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 زايا بولمىسۇنئۆسمۈرلهر -ياش

 كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-٢٧ئاينىڭ -٠١يىلى -٢٠١٢

ئالاله  پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مهسچىتىنىڭ خاتىپى
-تائاالنى مهدهىيهلهپ، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا دۇرۇت

ساالم يوللىغاندىن كېيىن جۈمه نامىزى ئۈچۈن 
ياشالرنى توغرا : " ن يۈزمىڭلىغان جامائهتكهتوپالشقا

يېتهكلهشكه ئههمىيهت بېرىش  پرىنسىپ بىلهن
 :دېگهن تېمىدا تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى قىلدى" كېرەك

ئهۋالدالرنىڭ ئالاله تائاالغا ئىتائهت قىلىدىغان، -ياش

ئانىغا ياخشىلىق قىلىدىغان، جهمئىيهتنىڭ -ئاتا

ۈچۈن ئۇالرنى توغرا ياراملىق بىر ئهزاسى بولىشى ئ

پرىنسىپ ئاساسىدا يېتىلدۈرۈشكه ئههمىيهت بېرىش، 

يامان غهرەزلىك، ناچار ههمراهلىرىدىن يىراقالشتۇرۇش، 

ياخشى، تهقۋادار، ئهخالقلىق كىشىلهرگه ههمراه بولۇشقا 

 .رىغبهتلهندۈرۈش بهك مۇهىمدۇر



 

4 

ياشنىڭ كىچىكلىكى ياشلىق ۋە ئۆمۈرنىڭ 

چۈنكى بۇ ياشتىكى  باشلىنىشىغا ئىشارەتتۇر،

ساۋاقلىرى ئاز، پهرق ئېتىشى -ئهۋالدالرنىڭ تهجرىبه

ئاجىز، تهسىرلىنىشى تىز، ئهجهبلىنىشى كۆپ، 

باشقىالرغا ئوخشىۋېلىشى ۋە ئۆزگىرىشچانلىقى كۈچلۈك 

يۆلهكته -بولۇپ، ئۇالرنى يېتهكلهپ، يېقىندىن يار

بولمىغاندا، كۆپىنچه هالهتته ئۇالر ئۆزلىرىگه 

 .ك بولغان نهرسىلهر بىلهن ماسلىشالمايدۇمهنپهئهتلى

قىزالر بىرەر شهخستىن ئهجهبلهنسه، ئۇ -ياش ئوغۇل
ئۇنى ياد  كىشىگه ئهگىشىدۇ، تهلىم ئالىدۇ، ههر ۋاقىت

-سۆز، ههرىكهت-كېچهك، گهپ-ئېتىدۇ، كېيىم
شهكىللهردە مهزكۇر كىشىگه ئوخشاش بولۇشقا 

 .تېرىشىدۇ
ۋە مهنپهئهتلىك  جهمئىيهتنى كۈزۈتۈپ مىللهتنى توغرا

يولالرغا يېتهكلهپ تۇرىدىغان يېتهكچىلهر ئۆز رولىنى 
يوقىتىپ قويغان ۋاقىتتا، جهمئىيهتكه يامان نىيهتلىك، 
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سوقۇنۇپ كېرىپ، ياشالرغا  رەزىل ئۈلگىلهر -ناچار
يېتهكچىلىك قىلىدۇ، كۆيۈمچان، سهمىمى 
تهربىيىچىلهرنىڭ تهسىرى ئاجىزلىشىش نهتىجىسىدە 

باشقۇرغۇچىالرنىڭ رولى چهكلىمىگه  سالىه -ياخشى
قىزالر ئارىسىدا ئهخالقى -ئۇچرايدۇ، شۇنداقال ياش ئوغۇل

كۆرۈپ  مىللهت ۋە خهلق. بۇزۇقچىلىق ئاشكارا بولىدۇ
باقمىغان ۋە ئادەتلهنمىگهن غهيرى ئادەتلهر مهيدانغا 

كوچىلىرىدا ئهرلهرگه -مۇسۇلمانالرنىڭ شهههر. چىقىدۇ
ئايالالر، ئايالالرنى تهقلىد قىلىدىغان -ئوخشىۋالغان قىز

ههرىكهت، -بىنورمال ياشالر كۆپىيىدۇ، ئۇالرنىڭ سۆز
-شهكىللىرىمۇ قىز-كېچهك ههتتا ههيئهت-كېيىم
غا ئوخشاپ قالىدۇ، قۇالقلىرىغا هالقا، قوللىرىغا ئايالالر

بىلهيزۈك ۋە بويۇنلىرىغا زەنجىر ئېسىۋالىدۇ، لهۋلىرىنى 
پارقىرتىپ، تېرىلىرىنى بوياپ، يۈزىنى قىزارتىپ، تار، 
نىپىز ههتتا ئهۋرەتلىرى ئىپادىلىنىپ تۇرىدىغان 

رەزىل -بىرىنى ناچار-بىر. چاكىنا كىيىملهرنى كىيىدۇ
 .يرى ئىسىمالر بىلهن ئاتايدۇلهقهم ۋە غه

قاۋاقخانا، هاراقخانا ۋە  نۇرغۇنلىغان ياشالر 

شوپاڭخانىنىڭ قۇربانى بولۇپ كهتكهن، ياشلىق دەۋرىگه 
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باسماستىن تۈرلۈك زەههرلىك چېكىملىك، -قهدەم باسا

ئىچىملىك ۋە چهكلهنگهن پاهىشه ئىشالرغا بېرىلىپ 

-ىزيېتهكچىسىز، كۆزەتكۈچىسىز قالغان ق. كهتكهن

-ئوغۇلالر ئارىسىدا قااليمىقان ئارىلىشىش، ئولتۇرۇش

-ئايالالر ئوغۇلالر-قوپۇش هالهتلىرى ئهۋج ئالغان، قىز

ئارا -ئهرلهر بىلهن قول ئېلىشىپ كۆرۈشىدىغان، ئۆز

چاقچاقلىشىدىغان، قهلىبلهرنى نهپرەتلهندۈرىدىغان، 

نېرۋىالرنى بۇزىدىغان بىر شهكىلدە سۆزدە غىلجىڭلىق 

 .هتلىرىدە نايناقلىق كۆرۈلمهكتهههرىك ۋە 

جهمئىيهتتىكى ياشالرنىڭ يېتهكچىلىرى، ئائىله 

باشلىقلىرى ئالاله تائاالغا ههقىقى تهقۋادارلىق قىلىپ، 

ئوغۇل ياش ئهۋالدالرنىڭ تهربىيىسىگه كۆڭۈل -قىز

مهنىۋىي -بۆلۈش، ئۇالرنى تۈرلۈك شهكىلدىكى ماددىي

 بۇزۇلۇشتىن ساقالشقا كىچىكىدىن تارتىپ 
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مۇستههكهم ئۇل هازىرالش ۋە ئۇالرنىڭ قهلبىدە گۈزەل 

ئهخالق، ئېسىل پهزىلهتلهرنى يېتىلدۈرۈشتىن ئىبارەت 

 .يۈكسهك بۇرچىنى تولۇق ئادا قىلىشى الزىم

تىجارەت بىلهن شۇغۇللىنىۋاتقان مۇسۇلمان -سودا
پهزىلهتنى -تىجارەتچىلهر ئهقىدىنى بۇزىدىغان، ئهخالق

لهرنىڭ تىجارىتى بىلهن ۋەيران قىلىدىغان، نهرسى
مىللهت ئىچىدىكى   .شۇغۇلالنماسلىقى كېرەك

ئىقتىساد ئىگىلىرى مائارىپقا مهبلهغ سىلىش 
تهربىيه ساههسىدىكى ئىختىساس -ئارقىلىق تهلىم

ئىگىلىرىنىڭ تهتقىقات بىلهن شۇغۇللىنىشىغا 
ئهۋالدالرنى -شارائىت هازىرالپ بېرىش نهتىجىسىدە ياش

جاهالهت  تهربىيهلهپ، مىللهتنىڭ يۇقىرى سهۋىيه بىلهن
ۋە قۇللۇق ئىڭىدىن يۇلقۇنۇپ چىقىشىغا ئاساس 

مهزكۇر بايالرنىڭ باش تارتىپ بواللمايدىغان  سىلىشى
 .ئىمانى ۋە مىللى بۇرچىدىن ئىبارەتتۇر


