىتىمىز ئارقىلىق راستىنال . مۇمكىن

ئىچىگە ئېتىلىپ كىرىپ  كىنىۋاتقانداېمۇجاھىدالر چ، گەندەكەل ئىلگىرىلەپشىددەت بىلەن 
 . ىدىن روھلىنىپ دۈشمەنگە يۈزلىنەركىنىۋاتقان مۇجاھىدالر قايتېبەلكىم چ !كىتەيلى
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 جارى قىلدۇرااليدىغانيولىدا  ئۆزنى توغرا چۈشۈنۈپ، جاسارىتىنى ھەممىمىزنى شىجائەت اللە
 !مۇجاھىدالردىن قىلسۇن

 شۇ، ھتىياتنى الزىم تۇتمايېئ، ئۇرغۇپ« جاسارىتىمىز»ياكى  قاراپ سەل ،پرۇنلىق قىلىوبىز ھ
جاۋاپ  ،راق ئالسابىزدىن سوتائاال  اللە، زىيان يەتكەن بولسا ربۇرادەرلەرگە بىرە پتىنسەۋە

 !.زى ساقلىسۇنۆئ اللەتىپ قېلىشتىن ېبىز سەۋەپلىك قېرىنداشلىرىمىزغا زىيان ي رەلمەيمىز.ېب

ە جەننەتككىتاپسىز  - سابېھ، رىدىغانېساب بېئاسان ھبىزنى  كى ،تىن سورايلىاللە
 اللەئەگەر  كۆپ ئىشالرغا سۇسلۇق قىلدۇق ۋە سەل قارىدۇق، ،كىرىدىغانالر قاتارىدىن قىلسۇن

گۇناھلىرىمىزنى  اللە، اپالمايمىزتبىز نىجات ، چىكىلەپ ھىساپ ئالىدىغان بولسابىزدىن ئىن
ىلىپ كۈنى ئەسقاتىدىغان ئەمەللەر قاتارىدىن ق قىيامەت، ئەمەللىرىمىزنى مەغپىرەت قىلسۇن
 !ساپ ئېلىنىدىغانالر قاتارىدىن قىلمىسۇنېئىنچىكىلەپ ھ بەرسۇن، بىزلەرنى

سن ثان انمسوسن أنْحند   خنِسن  9994 وَخ قا ثه  صن ثى قا ثهخ ةن نمسوه  َّن َن رنسخ ِْن ان و  ِْن  ِ عن قا ثهخ ةنِّـوِهن صن رنض  شن
َو ةنِئ  ــــــــــــــ ةن ان و بخ ُ ّلث ـ ِْن  ِهن نكن 

ن ك تنِانهخ  َو أخَّك  َخوَخ قا ثهخ ةنزث َّنجنئث فنأناثِ ان َن أنانمسوسن يـن ق ن وَن قا ثه  جننن نل  قا ثهخ ف دن ري ق  ْـخ و خ يِن رنســــخ ِاِ  ينســــ  ســــن بخ ْح  ووحن  خنِســــن مسِّ ه  فنســــن ا مسنَّ 
َو  خوْ شن قحلو سنِبن ِهن  َن قاونن وضخ يـخنو نضخونن َّنان َن ذنق .ِْن   نكن

_ ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن مۇنداق رىۋايەت قىلىنىدۇ: پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى  9994

 :مەن. دېدى ـ بولىدۇ، دۇچار ئازابقا چوقۇم ئېلىنسا، ھېساب ئىنچىكىلەپ كىمدىن ـۋەسەللەم:

 تەرىپىدىن ئوڭ لىەئەم ـ  نامە ﴿: قۇرئاندا اللە. قىلسۇن پىدا ساڭا مېنى اللە! رەسۇلۇلالھ ئى ـ  

 گەنىدىم، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:دېـ دېمىدىمۇ؟   ﴾ئېلىنىدۇ ھېساب ئاسان ئادەمدىن بېرىلگەن

 كىمدىن. ئىبارەت قويۇشتىن كۆرسىتىپ قىلمىشلىرىنى( بەلكى ئەمەس، سوراق ـ سوئال) ئۇ ـ

 نەسىھەت تۈگىدى. [(4939)بۇخارى:  .دېدى ـ بولىدۇ، ھاالك چوقۇم ئېلىنسا، ھېساب ئىنچىكىلەپ

مۇستەھكەملەپ  دۆۋىلەپينىگە توپا كەڭ ، ياغاچنىبۇمۇ ئانچە ياخشى ئەمەس :مۇداپىەئ ياغاچ
، چۈنكى ياغاچتىن ئوق باتتا تۇرۇشقا ئانچە ياخشى ئەمەسرى لېكىن ،بولىدۇۋاقىتلىق ئىشلەتسەك 

ئامال بار مۇقۇم  مۇداپىەئنىمۇ ، شۇنىڭ ئۈچۈن ياغاچمۇمكىنتىشى ېتىشى ياكى ئوت كېئۆتۈپ ك
  .رىباتالردا ئىشلەتمىسەك ياخشى

غا قارىغاندا ياخشى، شەھەر مۇداپىەئلەربۇ باشقا  :خالتا )خالتىغا توپا ئۇسۇپ ياسالغان( مۇداپىەئ
خالتىغا توپا قاچىالپ  ،)خەندەك كوالش( ئىمكانىيتى بولمىسا مۇداپىەئ ياساش باشقا ئۇرۇشلىرىدا

مشاق توپىنى يۇ ،ايقاچىلىم ىرىك نەرسىلەرنىدەك يدېگەنقۇم، شېغىل  كەلسەرائىشلىتىشكە توغ
) خالتىغا توپىنى لىق ئۇسسا ئېگىز  .ئىشلەتسەك بولىدۇتېزىپ قېلىنراق ، خالتىغا يېرىم ئۇسۇپ

بىربىرىگە ياخشى يېپىشماي ئىككى خالتىنىڭ  ،لېكىن خالتا يۇمىالق بولۇپ قېلىپ ،بولىدۇ
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-غاندا بىرتېزئۈستىلەپ -ى يېرىم ئۇسساق خالتىالرنى ئۈستىۇ، توپىنئارىلىقى نىپىز بولۇپ قالىد
  قېلىن بولىدۇ(.مۇداپىەئ بىرىگە ياخشى يېپىشىدۇ ۋە 

ىپ گېسى تربىرە ئوقلىرىدىن ، توپغا ئالماق ئاسانىئەمەس، قار مۇداپىەئياخشى  مۇئۆي: ئۆي
  .مايمىزتۇرتا شۇڭا ئۆيدە رىبات كەتسە، ئىچىدە تۇرماق تەس،

 ،ىمىزئارىلىقنىڭ بىلەن بىز انىدۈشمەن بار ب .ا رىباتتا تۇرغانشەھەر ئۇرۇشلىرىدا بىناالردبىز 
 يىراق مۇئۇنىڭدىن ىلىرىدەبەز مېتىر ۋە150 -100 ىلىرىدەبەز، مېتىر 80-70 دارىباتالر ىبەز

 يىراق ئەمەس ردىكىدەكباشقا رىباتالنالردىكى وراي تۈزلەڭلىك، تاغلىقئارىلىق  لېكىن، ئىدى
 .ئۇرالمايدۇ نيىراقتى تانكىلىرى بىزنىڭ رىباتلىرىمىزنى دۈشمەن ،كۆپ دە بىنالەر، شەھەرئىدى
، يېقىنلىشىپ بىنانىڭ يان ى تۇرىۋاتقان بىنا ۋە باشقا بىناالر توسىۋالىدۇلىرزۆئ ،سەېد ئۇراي

 الرقورال ۋە باشقا توپ ئەرپىجىبىزدىكى  ،تائارىلىق يېقىن نداقبۇ ،سەېئاتاي د كېلىپتەرىپىگە 
 دۈشمەن پدىن ئەنسىرەتىشىمىزېۋۇئۇر، تەييار تۇرۇپ نىڭبىزىگەنلىكى ئۈچۈن، ياخشى ئىشل

 ،الردا بومباردىمان قىلسا، ئۈستىدىن ھاۋۇن ئاتسا ياكى جېتلەلمەيدۇېىلىرى بەك يېقىن كتانك
چوڭ قوراللىرى دۈشمەننىڭ ۋەت بولغانلىقتىن تەسىر قىلمايدۇ، قەبەش -تۆتئۈستىدە 

 كىچىكپەقەت  ،زىپىخالتىغا توپا ئۇسۇپ تامنىڭ كەينىگە نەچچە قاتار تبىز ، گەنلىكتىنئىشلىمى
 ،شۈك ئېچىپۆتامدىن ت، مۇداپىەئ ياساپ قىلىپ ۇدەكالبولغمۇداپىەئ قورالالرغا توپ  تىپتىكى

ئۇنىڭ ئىچىدە  ،بولسائۆي قەۋەتال  بىر ،يالغۇز لېكىن ئىدۇق. تۇرغان شۈكتىن قاراپ رىباتتاۆت
، ھەم ھاۋادىن نىشانغا ئالماق ئاسان ،يەردىنھەم ئۆينى بۇنداق  تۇرۇش خەتەرلىك، چۈنكى رىباتتا

 غا بەرداشلىق بىرەلمەيدۇ.لىرىقورال توپ

 لېكىن، قارىغاندا ياخشى گەمۇداپىەئلەر: بۇ ئۈستىدە سۆزلەنگەن مۇداپىەئتۈپ ياسىغان رتۈ توپا
ئەگەر  ،قىاللمايدۇ مۇداپىەئپۈتۈن يايسىمان ئوق ئاتىدىغان قورالالردىن لىق ، نارىنجەك قاتارھاۋۇن

، مەسىلەن : ۇكەممەللەشتۈرۈپ ئىشلەتسەك ياخشىئىشلەتمەكچى بولساق مبۇنداق مۇداپىەئنى 
 دۈشمەننىڭ ئوقى نىڭ ئىزنى بىلەناللە ،بولىدۇىۋالساق تېز ئەتراپىمىزغاخالتىغا توپا ئۇسۇپ 
ىدىغانغا كۆزىتلەنگەن توپىدىن ىۋۆد .شازايىالردىن ساقلىنااليمىز ان شللەللا، بېشىمىزغىال چۈشمىسە
، تۆشۈكلەر قانچە بۇنداق قىلساق بېشىمىزنى چىقارمايمۇ كۆزىتەلەيمىز .بولىدۇتۆشۈك ئېچىۋالساقمۇ 

تۆشۈكنى يانتۇ  .تقىلى بولىدۇيۆتكۈلۈپ تۇرۇپ ئوق ئا ، چۈنكىشۇنچە ياخشى، كۆپ بولسا
ئازراق بولسىمۇ ساقلىنااليمىز،   نىڭ ئىزنى بىلەناللە دۈشمەن قەنناسچىلىرىدىنئېچىۋالساق 

بىرسىمىزنىڭ ئالدىنى ، ئۇنداقتا مۇمكىنمىز ەلمەسلىكىكۆزىتتۆشۈك يانتۇ بولسا ئالدىمىزنى ياخشى 
زىنى خەندەك قىلىپ ۆتۈرتۈپ ياسالغان توپىنىڭ ئ ياكى بولىدۇىپ بەرسەك كۆزىتبىرسىمىز  يەنە

 خەندەك تىزىشنىڭ ھاجىتى قالمايدۇ.خالتا  ئەتراپىمىزغاقىلىۋالساق  بۇنداقمۇ بولىدۇ، كولىۋالساق
 ياخشى.  دۇرۇپ قويساققېلىنراق قال نىكولىغاندا ئالدىمىزنىڭ توپىسى

نۇرى  كۈن ،زىتىش ئۈچۈن تۆشۈك ئاچساقۆدىن كەئئەسلەتمە: ھەرقانداق مۇداپى
تۆشۈك يورۇق  شۈپ قالسانۇرى چۈ ئەگەر تۆشۈككە كۈنقىلساق ياخشى،  چۈشمەسلىككە ئامال
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بۇ ئەھۋالدا دۈشمەن كە ئادەم كەلسە تۆشۈك قارىدايدۇ، كۆزىتىشتۆشۈكنىڭ ئالدىغا  .كۆرۈنىدۇ
قەنناسچىلىرى بىزنى كۆزىتىپ تۇرغان بولسا، بىزنىڭ تۆشۈك ئالدىغا كەلگەنلىكىمىزنى بىلەلەيدۇ، 

. مەسىلەن: ئۈستى يېپىق مۇداپىەئلەردىن ياخشىشۇنىڭ ئۈچۈن كۈن چۈشمەيدىغان قىلساق 
كۆزەتكەندە ، ساق كۈن چۈشمەيدۇلمۇداپىەئنىڭ ئىشىكىگە پەرىدە تۇتىۋا، تۆشۈك ئاچساق

   .تۇرۇپ كۆزەتسەك ياخشى راقيىراق، ۆشۈككە بەك يېقىن تۇرۇپ كۆزەتمەيت

، لەردىن ياخشىتاش، كىسەك نىسبەتەن قورالالرغا دېگەندەك داشاكا ،پىكا : بۇمۇداپىەئ بىتون
زىمىزنى ۆرۈر بولسا ئۆز بۇنداق مۇداپىەئنىمۇ، بولىدۇ ىبۇمۇ شازاي .توپ ئېتىپ قالسا چاتاق  لېكىن

  رىباتالرغا بولمايدۇ.م ى، مۇققىلىش ئۈچۈن ۋاقىتلىق ئىشلىتىمىز مۇداپىەئ

 ، پۈتۈن يايسىمانالاليدۇومۇداپىەئ بياخشى  ان شحححححححللەللابۇ  :كەلەنگەن خەندۆۋىئالدىغا توپا د
 ئوق ئاتىدىغان يايسىمان ، پۈتۈنرەلمەيدۇېاشقىسى ئاساسەن زەربە بقورالالردىن ب ئوق ئاتىدىغان

 لېكىن، بەك مۈشكۈل يوق ان شحححححححححللەللا چۈشۈپ كەتمىسە ىالئىچىگڭ خەندەكنى ققورالالرمۇ نە
، رىدۇېتىپ بىاليلىق ياروشانالشقا قخەندەكنى نى قويغان توپا دۈشمەنگە دۆۋىلەپئالدىدىكى 

خەندەكتىن چىققان توپىنى باشقا  خەندەكنى چوڭقۇر كوالپ شۇنىڭ ئۈچۈن جاپالىق بولسىمۇ
  .شۇۋەتسەك ياخشىويەرگە ت

 .ياخشىسى ئىچىدىكى ئەڭ مۇداپىەئلەر تىدىغانېنىڭ ياساشقا تاقىتىمىز يبۇ بىز خەندەك:
 ئانچە تەسىر قىلمايدۇ، پۈتۈن يايسىمان شللەللا انقورالالر ئوق ئاتىدىغان يىرىم يايسىمان  غاڭبۇنى

ان ، كنىڭ ئىچىگە نەخال چۈشۈپ كەتمىسە، خەندەجۇملىرىمۇۋە ھاۋا ھۇ ئوق ئاتىدىغان قورالالر

ھاۋۇن  بولمىغانلىقتىن بەلگە ىغان مۇقۇمبىزنى قارغا ئالىد ، دۈشمەنبەك تەسىر قىلمايدۇ شحححححللەللا
 .ان شللەللا بولىدۇ رەكتەس ئورنىمىزنى تېپىپ نەخ ئۇرىشىۋە ھاۋادىن ئۇرۇش ئۈچۈن  شئېتى

ى خەندەككە يەتمەيدۇ، باشقا مۇداپىەئلەر ىسبىز ئۈستىدە سۆزلىگەن مۇداپىەئلەرنىڭ ھىچقايس
مېتىر بولىدۇ، يەردىن ۋە ھاۋادىن قارغا ئېلىپ نىشانالپ ئۈچ  -ئىككىھەرقانچە قېلىن بولسىمۇ 

 مۇسول قېلىنلىقىنى دىمىسەك-ئوڭ ،كەينى-ىڭ ئالدىبۇن، ك. ئەمدى خەندەككە كەلسەئۇرااليدۇ
چۈنكى  بولىدۇ، بۇنى ھاۋادىن بولسۇن، يەردىن بولسۇن قارغا ئېلىپ نىشانالپ ئۇرماق تەس،

نىشانالپ ئۇرىدىغان  ەتسەكالياققا تۇشىۋ كولىغان توپىالرنى باشقا، خەندەكنىڭ دائىرىسى كىچىك
چۈشسە تەسىر قىلىدۇ، ئوقى مېتىر يېنىغا توپ ئۈچ -ئىككىبەلگىسى يوق، باشقا مۇداپىەئلەرنىڭ 

تەسىر قىلمايدۇ، خەندەكنى يەنىمۇ  اللەلېكىن خەندەكنىڭ ئىچىگىال چۈشۈپ كەتمىسە ئىنشا 

 . ان شللەللا كەتسىمۇ تەسىر قىلمايدۇ مۇستەھكەملىۋەتسەك ئىچىگە چۈشۈپ
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 ئورۇنالشتۇرۇپ قوغداش مۇداپىئەبولغان ئورۇنالرنى  فەتىھ

لىيەتنى قىلىپ ەئەمەر ، بىرلىمىزىى ھەممىمىز بكىنىللىيەتنى قىلىشنىڭ قانچىلىك تەسەئەم بىر
ۈن يەرنى ئېلىش ئۈچ ئۇ .ن ئىش ئەمەسدۈشمەن قولىدىكى زىمىننى ئېلىش ئۇنچە ئاسا

، كاپىردىن تەستە ئالدۇقيەرنى  ز بۇبى  .كېتىدۇ، مۇسۇلمانالرنىڭ ماللىرى مۇجاھىدالرنىڭ قانلىرى
، سان ياراق-دۈشمەن قورال، ىكنچۈ .بولىدۇئەمدى بۇيەرنى تۇتۇپ تۇرماق ئېلىشتىن ھەم تەس 

، شۇنىڭ گە ئۇنداق ئاسان تاشالپ بەرمەيدۇيەرنى بىز بۇ ،ۋە كۈچ جەھەتتە بىزدىن ئۈستۈن
ن اھاۋادىن بومباردىم ۋېلىش ئۈچۈن قولىدىن كەلگىنىنى قىلىپ باقىدۇ، ىشۇ يەرنى قايتۇر ئۈچۈن
يەرنى  تاكى بۇ ،ەيدۇئىلگىرىللمىسا يەنە باشقىدىن تىم ئاالېق بىر، ەيدۇئىلگىرىلمىندىن ېز ،قىلىدۇ

  .ىگەننىڭ پايدىسى يوقلىقىنى بىلگىچەئىلگىرىلگە يەر ياكى بۇ تۇرۇپ ئالغۇچەقاي

رىپ قوغدىشىمىز ېب بولسا قان كېرەك ،لىرىمىزنىڭ قېنى بەدىلىگە كەلگەنيەر بىزنىڭ بۇرادەر بۇ
ئۇ پ، رىپ ئالغان يەرنى قوغداېقان ب ،تۇرۇپ دۈشمەننىڭ ئالدىدا سابىت كۈچلۈك .كېرەك

قا اللە ىگەننىڭ پايدىسى يوقلىقىنى بىلدۈرۈپ قويۇش ئۈچۈنئىلگىرىليەرگە  كاپىرالرغا بۇ
شۇ يەرنى قوغداپ ۋە  قىلىشىمىز لىنىپ دۇئاېقا ياللە، نى ياد ئىتىشىمىزاللەشىمىز، تەقۋالىق قىلى

 مۇداپىەئبولغان ئورۇننى  فەتىھ كېرەك. قىلىشىمىز ىچە تەييارلىقكېلىشقولىمىزدىن قېلىش ئۈچۈن 
، قالسا ئىلگىرىلەپدۈشمەن )يەنى  كېرەك. زقىلىشىمى مۇداپىەئزىمىزنى ۆۋال ئۋقىلىش ئۈچۈن ئا

لىشىمىز تەييار لەرنىمۇداپىەئ لىغۇدەكقىلىپ تۇرۇپ، دۈشمەنگە ئوق ئاتا مۇداپىەئزىمىزنى ۆئ
  . (كېرەك

 

مىنى توسۇش ۇھازىرقىدەك دۈشمەننىڭ ھاۋا ھۇجۇمى ۋە باشقا ئېغىر قوراللىرىنىڭ ھۇج
چۈنكى  .تۇرخەندەك-مۇداپىەئ، بىزگە ئەڭ ياخشى ەتەنبلمەيدىغان شارائىتقا نىسەن كىقولىمىزد

ئوق  پۈتۈن يايسىمانغا ئوخشاش نھاۋۇ مەيلى ،بولسۇن ھاۋا ھۇجۇمى ، مەيلىخەندەكتە
ناھايىتى  لىرى بولسۇن، ھەممە خىل ئەھۋالداباشقا توپ قورالمەيلى ۋە  بولسۇن قورالالر ئاتىدىغان

تىسىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا خەندەك ئەڭ ياخشى قۇسەۋەپ ن .مۇداپىەئلەنگىلى بولىدۇياخشى 
 .ھىساپلىنىدۇ مۇداپىەئ

لمىسا شۇ تىشىمىز ياكى بوېشۇۋوتوپىنى باشقا يەرگە ت ئەسكەرتىش: خەندەك كولىغاندا چىققان
ىالرنى سەل توپ يېڭى ىۋەتكەندە،وپىالرنى شۇ ئەتراپقا يېيت .كېرەكتىشىمىز ىۋئەتراپقا يېيى

ياكى  ۋە ىگە شاخ تاشالپ ياكى غازاڭ چېچىپ: ئۈستمەسىلەن. ئۆزگەرتىۋەتسەك ياخشى
 ،توغرا .كېرەكتوپىنى ئەتراپقا ماسالشتۇرىۋىتىشىمىز  يېڭىقانداقال بولمىسۇن  .......باشقا

، خەندەككە لەپ قويساقىۋۆتەرىپىگە د ئالدىخەندەكتىن چىققان توپىالرنى خەندەكنىڭ 
پايدىسى  ۋە خەندەكنىڭ ئاسان پۈتىشىگە ەىگرەلمەسلىكۆك نىڭچىققىنىمىزنى دۈشمەن-كىرىپ

چىققىنىمىزنى كۆرمىگىنى -ىپخەندەككە كىردۈشمەن . پايدىسى زىينىغا چىقىشمايدۇ لېكىن، بار
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خەندەكتىن ئەگەر  .قالىدۇ ولۇپئاشكارە ب ئېنىقسانى  ۋە ، خەندەكلىرىمىزنىڭ ئورنىبىلەن
 .لىدۇېك شقا توغراكوال تېيىزراقخەندەكنى  ،سەكېلەيمىز دىۋۆچىققان توپىالرنى ئالدىغا د

دۈشمەننى ، بۇنداق بولغاندا لىدۇېبوينىمزغا كتوپا  لىگەنىۋۆد ،گىچە كولىساقلىمىزېخەندەكنى ب
، ىپىمىز خەندەكنىڭ سىرتىدا قالىدۇئارقا تەر لېكىن ،اليمىزۋە ئوق ئاتاۆزىتەلەيمىز ياخشى ك

پىمىز  خەندەكتىن چىقىپ ئەگەر ئارقا تەرى ، مۇمكىنگىشى ېكەينىمىزگە ئوق چۈشسە شازايە ت
دە تۇرۇپ دۈشمەننى خەندەكنىڭ ئىچى، پ خەندەكنى بوينىمىزغىچە كولىساقدە قالمىسۇن

ۈن  ۋە ئوق ئېتىش ئۈچ كۆزىتىشدۈشمەننى  ، ئۇچاغدازىتەلمەيمىز ۋە ئوق ئاتالمايمىزۆك
   .كىلىدۇاردەكتىن چىقىشقا توغخەن

 بېشىمىز كۆرۈنمىگىدەك) شۇنىڭ ئۈچۈن جاپالىق بولسىمۇ خەندەكنى چوڭقۇرراق كوالپ
 شۇۋەتسەك ياخشى. وكوالپ( توپىسىنى ت
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 كوالپ رىبات ئورۇنالشتۇرۇش تۈزلەڭلىك ئورۇنالرغا خەندە 

-شىمىزقىلىدىغان ئى بىرىنچىئەمدى بىزنىڭ ، بولدى فەتىھبىلەن بىر ئورۇن  نىڭ پەزلى اەلل
-ئەمىربۇ ئىشالرنى ئورۇنالشتۇرۇش  شى كېرەك.بولىى كۈچەيتىش نسىمۇداپىەئيەرنىڭ  بۇ
مەخسۇس  سىنى كۈچەيتىشكەمۇداپىەئيەرنىڭ  بۇ ماندانالروق-ئەمىر. تىىماندانالرنىڭ مەسۇئلىيوق

زاپاس ، چارچاپ كەتكەن بولساىسى پپۇجەڭ گۇر الزىم.كىشىلەرنى مەسۇئل قىلىشى  پابىر گۇرۇپ
   .سا بولىدۇئىشقا مەسۇئل قىل بۇ الرنىپىياكى باشقا گۇرۇپپا گۇرۇپ

رىبات  ،سىنى كۈچەيتىپمۇداپىەئيەرنىڭ بۇ بولغان  فەتىھ ماندانالروق-بىزنى ئەمىر
 شۇنىڭ ئۈچۈن رىبات، ئەڭ ياخشى مۇداپىەئ خەندەك دىدۇقرىباتقا  .ئورۇنالشتۇرۇشقا بەلگىلىدى

گۈرجەك قاتارلىق  ،(سىرت قازما )جوتو دىنلىرىمىزقيارا-ئورۇنالشتۇرۇشقا ماڭغاندا قورال
قايسى  ؟اليلىقوق تەرەپ لىشىگە قايسىىدۈشمەننىڭ ئىلگىرئەۋۋەل،  نەرسىلەرنى ئېلىۋالىمىز.

ۋە ياخشى  بىز قەيەردە تۇرساق ياخشى كۆزىتەلەيمىز ؟بار تەرەپتىن كېلىش ئېھتىماللىقى
كوالپ رىبات  خەندەك........دېگەن مەسىلىلەرنى نەزەرگە ئېلىپ تۇرۇپ، ؟االيمىزىيتوس

 ىلىقئار، خەندەكلەرنىڭ كېيىنتالالپ بولغاندىن  .ئورۇنالشتۇرىدىغان ئورۇننى تاللىۋالىمىز
 ،مۇساپىسى يىراق بولسا ياخشى ئارىلىق،  تۈزلەڭلىكتە خەندەكلەرنىڭ ۋالىمىزىمۇساپىلىرىنى بەلگىل

ياكى توپ قوراللىرىنىڭ دۈشمەننىڭ ھاۋا ھۇجۇمى  جەڭ ياكى باشقا ئەھۋالالردا قالسا بولۇپيېقىن 
 بىر خەندەكتىلەر يەنە ىئارىلىقشۇڭا خەندەكلەر  .مۇمكىنقېلىشى  بولۇپتاالپەت كۆپ  زەربىسىدە

، ئەگەر يەر شەكلى ياكى باشقا نەرسىلەرنىڭ بولۇشىتۇرالىغۇدەك  كۆرۈپ بىر خەندەكتىكىلەرنى
)يەنى ئاڭالپ تۇرالىغۇدەك  نىرمال ئاۋازونئارا -، ئۆزتۇرالمىسا كۆرۈپ تۈپەيلىدىن ۇسىغتوسال

بەلگىلەپ  ئورۇننىكواليدىغان . كېرەك بولۇشى( غىچەمېتىر 15مېتىردىن  10تەخمىنەن 
ھەر ئىككى  ،سۈرئەتتە كواليدۇ تېزىگە بەلگىلەنگەن خەندەكنى ۆزھەركىشى ئ، كېيىنبولغاندىن 

 .ئادەم بىرخەندەك كولىسا ياخشى

 نىدۈشمەنتە تۇرۇپ ئىككى خەندەك-بىرچۈنكى  .خەندەكلەرنى كۆپرەك كوالش كېرەك
، چۈنكى سقىلى بولمايدۇكەلگەندە ئالدىنى تو ئىلگىرىلەپ، دۈشمەن كىلى بولغان بىلەنزەتۆك

ئىككى -بىز بىر .لىدۇېەڭرى دائىرىدىن كىمەيدۇ، كۆپ ئادەم كئىلگىرىلىسە ئاز ئىلگىرىلدۈشمەن 
نى ئوققا تۇتالمايمىز، سىچىققان دۈشمەننىڭ ھەممى ئىلگىرىلەپ، خەندەكتە تۇرۇپ ئوق ئاتساق

ئىككى ھەرلىرىگە ئوق ئاتساق، قالغانلىرى بىزنىڭ ئىككى خەندىكىمىزنى ئوققا تۇتسا، تۈركۈم بىر
يېرىمى  ،خەندەكتىكىلەر بېشىمىزنى كۆتۈرەلمەيمىز، دۈشمەننىڭ يېرىمى بىزنى ئوققا تۇتۇپ تۇرسا

-بىرھەممىمىز ، كۆپرەك بولساخەندەكلىرىمىز( مۇداپىەئلىرىمىز ) بىزنىڭئەگەر ەۋېرىدۇ،ئىلگىرىل
مىسە لەرگە ئوق ئېتىپ بىشىنى كۆتۈرگۈزئىككى خەندەككە توپلىشىپ قالمايمىز، بىر خەندەكتىكى

 ئىلگىرىلەپ، ىزنىڭ مۇداپىەئلىرىمىز كۆپ بولساب، ئېتىپ تۇرىدۇ باشقا خەندەكتىكىلەر ئوق يەنە
، يدۇكۆتۈرەلمىگۈدەك ئوققا تۇتالماھەممە خەندەكتىكىلەرنى بىراقال بېشىنى  چىققان دۈشمەن
لىغۇدەك ۇرابۇرادەرلەرنى كەڭرى دائىرىگە ئورۇنالشت ،كەلسە ئىلگىرىلەپدۈشمەن شۇنىڭ ئۈچۈن 
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يەنە بىرسىدە ، ەكتە بىردەمبىر خەند .تسە مۈشكۈل يوقەك پلۇو، كۆپ بكۆپ خەندەك كواليمىز
ئاز  لېكىن .بولىدۇ بىخەتەر نى بىلەلمەيدۈشمەن ئورنىمىز ،ئوق ئاتساقيۈرۈپ  لىپىكيۆت بىردەم
تىپ قالسا ېەككە ئوق چۈشۈپ كخەنددە، -ادەم بىر يەرگە توپلىشىپ قالىمىزكۆپ ئ، قالسا بولۇپ

ياخشى دۈشمەننى  بولسىمۇ ئادەم ئاز ،ندەك كۆپ بولسا، ئەگەر خەكېتىدۇۇپ بولپەت كۆپ تاال
دائىرىگە تارىلىپ تۇرۇپ  مېتىر 40- 30ئادەم بولسا  يەتتەياكى : ئالتە مەسىلەن .بولىدۇتوسقىلى 

ىمىز، شۇ كىچىك دائىرىگە توپلىنىپ قال ،بولسا ، خەندىكىمىز ئازبولىدۇمى ياخشى ۈئوق ئاتساق ئۈن
 نىچىلىقتا تۇرۇپ دۈشمەنچۇقوچۇقچىلىقتا قالىمىز، ئوئ كەڭرى دائىرىدە تۇرايلى دىسەك

 تېزپىالنالنغان بارلىق خەندەكلەرنى بىرال ۋاقىتتا،  .ئاسان توسقاندىن خەندەكنى كۆپرەك كولىماق
 شۇنچىلىك پۈتكەندە لەرخەندەك، ئەگەر لىش كېرەككولىۋېغىچە زىتتوختىماي ، سۈرئەتتە
 ،بولمىسىمۇ مۇداپىەئمۇستەھكەم  ئانچەىغىچە كوالنغان خەندەك تېز، قالسا ئىلگىرىلەپدۈشمەن 

توختىماي خەندەكلەرنى بىرىنچى باسقۇچتا ، شۇنىڭ ئۈچۈن الاليدۇوب مۇداپىەئياخشى  خېلى
  .لىش بەك مۇھىمېغىچە كولىۋزىت

لىدىغان ېك ئىلگىرىلەپكوالپ پۈتكۈزۈپ بولغىچە دۈشمەن  ، خەندەكبولۇپ فەتىھبىر يەر »
دەپ بىر كۈن  «ئۇالرمۇ ئىنسان چارچىغاندۇ، مەيدۇىئىلگىرىل تېزدۈشمەن ئۇنداق  ر؟باە ئىش نەد

 سۇ ؟.  بەلكىم ئۇنداق ئىش بولماس، ئەگەر بولۇپ قالسىچۇمۇمكىنيىلىشى ېد ئااليلىئارام 
ىسە قەيەردە تۇرۇپ ئالدىنى ئىلگىرىلدۈشمەن  ىئەتىس ،ئۇخلىسا ئۇخاليدۇ دۈشمەن ئۇخلىمايدۇ

 يەرنى تۇتۇپ تۇرالماي بۇ بىدىن،كولىمىغانلىق سەۋە دۈشمەننى سەل چاغالپ خەندەك توسىمىز؟
  ؟ لۇئم مەسبۇنىڭغا كى قويساق رىپېقولدىن ب

سىدا ىتۇرئورنى بولۇپ، مۇجاھىدالر بىلەن دۈشمەن ئوت رىباتبىر ئەمەلى بولغان ۋاقىەئ: 
غقا دۈشمەن شۇ تا كېيىن .بار ئىدىتاغ  بىربولغان  خەتەرلىك نىڭ چىقىۋېلىشىدۈشمەن

تاغنى  زىپ بۇېبۇنى سمەسۇئلالر  ،غانقىلىشقا باشلى ھەرىكەتچىقىۋېلىش ئۈچۈن 
ىناالرنى مكۆپ ھەم چوڭ شۇ تاغقا چىسى ېك مىناچىالر ئورۇنالشتۇرغان، ۇرىۋىتىشنىمىناالشت

نى ىسىم پەقەت مىنانىڭ سىمىنى تارتىپ رىبات ئورنىغا ئەكىلىپ ۈپ، ھەممە ئىش پۈتگەنكۆم
ئۆزىدە كۈننىڭ  شۇ، چارچىغانلىقتىن ۋە باشقا بۇرادەرلەر ، مىناچىالرېتىشال قېلىپ قالغانۋۈمۆك

 ەتىسىئقالغان ئىشالرنى ئەتىگە قويۇپ قويغان.  ،رۇنلۇق قىلىپوئىشنى تۈگىتىۋىتىشكە ھ
شچانلىقالر تاغدىن دۈشمەننى خېلى تىرى لغان، ئۇىۋاتاغقا دۈشمەن چىق شۇ قارىغۇدەك بولسا،

ر شقا سەۋەپلەشۇ ۋە با كېيىنبىلەنمۇ چۈشۈرەلمىگەن. نەتىجىدە بۇ رىبات ئورنى بىر مەزگىلدىن 
سكىرى ئە ۋاقىتنىڭ، دۈشمەننى سەل چاغلىماسلىقىمىزشۇنىڭ ئۈچۈن بىلەن قولدىن كەتكەن. 

 ى تەييارلىقتىشىچە دۈشمەنگە قارشېبارىدا تاقىتىمىزنىڭ ي قىممىتىنى بىلىشىمىز، پۇرسەتنىڭ
 قىسسە ئىبرەت ئۈچۈن سۆزلەندى بۇ  شىمىز كېرەك.ۇتۇر ھەربى ھالەتتە ھەرۋاقىت ،قىلىپ
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، ئۇنىڭدىن ۋالىمىزئازراق دېمىمىزنى ئېلى كېيىنغىچە كوالپ بولغاندىن ىمىززىتخەندەكلەرنى   
، كېيىنئازراق ئارام ئېلىۋالغاندىن يەنە ، تىمىزېۋىيرەت قىلىپ بەلدىن ئاشۇربىر غە يەنە كېيىن

توپا ىدىغان يەرگە كۆزىتدۈشمەننى  .تىمىزكولىۋېرۈنمىگۈدەك ۆبېشىمىز ك كوالپ داۋاملىق
  .بولىدۇزەتسەك ۆدەسسەپ ك ئۇسۇلغان خالتىنى قويۇپ، شۇنىڭغا

 

كىرىپ قالسا  ئىلگىرىلەپ، دۈشمەن كوالپ بولدۇق نمىگۈدەككۆرۈھەممە خەندەكلەرنى ئادەم   
 پلۇوبۈگۈن كەچ ب ، مىز بار بولدىرىىلكەقىلىپ تۇرۇپ ئوق ئاتقۇدەك خەند مۇداپىەئزىمىزنى ۆئ

كوالپ  ، )كەچ بولغىچە خەندەكلىمىزل قىلىپ  ئارام ئاۈتەۋەككقا اللە ، ئەمدىكەن بولساكەت
ل قىلساق، دۈشمەن ۈ، كولىمايال تەۋەككل قىلىمىزۈنچىلىك قىلىۋىتىپ ئاندىن تەۋەككشۇ

قىلىپ ئوق ئاتىدىغان ئورۇن  مۇداپىەئزىمىزنى ۆقالسا ئ ئىلگىرىلەپ ئەگەر ،ىمىسە ياخشىئىلگىرىل
 (.........؟قىلىمىز  مۇداپىەئيەرنى قاندا  قىاللمىساق بۇ مۇداپىەئزىمىزنى ۆ، ئقالىدۇ بولۇپيوق 

نۈگۈن كوالپ بولغان ۈت، ئەمدى جەم ئۆتكۈزىۋالدۇقچىنى خاتىرېنىڭ رەھمىتى بىلەن بىر كاللە
باشقا  جەڭ ھالەتلىرىدەتۇتاشتۇرىۋەتمىسەك،  خەندەكلەرنى بىر بىرىگە تۇتاشتۇرىمىز،

 سەىمىز، ئوقى تۈگىبېرىشبىز ئۇنىڭ يېنىغا ئۆتۈپ ياردەم  ،سايارىدار بول لەرخەندەكتىكى بۇرادەر
بېرىپ ئوق ئەكىلىشىمىز  كەباشقا خەندەك سەبىزنىڭ ئوقىمىز تۈگى، ىمىزبېرىشئوق ئاپىرىپ 

بۇرادىرىمىزنىڭ  .مېتىر 15بىلەن يەنەبىر خەندەك ئارىلىقى  بىر خەندەك ،لىۋاتىدۇوجەڭ ب .كېرەك
مېتىر ئۇچۇقچىلىقتىن  15ى ياردەم سوراپ بېرىشىمىز ئۈچۈن يېنىغا ياردەم بەرگىلى بېرىشىمىز ياك

قىنى ئادەم ۇچوڭقۇرل ڭخەندەكلەرنىشۇنىڭ ئۈچۈن  .بۇ خەتەرلىك ئەھۋاللىدۇ، ېكا مېڭىشقا توغر
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، شۇغىلى بولغىدەك قىلىپور سېلىپ تداىى زەمبىلگە ياركىنىكەڭل، ۈدەكگنمىكۆرۈرە ماڭسا ۆئ
 .تىمىزېۋىۇتاشتۇربىرىگە ت-بىرھەممىنى 

 

 بولۇپجەڭ  ئىلگىرىلەپدۈشمەن  ئەمدى، ئارا تۇتاشتۇرۇپ بولدۇق-والپ ئۆزخەندەكلەرنى ك
 ئارا ياردەملىشەلىگۈدەك-ۋە ئۆزدۈشمەننى توسالىغۇدەك  ،تۇرۇپ مۇداپىەئ قىلىپزىمىزنى ۆئ، قالسا

تىدىغان، سىرتتىن ئوق ئەكىرىپ ېپ كچىقىشۇپ ئېلىپ ورنى تالدارىيار لېكىن، خەندىكىمىز بار
 ئارقا سەپكە تۇتاشقان لىدىغانېۋە كۈچىمىز ئاجىز كەلسە سىرتتىن ياردەم ك رىدىغانېب

، لەلىشى ئۈچۈنېياردەم ك تېز بىخەتەر ۋە رگەەلخەندەكئالدىنقى سەپتىكى بۇ ، خەندىكىمىز يوق
 ۋەتمىسەكىئەگەر تۇتاشتۇرۋىتىمىز، ىبىخەتەر يەرگىچە تۇتاشتۇردىكى ئارقا سېپىمىز خەندەكنى

 بېرىشئوق ئەكىرىپ ، قالسا بولۇپر اليارىدارياكى ئېغىر  تىدا بىزگە ئوق الزىم بولساقڭ ۋاجە
لمەسلىكى ىلەكيېنىمىزغا تىدا قۋا ياردەمچىلەر تىش ئۈچۈنېنى ئېلىپ چىقىپ كالريارىدارياكى 

  .مۇمكىن

 ،دۈشمەن ھاۋادىن قاتتىق بومباردىمان قىلىۋاتىدۇ ،ىپ كەتتىناھايىتى قىزمەسىلەن: جەڭ 
ۇ ۋاقىتتا ، مۇشيامغۇردەك يېغىۋاتىدۇ ئوق ،ۋاتىدۇۇورالالر بىلەن قاتتىق ئۇرمۇ ئېغىر توپ قيەردىن

بولمىسا دۈشمەن  تېزئەگەر  ،كېرەكى بېرىشىپ لدىن ئوق ئەكىتېز گەبىز .ئوقىمىز تۈگىدى
ئېلىپ  تېزبۇنى  ،بار يارىدارياكى ئېغىر  .مۇمكىنبولىشى  كېلىپخەندەككىچە  ئىلگىرىلەپ

ۋاقىتتا  ئوق ئېلىپ  بۇ، ا سەپكە تۇتاشقان خەندىكىمىز يوقبىزنىڭ ئارق ،كېرەكتىش ېچىقىپ ك
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چىلىقتىن چۇقوئۈچۈن ئ كېلىشبىزنىڭ قېشىمىزغا  شىغىلى كەلگەنلەروت يارىدارياكى  كەلگەنلەر
 ياردەمگە كەلگەنلەر .مغۇردەك يېغىۋاتسا ئۇچۇقچىلىقتىن ماڭالمايدۇائوق ي .كېرەكى كېلىش

قىچە ۋاقىت ئۇ ،دەپ ساقالپ تۇرىدۇ لىايسەل پەسەيگەندە ماڭ ئوق ،ئوقنىڭ پەسىيشىنى كۈتۈپ
الر يارىدارى كياۋە  مۇمكىنقېلىشى  پولۇمەسلىك بلىشېكر بىرە لىكشۇ سەۋەپ ،ئوقىمىز تۈگەپ

 ،لىمىزى)ھەممىمىز ب .مۇمكىنتىشى ېك بولۇپشېھىد  بىدىنتىلمىگەنلىك سەۋەېاقتىدا ئېلىپ كۋ

20ۋاتقانداۇلوبۇنداق جەڭ ب − ئۈچۈن  شۇنىڭ .خېلى تەسچىلىقتىن ئۆتۈشمۇ چۇقوئ مېتىر 15
لىدىغان ېسەپ تەمىناتى ك خەندەكنى ئارقا تارتساقمۇ اپاج خاتىرجەم ۋاقىتتا جەڭ بولمىغان

 ( ساق ياخشىلبىخەتەر يەرگىچە كولىۋا

 

يەنە مۇستەھكەملىشىمىز خەندەكلەرنى زەربىسىنى تېخىمۇ ئازايتىش ئۈچۈن  بومباردىماننىڭ
 .كېرەك

 ، ئىككىكەتتى دەيلى ھاۋۇن چۈشۈپ ئىچىگەخەندەكنىڭ  ،خەندەكلىرىمىز تۈز ھالەتتە
چاقماق شەكىللىك  خەندەكنى ئەگەر .مۇمكىنياكى يارىدار بولىشى  بولۇشىشېھىد ىرىمىز بۇراد

كەتكەن  خەندەكنىڭ ئىچىگە چۈشۈپ ان شحححللەللالەپ قويساق، ىۋۆكولىساق ياكى ئىچىگە توپا د
تىشى بەك ئاز ېخەندەكنىڭ ئىچىگە ئوق چۈشۈپ ك .ئوقنىڭ زەربىسىنى ئازايتقىلى بولىدۇ

دۈشمەننى كۆپ تاالپەتكە ، كۆرۈپ بىزنىڭ مەقسىتىمىز تاالپەتنى ئاز لېكىن، ئەھۋالئۇچرايدىغان 
ئارا تۇتاشتۇرغاندا بولسۇن، -ئۆز ندەكلەرنىەخايتىش ئۈچۈن، ئاز نى تېخىمۇتاالپەت .ئۇچرىتىش

چاقماق شەكىللىك كواليمىز دىغان يولنى خەندەكلەشتۈرگەندە بولسۇن ىلېك سەپ تەمىناتى ئارقا
ھالەتتە خەندەكنىڭ ئىچىگە ئوق  بۇ .لەيمىزۆۋىتوپا د ئىككى تەرىپىگە نىڭئىچى خەندەك ياكى
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ياكى ، خەندەكنىڭ ئەگرى يەرلىرى ، چاقماق شەكىللىك كوالنغانىمۇتىپ قالسېچۈشۈپ ك
بولغان تەقدىردىمۇ ، نى توسۇپ قېلىپ تاالپەت بولمايدۇقويغان توپىالر شازايى دۆۋىلەپ

  .ان شللەللاتۈزھالەتتىكىدىن ئازراق بولىدۇ 
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ئوخشاش قىلىۋالساق خەندەكنىڭ بىخەتەرلىكى تېخىمۇ ئاشىدۇ، ئوق گە رەسىمدىكى بۇ  
يۆتكىلىپ تۇرۇپ ئوق ، ۋالساق جەڭ ھالەتلىرىدە ئالمىشىپئاتىدىغان ئورۇنالرنى زاپاس قىلى

اللمىساقمۇ، جەڭ و، ئەگەر يۆتكىلىپ ئوق ئاتىدىغان زاپاس ئورۇنالرنى ياساپ ببولىدۇئاتقىلى 
ئوق  .دىن يۆتكىلىپ تۇرۇپ ئوق ئاتساق ياخشىئېتىۋەرمەي، ئورنىمىزئوق  ئورۇندا ھالەتلىرىدە بىر

ى ئېتىپ ئوقى تۈگىگەندە يەنە ئىككىلى ئادەم تەڭ ئوق ئېتىپ تەڭ توختىماي، بىرس ائاتقاند
 ،ۋاالاليدۇ، دۈشمەنگە ئوق ئېتىشمۇ توختاپ قالمايدۇىسى ئاتسا، ئوقى تۈگىگىنى ئوق ئالماشتۇربىر

 .بولىدۇە ئازراق بولسىمۇ پايدىسى ىگقانچە ئادەم ئىكەنلىكىمىزنى بىلەلمەسلىك نىڭدۈشمەن

بىز دىكى ەينىكخەندەكلىرىمىزنىڭ  ،كېيىنسەپ يوللىرىنى خەندەكلەشتۈرۈپ بولغاندىن  ئارقا
دەپ  مۇداپىەئدۈشمەن قاراپال  نەرسىلەردە دېگەندەكتوپا ، ۇرمايدىغان بىكار يەرلەرگە تاشت

ۋاقىتالردا  دىن بەزىمۇداپىەئلەريالغان  ، بۇنى ياساپ قويىمىزمۇداپىەئلەريالغان  قالىدىغانئويالپ 
چىقىش جەريانىدا -كىرىپ شىۋەتكەن خەندەكنىوتوپىسىنى ت .گە ئوق ئېتىپ قويىمىزندۈشمە

دىن ئوق ئېتىپ مۇداپىەئلەربەزىدە يالغان ، دۈشمەن قاراپ بىلەلمەيدۇسەزدۈرۈپ قويمىساقال 
 ،ئاتىدۇ گەمۇداپىەئلەرئوق ئاتسىمۇ شۇ  پىكەن دەپ ئويالە ئيەرد بىزنى شۇ دۈشمەن ،قويساق

ئاندىن  پىڭ ئەتراپىنى ئاساس قىلىپ بومباردىمان قىلنىمۇداپىەئلەر شۇ ىلىگەندىمۇگىرلئى
ئەگەر ھاۋادىن . بولىدۇقالمىغانال بولسا شۇنداق  كۆرۈپخەندەكلىرىمىزنى ھاۋادىن . ەيدۇئىلگىرىل

  .ان شللەللا ئانچە تەسىرقىلمايدۇبومباردىمان تۇرساق  تارقىلىپخەندەكتە قالغان بولسا   كۆرۈپ
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 ئارقا تەرىپىمىزگە ،خەندەكلىرىمىزنىڭ ئالدىغا قىلمايمىزنى مۇداپىەئلەرغان لئەسكەرتىش: يا
ئېشىپ كەتكەن ياكى يەتمىگەن  ئوق  مۇداپىەئدىن يالغان قىلساق ئۇنداق ،قىلمايمىز مۇيېقىن بەك

، ئامال بار قىلىپ قويىمىزيىراقراق يەرگە  دىكىپىمىز، شۇڭا ئارقا تەرىمۇمكىنشى ۈبىزگە چۈش
  .تەرەپلىرىدە بولسا ياخشى يان ،بىلەن ئۇدۇل بولماي خەندەكلىرىمىز

ە دۈشمەنگە زەرب، قىلىپ تۇرۇپ مۇداپىەئزىمىزنى ۆقالسا ئ ئىلگىرىلەپبىزنىڭ دۈشمەن ھازىر 
ھازىرقى  لىدىغان بىخەتەر يولىمىزمۇ بار،ېى كئارقا سەپ تەمىنات، رەلىگۈدەك خەندەكلىرىمىز بارېب

چاغلىساق  دۈشمەننى سەل لېكىن .بوالاليدۇ مۇداپىەئخېلى ياخشى  ان شحححححللەللاخەندەكلىرىمىز  بۇ
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 رىمىزنى قانچىلىكمۇداپىەئلىۋە خاتىرجەم ۋاقىتتا دۈشمەنگە قارشى  ر، بىز مۇشۇنداق بىكابولمايدۇ
بىز بىكار ۋاقىتنى غەنىمەت  شۇنىڭ ئۈچۈن. ياخشى ىۋالساقشۇنچىلىك كۈچەيت ،كۈچەيتەلىسەك

  T مېتىر ئۇزۇنلۇقتا 30 – 25ياكى بولمىسا  مېتىر 50 -40بىلىپ  خەندەكلىرىمىزنىڭ ئالدىغا 
يەردىن زەربە مەننى چالغۇتقىلى ۋە ئويلىمىغان ئارقىلىق  دۈش بۇ .لىۋالىمىزوشەكىللىك خەندەك ك

تۇرغان  ۋە بىز ەرنىڭمۇداپىەئليالغان  ،ىگەندەئىلگىرىلچۈنكى دۈشمەن  ان شللەللا بولىدۇبەرگىلى 
ۋاقىتتا  بۇ، قاتتىق بومباردىمان قىلىدۇيەردىن ھاۋادىن ۋە  نىڭ ئەتراپىنىخەندەك

بولۇپ  دىنئىككى-ئىككى ۆز ئورنىمىزدابىريەرگە توپلىشىۋالماي  ھەممىمىز ئخەندەكلىرىمىزدە 
غۇز ليالغۇز تۇرمايمىز ۋە يا رازۋېدكا ۋە باشقا جەڭ ئەمەلىيەتلىرىدە بولسۇن ،)پىستىرما تۇرىمىز

، چىقىدۇ ئىلگىرىلەپيادە ئەسكەرلەر پى كېيىنقاتتىق بومباردىماندىن  .(قىلمايمىز ھەرىكەت
 بۇ ،باشاليدۇ ئارقا تەرەپنى ئۇرۇشقا جۇملىرى پەسىيىدۇ ۋە سەلھۇ ھاۋالىغانسىرى دۈشمەن يېقىن

لىۋاتقان ېك ئىلگىرىلەپبېرىپ  لىرىمىزگەشەكىللىك مۇداپىەئ Tئالدىغا ياسىۋالغان بىز ۋاقىتتا 
 ،ۇن قاتتىق بومباردىمان قىلغاچقاەشتىن بۇرئىلگىرىل . دۈشمەنرىمىزېب ۇيۇقسىز زەربەدۈشمەنگە ت

نىڭ ئورنىمىزنى كەينىدە دەپ دەپ ئويلىشى ياكى بىزدى قىلغۇدەك ھالى قالمى بىزنى قارشىلىق
دىن بىز بۇالرنىڭ ئالدى، مۇمكىنمېڭىشى قىلىپ  يىچە تەييارلىقوب شۇ نلىكى ئۈچۈنبىلگە

دۈشمەن ھۇجۇمچى ، بولىدۇبۇنىڭ ئۈنۈمى ياخشى  ان شححححححححللەللابەرسەك،  زەربە تۇيۇقسىز چىقىپ
 ن ۋە يەردىنھاۋادىبىزنى  ئۇالر، بولغانلىقى ئۈچۈن يېقىن ىمىزئارىلىق بىلەن بولغان ئەسكەرلىرى

  .ان شللەللا. ئۇرالمايدۇ ئالدىراپ
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 بىز ئۇ ناۋادا، مىنا ئورۇنالشتۇرىۋەتسەك ياخشى مۇداپىەئگەشەكىللىك  Tئەسكەرتىش : بۇ 
 ئۇ مۇداپىەئدە تۇرالماي ،كېلىپ دۈشمەننىڭ كۈچى زور ياكى قالساق بارالماي مۇداپىەئگە

خەندەكتىن دۈشمەن  ، بۇەككەلسا رتوغ كەتىشېمىزگە قايتىپ كرىىلكەخەندكەينىمىزدىكى 
 گەمۇداپىەئلەر كولىغاندا باشقا بۇ مۇداپىەئنى .مۇمكىنتىشى ېپ كبىزنىڭ قارشىمىزغا پايدىلىنى

  .لەپ قويمايمىزىۋۆد ىمۇئىچىنىڭ ئىككى تەرىپىگە توپ، خشاش چاقماق شەكىللىك كولىمايمىزئو
 انلىقتىنتۈز بولغ خەندەكبۇ ،كەتسەكمۇ چېكىنىپتۇرالماي  خەندەكتە بۇئەگەر  بۇنداق بولغاندا

اق دۈشمەننىڭ قولىغا ئەگەر چاقماق شەكىللىك كولىس .تۇرااليمىز كۆرۈپياخشى خەندەك ئىچىنى 
)خەندەك باشقا  دۇۇپ قالىبول، بۇخەندەك بىزگە نىسپەتەن بەك خەتەرلىك چۈشۈپ كەتسە

چاقماق  خەندەكئەگەر . مۇداپىەئمۇستەھكەم  ،قارىغاندا بىخەتەرلىكى يۇقىرى گەمۇداپىەئلەر
بۇنىڭ بىخەتەرلىكى تېخىمۇ  ،لەنسەىۋۆتەرىپىگە توپا د شەكىللىك كوالنسا ياكى ئىچىنىڭ ئىككى

 بۇ ( .خەتەرلىكۈشۈپ كەتسە ئەھۋال چدۈشمەنگە  مۇداپىەئبۇنداق مۇستەھكەم  ،ئاشىدۇ
، چۈنكى بىز اليوىسىمۇ دۈشمەن ئۈچۈن بەك قئىلگىرىلتۇرۇپ ئوق ئاتسىمۇ ياكى  خەندەكتە

نى لەنگەن توپىالر ئوقۆۋىئۇالرغا ئوق ئاتساق خەندەكنىڭ ئەگىلمىلىرى  ياكى ئىككى تەرىپىگە د
تۇرۇپ  مۇداپىەئ قىلىپزىگە ۆتوپىالرنى ياكى ئەگىلمىلەرنى ئ ، دۈشمەن شۇتوسىۋالىدۇ

 .لىمىزوتارتىپ دۈشمەنگە مۇداپىەئ كوالپ بەرگەن ب جاپا ،لىيەلەيدۇىئىلگىر ىسە بىخەتەررىلئىلگى

تۈز خەندەكنى شەكىللىك  Tئالدىغا كوالنغانشۇنىڭ ئۈچۈن . ساقلىسۇن اللەتىن بولۇشبۇنداق 
  .ياخشىتېخىمۇ الشتۇرۋەتسەك مىنا، كواليمىز

 نى مۇستەھكەملەشمۇداپىئەلەر بار ئورۇنالردا ( )يەنى ئۆي شەھەرلەردە

خىل  بار ئورۇنالرغا( خەندەك ئارقىلىق رىبات ئورۇنالشتۇرساق ئىككى شەھەرلەرگە  )يەنى ئۆي
 ،خەندەكلەرنى ئۆينىڭ كەينىگە كوالش - خىل ئۇسۇلبىرىنچى  .ئۇسۇلدا ئورۇنالشتۇرىمىز

 .ەندەكلەرنى ئۆينىڭ ئالدىغا كوالشخىل ئۇسۇل خئىككىنچى 

 بىخەتەرلىك ۋە، رىبات ئورۇنالشتۇرساقئارقىلىق خىل ئۇسۇل بىرىنچى بار ئورۇنالردا  ئۆي
، چۈنكى دۈشمەن بىزنى ئۆيدە دەپ ئويالپ ئەۋزەللىككە ئىگە بولىدۇجەھەتتىن  يۇشۇرۇنلۇق

يارىدارالرنى ئېلىپ چىقىپ كەتمەكچى ياكى  رىبات ئالماشماقچى. دىققىتىنى ئۆيگە قارىتىدۇ
ياردەم كەلسە، ئۆينىڭ ئارقىسىدىن دۈشمەنگە كۆرۈنمەي  جەڭ ۋاقىتلىرىدا بىزگە ياكىۋە  بولساق

لېكىن دۈشمەننى ئۆينىڭ ئالدىدا تۇرغاندەك ياخشى  .قىالاليمىز ھەرىكەتبىماالل 
بەرسەك  كۆرۈپبىرسىمىزنىڭ ئالدىنى بىرسىمىز ، ئۇنداق بولۇپ قالسا مۇمكىنكۆزىتەلمەسلىكىمىز 

  .بولىدۇ ىمۇىچىگە كىرىپ كۆزىتىپ چىقىپ كەتسئۆينىڭ ئ بەزىدە-بەزى ،بولىدۇ

لەپ ىۋۆئىچىگە توپا د ياكى كىللىك كوالپچاقماق شە خەندەكلەرنىتۈزلەڭلىكتىكى 
قىلىپ مۇستەھكەملىسەك  شۇنداق مۇشەھەرلەردىكى خەندەكلەرنى، لىگەنگە ئوخشاشمۇستەھكەم

 .بولىدۇ
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 .ئورۇنالشتۇرساق، دۈشمەننى ياخشى كۆزەتكىلى بولىدۇرىبات بويىچە خىل ئۇسۇل ئىككىنچى 

مېتىر ئالدىغا كولىشىمىز  30-20ئۆينىڭ ئالدىغا خەندەك كولىماقچى بولساق، ئەڭ ئاز بولغاندىمۇ 
 .مۇمكىن چاچرىشىبىزگە شازايە  تەگسە ئوقى ئۆيگە ، بولمىسا دۈشمەن ئاتقان توپكېرەك

خەندەكنى ئۆينىڭ كەينىدىن باشالپ ، ئورۇنالشتۇرساقرىبات بويىچە  خىل ئۇسۇلئىككىنچى 
لىدىغان ېيارىدارالرنى توشۇيدىغان ۋە ياردەم ك ،رىبات ئالماشقاندا ماڭىدىغانكواليمىز، بولمىسا 

 .قالىدۇ بولۇپيولىمىز يوق ئارقا سەپ بىخەتەر 

 

 خەندەك، باشقا شاخچە نىڭ مەلۇم جايلىرىدىنلەرخەندەكتېخىمۇ مۇستەھكەملەش ئۈچۈن، 
كىرىپ  ،چىيىپ كەتسەكۈ بومباردىمان، بۇنداق قىلساق جەڭ ۋاقتىدا كوالپ ئۈستىنى يېپىۋالىمىز

 دۈشمەنگە ئوق ئاتااليمىز. پەسەيگەندە چىقىپ بومباردىمان، مۇداپىيەلىنىپ
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پ تىپ ئۈستى يېپىق خەندەكلەرگە كىرىېك كۈچىيىپ بومباردىمانئەسكەرتىش: 
 .كە بىرنەچچە ئادەم قويىمىزكۆزىتىشھەممىمىز كىرىپ كەتمەي  لەنگەندەمۇداپىەئ

تېخىمۇ مۇستەھكەم بولسۇن  .بىلەن ياپىمىز توپا ،ىپزىتتوم ياغاچالرنى  گەئۈستى خەندەكلەرنى
ىلەن ب بالوننىڭ ئوتتۇرىسىنى تاش ،دىسەك، خەندەكنىڭ ئۈستىگە بالون تاشالپ

 ەكئاشكارىالپ قويغىد ئېنىقنەرسىلەر خەندەكنىڭ ئورنىنى  بۇ لېكىن .بولىدۇ مۇزىۋەتسەكۇتوشق
ئىچىگە شازايە كىرىپ كەتمەسلىك  كەتمەسلىكى كېرەك. بولۇپىز گئىيەريۈزىدىن  دەرىجىدە

 ياكى خەندەكنى ئەگمە شەكىللىك كواليمىز. ڭ ئېغىزىغا توپا دۈۋۈلەپ قويىمىزئۈچۈن خەندەكنى

قەيەرگە كواليمىز،  رى.ىللىئۈستى يېپىلغان خەندەكنىڭ شەك تۆۋەندىكى رەسىمدىكى پەقەت
  .ئىتىغا قاراپ بەلگىلەيمىزشارا قانچىنى كواليمىز بۇنى يەر
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 لەرنى مۇستەھكەملەشالردا مۇداپىئەتاغلىق ئورۇن

سۈرئەتتە  تېزئوخشاش  باشقا ئورۇنالرغاتاغلىق ئورۇنالرغا رىبات ئورۇنالشتۇرماقچى بولساق، 
،  كولىماستىن ىسىغىالقرىباتتا تۇرىدىغان تاغنىڭ چوق خەندەكنى پەقەت بىز .كواليمىز خەندەك

 .كېرەكىشىمىز كول مۇىاغنىڭ باغرىغت

 

 

ئارا -نى ئۆزىرىيەرل ھتىياجلىق بولغانېئ ڭندەكلەرنىخە كېيىنبولغاندىن  كوالپ 
تۈزلەڭلىكتە  .لەشتۈرىۋىتىمىزخەندەك سەپ تەمىنات يولىنىمۇ بولسا ئارقا زۆرۈر تۇتاشتۇرىمىز، 

 مۇسەپ تەمىنات يولىنى ئارقاۋە  ئۆزئارا تۇتاشتۇرىشىمىز چوقۇمخەندەكلەرنى ھەممە 
خەندەكلەرنىڭ  ئېھتىياج تۇغۇلمىسا تاغلىق ئورۇنالردا لېكىن .كېرەك خەندەكلەشتۈرىشىمىز

 ،شەھىدچۈنكى تۇتاشتۇرۇشنىڭ مەقسىتى بولىدۇ.  مىساقمۇ تۇتاشتۇرئارا -ئۆزنى سىھەممى
نىڭ بىخەتەر ياردەمگە كەلگەنلەر ،تىشېچىقىپ ك يارىدارالر بولسا بىخەتەر يۆتكەپ ئېلىپ

اللىشى ودە باردەمئارا ي-ئۆزۋە  قىاللىشى ھەرىكەتبىخەتەر  نىڭلەلىشى، خەندەكتىكىلەرېك
 ،لىدىغانېك تۇتاشتۇرۋەتمىسە، ياردەمئارا -تۈزلەڭلىكتە ھەممە خەندەكلەرنى ئۆز دۇر.ئۈچۈن

 ھەرىكەتلەشتۈرىۋەتمىسە تىدىغان يولالرنىمۇ خەندەكېيارىدارالرنى توشۇپ ئېلىپ چىقىپ ك
بىر خەندەككە  تاغالردا بىر خەندەكتىن چىقىپ يەنەلېكىن ، بولىدۇ قىلماق تەس ۋە خەتەرلىك

ئىككى قەدەم پەسكە -بارماقچى ياكى يارىدارالرنى يۆتكىمەكچى بولساق، خەندەكتىن چىقىپ بىر
شىيااليمىز ۋە باشقا وتبىخەتەر يارىدارالرنى  ،كېتىدۇچۈشىۋالساقال ئوق تاغدىن ئېشىپ 

سەپ يولىنى  رقائابەزىلىرىدە  يەنە تاغلىق ئورۇنالرنىڭخەندەكلەرگە بارااليمىز، 
لىدىغان ېك ياردەمە تاغالردا كۆپىنچ بەلكى رداتاغالبەزى بولىدۇ، چۈنكى  كمۇمىسەندەكلەشتۈرخە

غان تاغنىڭ ئارقىسىدا بولىدۇ، بۇنداق ئەھۋالدا خەندەك كولىمىساقمۇ ياردەم ىدىيول رىباتتا تۇر
ئۇندىن  .بولىدۇ تۈرۈلسەخەندەكلەش الچۇقچىلىقتا قالىدىغان يەرلەروئپەقەت لەلەيدۇ، ېبىماالل ك

تىكىگە ئوخشاش خەندەكلەرنىڭ تۈزلەڭلىك شۇڭالشقا، تەسكولىماق  تاغدا خەندەكباشقا 
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لېكىن بولىدۇ.  مۇمىسەكەكلەشتۈرۋەتپ يولىنى خەندەس ئارقامۇ، نى تۇتاشتۇر ۋەتمىسەكسىھەممى
 بۇنى بەلگىلەيدىغان ، بەلكىئەمەسبۇنىڭ ئاساسلىق سەۋەبى  كوالشنىڭ تەسلىكى تاغدا خەندەك

 نەزەر،بولىشىدىن قەتئى قانچىلىك تەسىيەت بولۇپ، ئەگەر ئېھتىياجال بولىدىكەن ۈررئامىل زۆ
سەپ يولىنى  ۋە ئارقا ىشىمىزئارا تۇتاشتۇر-خەندەكلەرنى ئۆز چوقۇمپارتلىتىپ بولسىمۇ  

 بىدىنكولىمىىغانلىق سەۋە .كۆپ بولىدۇ مۇبولسا ئەجىرى ەسكېرەك. ت مىزشىخەندەكلەشتۈرى
خەندەك  دىن سورۇلۇپ قالىمىز.ىڭ ئالدىدا بۇرادەرلەرنىڭ قېنىناللەبۇرادەرلەرگە تاالپەت يەتسە، 

مۇستەھكەملەپ   خەندەكلەرنى  تە.تەۋئاسان ئەل نتىبېرىشساب ېئالدىدا ھ نىڭاللە، كوالش
 ،ئۈچۈنھتىيات ېئ تاغنىڭ كەينىدىكى مۇۋاپىق تاغقارىباتتا تۇرىۋاتقان  بىز ،كېيىنبولغاندىن 

زىمىز ۆئ. مۇستەھكەم مۇداپىەئلەرنى ياساپ قويىمىز خشاشورگە ئمۇشۇ تاغدىكى مۇداپىەئلە
بولۇپ كەتكەندە  ، بومباردىمانكوالپ قويساق ياخشى تۇرىدىغان تاغقىمۇ كۆپرەك خەندەك

 .االيمىزتارقىلىپ تۇر

سىغا ۋە   تىيات ئۈچۈن مۇداپىئە تاغقا ئې ئارقىمىزدىكى ۋە باغرىغا كۆپ كوال نىڭخەندەكلەرنى تاغنىڭ چوققى

 :پايدىلىرىبەزى قىلىپ قويۇ نىڭ 

ىسىدا قىسىدا تۇرىمىز، چۈنكى تاغنىڭ چوققچوقتۇرساق تاغنىڭ  بىز ئادەتتە تاغالردا رىباتتا
دەكلەر مۇداپىەئ، خەن لېكىن .بەرگىلى بولىدۇ كىلى، ياخشى زەربەتۇرساق دۈشمەننى ياخشى كۆزەت

غا مىزدۈشمەن بىزنىڭ رىبات ئورنى . ئەگەربولىدۇئىككى نوقتىدىال -بىرىكى ىسىدقچوق تاغ
)تاغلىق  بىلىدۇ ئوبدان تۇرىدىغانلىقىمىزنى ىسىداقتاغ چوقبىزنىڭ  ،ىمەكچى بولسائىلگىرىل

گە مەلۇم، لىقى ئەسكىرى كىشىلەرنىڭ ھەممىسىلىدىغانوىسىدا بقچوق تاغدىكى رىباتنىڭ نالروراي
گىزدە بولسا شۇ كەڭرى دائىرىنى كونتىرول ېتۇتقاننىڭ پايدىسى يوق، كىم ئچۈنكى پەستە رىبات 
تاغنىڭ  دەىگەنئىلگىرىل. (بولىدۇگىزلىك تالىشىپ ېنالرنىڭ جېڭىمۇ ئوقىالاليدۇ، تاغلىق راي

ئەھۋالدا بىز دۈشمەننىڭ  بۇيەردىن ۋە ھاۋادىن قاتتىق بومباردىمان قىلىدۇ،  ىسىنىقچوق
 ياردەمگە بۇرادەرلەرمۇ ،بۇرادەرلەرنى ياردەمگە چاقىرىمىز ۋە ى بىلىمىزكىنىلىمەكچى ئىكەنئىلگىرىل

بىزنىڭ تاغ ئۈستىدە بىر ياكى ئىككى خەندىكىمىز ياكى ئادەتتىكى  لېكىنچىقىدۇ، تاغقا 
ئەگەر . يەرگە توپلىشىپ قالىمىز بار، ھەممىمىز مۇداپىەئلەرگە كىرىپ تۇرساق بىر مۇداپىەئيىمىز
كىنىشكە مەجبۇر ېتىپ چېك بولۇپ بۇ ئەھۋالدا تاالپەت كۆپ .قچىلىقتا قالىمىزچۇوئ توپالشمىساق

تىپ كەينىمىزدىكى بىرەر تاغقا ئورۇنلىشىۋااللمىساق ېك چېكىنىپيەردىن  بۇ .مۇمكىنمىز بولۇشى
-بىر، )تاغلىق ئورۇنالردا بىر تاغ قولدىن كەتسە ئاز بولغاندا مۇمكىنتىشى ېكۆپ يەرلەر قولدىن ك

 ارتوغ كەكىنىشېلومېتىر ھەتتا ئۇنىڭدىنمۇ يىراققا چېك ئالتە-بەشبولمىسا  ،مېتىرلوېك ئىككى
يارىدارالر كۆپ ۋە  ى چىكىندۈرگەن تەقدىردىمۇ، شەھىددۈشمەننئەگەر بىز چىكىنمەي  (لىدۇېك
ىسىغىال قبىز مۇداپىەئلەرنى تاغنىڭ چوق ئەگەر .كىنۇمم ولۇپ قېلىشىسىبەتلىك بىر جەڭ بمۇ

ھتىيات ئۈچۈن ېئ ،كوالپ قويساق رەككۆپ ، كولىغاندىمۇكولىساق، تاغنىڭ باغرىغىمۇ كولىماستىن
ەشتىن بۇرۇن يەردىن ۋە ئىلگىرىلدۈشمەن  پىەئلەرنى ياساپ قويساق،مۇدا ىمۇكەينىمىزدىكى تاغق
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 تىمىزېلىرىمىزگە تارقاپ كتاغنىڭ باغرىدىكى مۇداپىەئ ھاۋادىن  قاتتىق بومباردىمان قىلسا،
ش تىېئادەم قالدۇرۇپ قويۇپ چۈشۈپ ك ئۈچ-ئىككىكە كۆزىتىشكەتمەي  چۈشۈپ ھەممىمىز)

شىنىڭ ئەھمىيىتى يوق بەلكى ۇئادەم تۇر لىۋاتقاندا تاغ ئۈستىدە كۆپو، بومباردىمان بكېرەك(
بىزگە بۇالر ، رلەر ئىلگىرىلەپ چىقىدۇئەسكە پىيادە كېيىن دىنقاتتىق بومباردىمان .زىيانلىق

لىرىمىزگە تاغنىڭ ئۈستىدىكى مۇداپىەئ بۇ چاغداپەسەيتىدۇ،  نىبومباردىمانەن دۈشميېقىنالشقاندا 
باغرىغىمۇ كۆپرەك  ىمۇ،تاغنىڭ ئۈستىگ .چىقىپ پىيادە ئەسكەرلەرنىڭ ئالدىنى توسىمىز

، بومباردىمان پىەئلىنىپمۇدا بومباردىماندا تاغنىڭ باغرىغا چۈشىۋىلىپمۇداپىەئلەرنى قىلىپ، 
بىز سەۋەپنى  .پايدىسى كۆپ ان شححححححححللەللاتاغنىڭ ئۈستىگە چىقىپ جەڭ قىلىشنىڭ  پەسەيگەندە

نىڭ رەھمىتى بىلەن كۆپ تاالپەت كۆرمىدۇق، اللەۋېلىپ ۈبومباردىماندا تاغ باغرىغا چۈش ،تۇتۇپ
دۈشمەن . چۈنكى دۈرەلەيمىزكىنېچ ان شللەللائەسكەرلەرنى  پىيادەرىبات ئورنىمىزغا چىقىپ ئەمدى 

لەلمەيدۇ، ېكۈچلۈك بولسىمۇ ئالدىمىزغا مۇداپىەئلىرىنى )خەندەكلىرىنى( كۆتۈرۈپ كھەرقانچە 
لىپ، ېكئىمتىھانى نىڭ اللە شۇنداقتىمۇ ئەگەر .بار خەندەكلىرىمىزتەييار بىزنىڭ كولىۋالغان 

 قاكەينىمىزدىكى تاغھتىيات ئۈچۈن ېئبىز  تاغ قولدىن كەتسە،  شۇنچە سەۋەپلەرنى تۇتساقمۇ بۇ
 .مىزاليئورۇنلىشىۋااللەرگە قويغان مۇداپىەئ ياساپ

يۇقىرىدا سۆزلەنگەن خەندەكلەرنى مۇستەھكەملەش، )يەنى خەندەكلەرنى چاقماق شەكىللىك 
كوالش، خەندەكنىڭ ئىچى ئىككى تەرىپىگە توپا دۆۋىلەش، خەندەكلەرنىڭ ئىچىدىن شاخچە 

الردا لىقتاغۋە  تۈزلەڭلىك، شەھەر...قاتارلىقالر پىش(....ېخەندەكلەرنى كوالش ۋە ئۈستىنى ي
 ئىھتىياجغا قاراپ ئورتاق قوللىنىلىدۇ.

 مۇسلىم ئۇستازنىڭ خەندەك توغرىسىدا قىلغان سۆزى:  

لىرىمىزنى د قىلغان ۋاقتىمىزدا رىبات ئورۇنقارشى جىھا نىستاندا روسقابىز چىچى
جانلىق قالمىدى دىگۈدەك يەردە تىرىك  بۇ ،ىگەندەئىلگىرىلروسالر  .تەتتۇقېۋىرۈخەندەكلەشت

بىز ىۋاتقاندا ەتتى. بومباردىمان قىلېلندىن پىيادە ئىلگىرىلەپ كقاتتىق بومباردىمان قىلىپ، ئا
، ئۇالر بومباردىماننى توختۇتۇپ پىيادە قخەندەكلىرىمىزگە تارقىلىپ تۇراتتۇئۈستى يېپىق 

نىڭ شقا باشاليتتۇق، بىزن چىقىپ ئېتىخەندەكلەردىئۇ ئىلگىرىلەپ بىزگە يېقىنالشقاندا بىز 
ق قىلىشى نىڭ مۇۋەپپەاللە ئۇالرنىڭ ئالدىدا مۇداپىەئلىرى بولمىغانلىقى ئۈچۈن،، بار خەندىكىمىز

شۇنچە قاتتىق روسالر بىز دىال نۇرغۇن روس ئەسكەرلىرىنى ئۆلتۈرەتتۇق، بىلەن بىر جەڭ
نىڭ ئۇالر بىز .تەتتىېساراڭ بولۇپ ك پقىلساق بۇالر قەيەردىن كەلدى دە بومباردىمان

خەندەك بىز مۇجاھىدالر  .توننىلىق بومبىالرنى تاشلىغان ئون ۇداپىەئلىرىمىزنى ئااللماي ھەتتام
 بىلەن ئۈچۈن ئەڭ ياخشى مۇداپىەئ، دۈشمەن ھەرقانچە قاتتىق بومباردىمان قىلسىمۇ خەندەك

ئاالھىدە الشقا كو شۇنىڭ ئۈچۈن خەندەك .ان شححححححححللەللا لەنگىلى بولىدۇمۇداپىەئئىنتايىن ياخشى 
 گىدىۈئۇستازنىڭ سۆزى ت ىمىز كېرەك.بېرىشئەھمىيەت 
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گىدىغان بىلىملەر ېئاخىرەتتە بىزگە پايدىسى ت-نى دۇنياىمىزرىبىلىملبۇ  رەببىمىزدىن ،ئاخىرىدا
مۇسىبەت قىلماسلىقىنى  مىزنى مۇسۇلمانالرغارىىلىنى، بىزلەرنىڭ خاتالىقبېرىشقاتارىدىن قىلىپ 

بۇ بىلىملەرنى جىھادى  !سۇنقۇبۇل قىل نىئەمەللىرى  ھەممىمىزنىڭ اللە. سورايمىز
 سۇن، خاتا كەتكەن يەرلىرىمىزنى كەچۈرەرسۇنگە ياردەم بالىيەتلىرىمىزدە ئۆزلەشتۈرىشىمىزپائ

 ...!!!امين

 سسانىۇرەبىئ-1439ھىجرىيە 
 دىكابىر-2017مىالدىيە 

 خۇراسان
  



 

 
104 

 


