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ھهربىر مىللهت ئۆز ئاناتىلىنى ياخشى بىلىشى 

 كېرەك

 7/22 / كۈنىدىكى جۇمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-25 ئاينىڭ-7يىلى -2008 – 1429  

ناھايىتى شهپقهتلىك ۋە مېهرىبان ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن 

هنباشاليم  

  

سانا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا دۇرۇتالر -ئىمام ئالالھ تائاالغا ھهمدۇ

ئوقۇغاندىن كېيىن جۈمه نامىزى ئوقۇش ئۈچۈن كهلگهن يۈز مىڭالرچه 

 :جامائهتكه

دېگهن  " ھهربىر مىللهت ئۆز ئاناتىلىنى ياخشى بىلىشى كېرەك"

  : مهزمۇندا مۇنۇالرنى تهۋسىيه قىلدى

تهقۋادارلىق ! تهقۋادار بولۇڭالر. ھتىن قورقۇڭالرئى مۇسۇلمانالر ئالال

  . سائادەتكه ئېرىشتۈرىدۇ-ئاخىرەتته بهخت -ئىنساننى دۇنيا

ئىسالم ئۈممىتى دۇنيا مىللهتلىرى ئارىسىدا يۈكسهك ئورۇن ۋە 

تارىختىن بىرى ئىسالم دىنى دۇنيانىڭ بارلىق . مهرتىۋىگه ئىگه ئۈممهت

بىي تهسىر كۆرسىتىپال قالماستىن مهدەنىيهت ۋە ھهزارەتلىرىگه ئىجا

ئىنسانىيهتنى يۈكسهك مهدەنىيهتكه يېتهكلىگهن مۇقهددەس بىر 

  .مهدەنىيهتكه ئىگه دىندۇر
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يېقىنقى زامانالردا ئۈممهت بېشىغا كېلىشمهسلىك، مۇسىيبهتلهر 

ئارقىمۇ ئارقا كېلىپ باشقا مىللهتلهرنىڭ يوپۇرۇلۇپ كېلىپ خىرىس 

ى مۇقهددەس دىنىمىز ۋە مۇسۇلمانالرغا ئهپسۇسك. قىلىشىغا ئۇچرىدى

زىيانكهشلىك قىلغانالر ئهجنهبىيلهر بولغاندىن سىرت ئۆزىنى مۇسۇلمانالر 

قاتارىدا ساناپ، مۇسۇلمانچه ئات قويۇپ، مۇسۇلمانالر قهبرىستانلىقىغا دەپنه 

  .قىلىنغانالردىندۇر

زەبۇنلىققا ئېلىپ بېرىشتىكى -ئىسالم ئۈممىتىنى بۇنداق بىر خار

ۋەبلهرنىڭ ئاساسلىقى شۇكى، ئۈممهت ھازىرغا قهدەر ئۆزىگه بىر سه

ئىسالم . يۈكسىلىش، تهرەققىي قىلىش پىالن اليىهىسى تۈزگىنى يوق

ئادەتلىرىنى ئۆلچهم -ئۈممىتى ئۆزىنىڭ دىنى ئېتىقادى، مهدەنىيىتى ۋە ئۆرپ

قىلغان ھالدا بىر تهرەققىيات ۋە يۈكسىلىش پىالنى تۈزۈپ ئۇمۇمىي بىر 

شۇنداق بولغاندا ئۈممهت . ھات ئېلىپ بېرىشقا تولىمۇ مۇھتاجئىسال

ئۆزىنىڭ قهددىنى رۇسالپ، دۇنيا مىللهتلىرى ئالدىدا ئىگىلىك تىكلىگهن 

ئىسالم ئۈممىتىنىڭ ئېتىقادى، مهدەنىيىتى باشقا دىن ۋە . بوالتتى

مىللهتلهردە يوق ئاالھىدە ئۆزگىچىلىكى، تهپهككۇرى،مهنىۋى دۇنياسى ۋە 

 مۇستهھكهملىكته تهڭداشسىز بىر ئۈممهت ئىكهنلىكىنى ئاساسى

  .كۆرسىتىدۇ

قۇۋۋەتكه -ئىسالم ئۈممىتى بۈگۈنكى كۈندە بىر لىك، پۈتۈنلۈك ۋە كۈچ

ئىنتايىن مۇھتاج بىر ۋەزىيهتته تۇرغان ئهھۋال ئاستىدا مىللهتنىڭ 

سهۋەبلهردىن، ئهقىدە ئىكهنلىكىدە -پۈتۈنلۈكىنى ساقاليدىغان مۇھىم ئامىل

تىل بولسا يهڭگىل ساناشقا بولمايدىغان بىرلىك ۋە كۈچ .  يوقشهك

مهدەنىيتىمىزنى ھىمايه قىلىشنىڭ ئامىللىرىدىن بىرى . ئامىلىدۇر
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تىل ئىنسانىيهت تارىخىدا ئىنسانىيهت مهدەنىيىتىنى ساقالپ . تىلدۇر

  .قېلىشتا، گۈللهندۈرۈشته ئىنتايىن چوڭ رول ئوينايدۇ

ۇپال قالماستىن تهپهككۈر بارلىققا تىل تهپهككۇرنىڭ قورالى بول

تىل ئارقىلىق ئىنسان ئۆزى كهشپ قىلغان، . كىلىدىغان مۇھىم ئامىلدۇر

ئىگهللىگهن ماھارەت،روھىيهتتىكى يۈكسهكلىك، ۋىجدانىي تهرەققىياتتا، 

ئۆز كىملىكىنى ئىسپاتالشتا ئهمهلىي ھهسسه قوشىدىغان مۇھىم 

. ۇرنىڭ مۇھىم ئاپراتىدۇرتىل ئهقىلنىڭ ئهينىكى، تهپهكك. ئامىلدۇر

. مىللهتنىڭ تىلى بولسا مهدەنىيهت خهزىنىسىنى بايالشتۇرىدىغان ئامىلدۇر

  .تىل دېگهن سۆزلهپ تۇرغۇچى تهپهككۇر، تهپهككۇر بولسا ئۈنسىز تىلدۇر

بىرىگه -شۇڭا دەيمىزكى، مىللهتنىڭ تهپهككۇرى، تىلى بىلهن بىر

تىل . بايلىقىدۇرچهمبهرچهس باغالنغان بولۇپ، تىل مىللهتنىڭ 

  .ئهۋالتقا ئۇاليدىغان كۆۋرۈكتۇر-مىللهتنىڭ مهدەنىيىتىنى ئهۋالتتىن 

كۆپ تىللىق دۆلهت ياكى ۋەتهن بولسا، مىللهتنى ئېغىر ئىدېئولوگىيه 

مۇستهملىكىچىلهر ئهزەلدىن . كرىزىسى ئىچىدە ياشاشقا مهجبۇراليدۇ

 پۈتۈن كۈچى مۇستهملىكه قىلغان مىللهتلهرنى ئانا تىلىدىن ئايرىشقا

ياكى بولمىسا مۇستهملىكه مىللهتلهردە ئۆلگهن . بىلهن تىرىشىپ كهلگهن

تىلالرنى قايتىدىن تىرىلدۈرۈش ئارقىلىق تائىپىۋازلىق، يۇرتۋازلىق 

  .شۇئارلىرىنى قوزغاپ پارچىالپ يوقۇتۇش سىياسىتىنى قوللىنىپ كهلدى

 ئۈستىدە يۇقىرىدا ئىنسانىيهت ھاياتىدا تىلنىڭ نهقهدەر مۇھىملىقى

ۋە ) ئهرەب تىلى(توختالغان بولساق، ۋەھىينىڭ تىلى بولغان ئولۇغ تىل

ئۇنىڭ مىللهتنىڭ مهدەنىيىتىنى قايتا قۇرۇش يولىدىكى ئورنى بولسا 

دۇنيادىكى جانلىق تىلالر ئىچىدە ئهڭ كۈچلۈك ۋە قهدىمقى تىل 
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ئالالھ قۇرئان كهرىمدە قۇرئان كهرىمنى ئۆز ھىمايىسىدە . ھېسابلىنىدۇ

ساقاليدىغانلىقىنى تهكىتلىگهنلىكى ئۈچۈن تا قىيامهتكىچه ساقلىنىپ 

  .ېمالدىن قالماي داۋاملىشىدىغان بىر تىلدۇرئىست

باالغىتىدە تهڭداشسىز بىر تىل -ئهرەب تىلى گرامماتىكىسى، پاساھهت

ئهھلى . بولۇش سۈپىتى بىلهن دۇنيا تىلى بولۇشقا ئهڭ مۇناسىپ تىلدۇر

بهسته -ئىسالم ئهرەب تىلىنى ئۆگىنىشكه ھهر زامان ۋە ماكاندا بهس

بولغان بۇ دۇنياۋى ئىنتىلىش ئهرەب ئهرەب تىلىغا . تىرىشىۋاتىدۇ

دۇنياسىنىڭ سىياسىي كۈچى، مهدەنىيهت سالماقلىقىدىن ئهمهس بهلكى 

ئىنسانالرنىڭ ئۆزىنىڭ دىنى ۋە ئهقىدىسىگه بولغان ھېرىسمهنلىكى ھهمدە 

شۇ ئاساستا بارلىق . بۇ تىل قۇرئان كهرىم تىلى بولغانلىقى ئۈچۈندۇر

بهزىلهر . ڭ ئانا تىلى سۈپىتىدە ئۆگىنىدۇئهرەب تىلىنى ئۆزىنى مۇسۇلمانالر 

بۇ ئولۇغ تىلنى بۇزۇپ يهرلىك شىۋىگه ئۆزگهرتىشكه ئۇرۇنماقتا، بۇنداق 

  .تهشهببۇسالر بازار تاپالمايدۇ

شۇ ھهقىقهت ھهربىر ئىنسان ئېڭىدا ئېنىق بولىشى كېرەككى، ھهربىر 

ڭ تىلنى. شهخس ئۆزىنىڭ ئانا تىلىنى پۇختا ۋە پىششىق بىلىشى كېرەك

ئۆزىنى قهدىرلهيدىغان . يوقىلىشى مىللهتنىڭ يوقىلىشى دېمهكتۇر

باشقا تىلالرنى ئانا تىلىدىن . مىللهت ھېچقاچان ئانا تىلىنى خارلىمايدۇ

چهتئهل تىلىغا بهك قاتتىق بېرىلىپ كېتىشنىڭ ئۆزى . ئهۋزەل كۆرمهيدۇ

ئۆز تىلىدىن نومۇس . ئىنساندا مىللى كىملىك ئېڭىنى كېمهيتىدۇ

، چهتئهللىكلهرنىڭ تىلىنى ئۆگىنىشتىن پهخىرلىنىش قىلىش

چهتئهل تىلى . ئىنساندىكى مىللى ۋە روھىي گادايلىقنىڭ دەلىلىدۇر

. پهقهتال ئىنسان ئۈچۈن ياردەمچى ئامىل بولۇشتىن باشقا رول ئوينىيالمايدۇ
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ئاناتىل . چهتئهل تىلى ھېچقاچان ئانا تىل بهدىلىگه بولماسلىقى كېرەك

الرنىڭ تىلىنى دەسسىتىشنى خالىغانالر تهرەققىي ئورنىغا باشقى

قىلماستىن زىيان تارتىدۇ ۋە مىللهتنىڭ مۇنقهرز بولىشىغا ئۇل 

ھازىرلىغان بولىدۇ، بۇنداق كىشىلهر بىر كۈنى تارىخنىڭ جاۋاپكارلىقىغا 

  .تارتىلىدۇ

مۇستهملىكىچىلهرنىڭ قوللىنىپ كهلگهن پىالنى مۇستهملىكىسى 

ىڭ تىلىنى تامامهن يوق قىلىش، ئهگهردە پۈتۈنلهي ئاستىدىكى مىللهتلهرن

تېخنىكا، ئىقتىسات ساھهلىرىدىن -يوقىتىشقا كۆزى يهتمىسه مائارىپ، پهن

بهزى . يىراقالشتۇرۇش ئارقىلىق مهقسىتىگه يېتىشكه ئۇرۇنۇپ كهلدى

دۆلهتلهر مۇستهملىكىسى ئاستىدىكى مىللهتلهرنىڭ تىلىنى يوقىتىش 

ىنى، مهدەنىيتىگىمۇ خىرىس قىلدى ۋە بىلهن كۇپايىلهنمهستىن د

  .قىلىۋاتىدۇ

ئارمانلىرىدا -تىلىدىن ئايرىلغان مىللهتلهر، تهپهككۇرى، ئارزۇ

غېرىبلىق ھېس قىلىش بىلهن بىرگه ئۆتمۈشى بىلهن ھازىرىنىڭ 

نهتىجىدە مهۋجۇدىيتىدە ھهقىقىي غېرىبلىق . ئارىسىنى ئۈزۈپ قويدى

  . ۋەزىيىتىگه دۇچ كهلدى

ولساق، مائارىپ ساھهسىدە ئاناتىلىنى تاشالپ ئهجنهبى قارايدىغان ب

تىلنى قولالنغان مىللهت مهغلۇبىيهت، ئاجىزلىق ۋە چېكىنىشتىن 

-ئانا تىلىنى تاشالپ باشقا تىلالر ئارقىلىق ئارزۇ. باشقىغا ئېرىشهلمىدى

ئارمانلىرىغا يېتىشنى خالىغانالر ماددىي ۋە مهنىۋى جهھهتتىن پهۋقۇلئاددە 

ئانا تىلىنى تاشالپ باشقا تىلالرنى . دۇچ كهلدى ۋە كېلىۋاتىدۇچېكىنىشكه 

  :قوبۇل قىلغانالرنى
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بىلىمسىزلىكنى يوقىتىش ئۈچۈن كۆز ئهينهك تاقىۋالسا كۇپايه "

  "قىلىدىغاندەك

  " ئالىم بولۇش ئۈچۈن سهلله كىيىۋالسا كۇپايه قىلىدىغاندەك"

ئارقىلىق ئانا تىلى . ھېسسىياتتا بولغانالرغا ئوخشىتىش مۇمكىن

دۇنيا مىللهتلىرى ئالدىدا ئهڭ زامانىۋى تېخنىكا ۋە تهرەققىياتالرغا 

بىلىش . ئېرىشكهن دۆلهتلهرنى كۆرۈش ئانچه قىيىن بولمىسا كېرەك

كېرەككى، مىللهتلهر ئاناتىلىنى پۇختا ئۈگۈنۈش ئارقىلىق تهرەققىي 

 بۇنىڭدا شهرقتىكى ۋە جهنۇبى ئاسىيادىكى مىللهتلهرنىڭ. قىالاليدۇ

  .ھازىرقى مىسالى يېتهرلىك بولسا كېرەك

پاكىستان، :جهنۇبى ئاسىيادا. ياپونىيه، مااليشىيا،كورىيه: شهرقته(

  )ھىندىستان، بىنگال

خۇالسه قىلىپ ئېيتىمىزكى، تىل بىر مىللهتنىڭ مهۋجۇدىيتىنىڭ 

ئانا تىلىدىن نومۇس قىلىدىغانالر ئهلۋەتته مىللىتى، ۋەتىنىدىن . دەلىلىدۇر

ئۇالرنىڭ كۆزىگه ئهجنهبىيلهرنىڭ ھهممه نهرسىسى . لىدىغانالردۇرنومۇس قى

ئۆزىنى ئۇالردىن تۆۋەن، خار، ئاجىز . شۇالرنى ئۇلۇغاليدۇ. چىرايلىق كۆرۈنىدۇ

ئۆز ئانا تىلىنى پۇختا ئۆگهنمىگهن، ئېتىبار بهرمىگهن كىشى ياكى . سانايدۇ

الرنى ئۆزىگه مىللهت باشقىالرنىڭ خىزمهتچىسى بولۇشقا ئهرزىيدۇ، باشقى

تهرەققىياتنىڭ شهرتى باشقىالرنىڭ تىلىنى . خىزمهت قىلدۇرالمايدۇ

. بهلكى بارلىق تېخنىكىالرنى ئاناتىلىغا ئۆزگهرتىشته. ئۆگىنىش ئهمهس

بارلىق زامانىۋى بىلىم، تېخنىكىالرنى ئاناتىلغا ئۆزگهرتكهندە كهشپىياتچى، 

دېمهك؛ ئاناتىلنى . ۇئىجادىيهتچى ئهۋالدالر كۆپ چىقىشقا تۈرتكه بولىد

قوغداش ئۇنىڭغا ئېتىبار بېرىش، مىللهتنى قوغدىغانلىق ۋە ئۇنى ھىمايه 
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قىلغانلىق، ئۆز ئانا ۋەتىنىگه ھۆرمهت قىلغانلىق ۋە ئىنسانىيلىق 

  . بۇرچىنى ئادا قىلغانلىق بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

  .ئالالھ ھهممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر

 
  


