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ئايالالرنى پەس كۆرمەڭ !
بىزدە ئا يالالرنى كەمسىىىىىغ ىن ،ا

ئەرلەرد،ن تۆۋە

پەس كۆر ،ن ،ا

تەربىيلەشىى،ە پى،ر،گە ھۆرمەت قىلىشىى ا ىىەل قاراين ،ا

ئورۇ ننا كۆرۈپ

ئادەتلەر يوق ئەمەس .كۆپىنچە

ئاتا-ئانىلىر،مىز ھېلھەم قىز بالىنى تاالنىڭ ئاد،مى دەپ قاراپ ئوقۇتۇش تەربىيلە شلەرد،مۇ
ىىىۇ ىىىلۇق قىلىنۇ .ئۆزلىرى تەربىيلەش تەرتىپ،ە ىىىېلىش ئىززەت -ئې،رام ئۆگىغىشىىى،ە
دە لىپىنە

ەل قاراپ كېيىن قىزلىر،نى خوتۇنلىر،نى

ىڭىللىر،نى ياما

ئاچا-

قويۇپ گەپ،ە كىرگۈزەلمىگەنن،ن كېيىنال «قىز بالىنىڭ چېچى ئۇزۇ
خوتۇ

ئۆگىغىپ

ئەقلى قىس ى ا» «يەنىال

خەق» .......دېگەننەك ئەيىبلەشلەر بىلەنال بولۇپ كېغىنۇ.

ئەمەلىيەتغە بىزن ىڭ تار،خىمىزد،مۇ تۇ مار،س نۇزۇگۇم ر،زۋانگۈل كەبى نامى پاك زاتى
ئېسىىىىى

ئەقى  -پەز،لەت باتۇرلۇقغا ئەرلەرگە ئۈلگە بواللى ۇدەك ئايالالرمۇ ئۆت،ە

ھاز،رمۇ بار .ئايالالر ئۆزلىر،ن،،ى يوشىىۇرۇ

ھەم

كۈچ پارا ىىەت-پەز،لەت قەيسىىەرلى،ى جارى

قىلنۇراالين ،ا مۇۋاپىق شىىىارائى -پۇر ىىىەت،ە ئېر،شىىىەلىگەننە ئانن،ن مىشىىىچانلى غىن
ئىشىىىچانلى ا چۈشىىى،ۈنلۈكغىن ئۈ ىىىغۈنلۈك،ە ئۆزگىرەينۇ .بىز بۇ چاغ ىچە «ئەرلەرنى ئەر
قىلىن ،ىنىمۇ خوتۇ

يەر قىلىن ،ىنىمۇ خوتۇ » دېگەننى ئىزچى

قىل ىپ كە لنۇق .ئەمەلىيەتغە ئاشىىىىۇ ئەرنى يەر قىل ىن ،ا

بىر تەرەپلىمە ھالنا تەرغىپ
خوتۇننى قا نناق تەربىيلەپ

يېغىشىىغۈرۈپ چى ىن ،ىنى دەل ئەرلەرد،ن ئىبارەت .ئايالى ا ھۆرمەت قىلىشىىنى ئۇنىڭ پى،ىر
ئىن،ا ى ا ھۆرمەت قىلى شنى بىلىن ،ا

ئەرنىڭ خوتۇنى جەزمەن،ى ئېر،نىڭ ھەر بىر ئىش-
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ھەر،،ەت يۈرۈش-تۇرۇش مۇنا ىۋ،غىگە ئە غايىن،
خوتۇنىنىڭ ھەر قانناق پى،ىر -تەلىپى
«خوتۇ

ئۆينىڭ ئاد،مى

دېگە

كۆرەڭل ىك بىلە
بۆلمەين ،ا

كۆز  -قار،شىىىىىنى مەنسىىىىىغمەين ،ا

ئۇنىڭ ا

ىرتنىڭ ئەرنىڭ ئى شى ا ئارال شمى ۇلۇق» دەپ قوپالالرچە

مۇ ئامىلە قىل ىن ،ا

ھالى ا يەتمەين ،ا

كۆيىنىش ئا ا ىنا مۇئامىلە قىلىنۇ.

ئەرلەرن ىڭ خوتۇنلىرى ئېر،ن ىڭ ئىشىىىىلىر ،ا كۆڭۈل
پەرۋا ىز ۋە بارغانسىرى ئىچ  -مىجەز چۈش،ۈ

بولۇپ

قالىنۇ .شۇڭا ئەڭ ياخ شى سى ئايالىڭىزنى پەس كۆرمەي ئۇنىڭ ئىزز،غىنى قىلىپ قويۇ شنىڭ
ئۆگىنىڭ.
بۇنناق قىلىش خوتۇنىڭىزدا ئۆز،گە ئىشىنىش ۋە ىزگە ھۆرمەت قايىللىق تۇي ۇ ى قوزغاپ
قىيىنچىلى الرنى ھەل قىلىشى ا قۇاليلىق ئا ىىانلىق ئېلىپ كېلىشىىى موم،ىن .بۇنناق قىلىش
بەكمۇ تەس ئەمەس.
قىيىن مە ىىىلىلەرگە يولۇق اننا ئۇ ھەل قىاللىس ىۇ -قىاللمىس ىۇ
قويۇڭ .پاين،لىق بولسۇ -بولمىسۇ

ئايالىڭىز بىلە

بەزى تەكلىپلەرنى ىىوراپ

بىر ئورتاق نىشا

ھا ى

گەپ يوق ھەم ئايالىڭىزدا ئۆز  -ئۆز،گە بول ا ئىززەتلىنىش تۇي ۇ ى ھا ى
بول ا

قىاللىشىڭىزدا
بولۇپ

ىزگە

ئىغائەت ھۆرمىغى تېخىمۇ ئېشىشى موم،ىن.

ئايالىڭىزغا ىىىە

نېمىنى بىلەتغىڭ قازا -قومۇچنى بىلسىىىەڭ بولنى .ئارتۇق ئىشىىىالرغا

ئارالشىىىىما بۇ خوتۇ

كىشىىىىى باش قاتۇر،ن ،ا

ئىش ئەمەس.....دېگەننەك گەپلەرنى

قىلماڭ .ئۇنىڭ مېھر،بانلى ى كۆيۈنىشى ئازار يەپ قالمىسۇ  .ئىززەتغىن ھۆرمەت كېلىنۇ.
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جامائەت ىىىىورۇنلىر،نا ئايالىڭىزغا قوپال مۇئامىلە قىلماڭ .جامائەت ىىىىورۇنلىر،نا ئۇنىڭ ا
چېچىلىپ غەزەپلەنسىىىڭىز ئۇمۇ ىىىزگە قاش كۆر ىىىغىپ ئۆز،ن،مۇ جا غەزەپ ئاچچىق
بارلى ىنى كۆر ەتمەي قويماينۇ.
ئەر -خوتۇنالرنىڭ ىىىىر،غالردا بىر  -بىر،گە غەزەپلىنىشىىىى ئۇالرنىڭ ئائىلە مۇنا ىىىىۋ،غىنى
ئىنغايىن ئا ىىا

ۋەيرا

قىلىۋېغىن ،ا

ياما ئىش .ھەر كىمگە كىشىىىلەرنىڭ ئالن،نا ئابروي

يۈز الز،م .ئادەم بار يەردە ئىغنى ئۇر ىىاڭمۇ گەپ ىىۆز ىىىز ىىاڭا خىر،س قىلىنۇ .ئۆمۈرلۈك
جۈپغى ا ئۆز،نىڭ يېر،مى ا ئىمانىنىڭ تېڭى ا مېھىر-شىىەپ ەت ھەمراھى ا كىشىىىلەر ئالن،نا
قوپاللىق قىلىش الياقەتلىك ئەرلەر قىلىن ،ا

ئىش ئەمەس.

ئايالىڭىزنىڭ خاھىشىىى تاللىشىىى ئارزۇ ىىى ا ھۆرمەت قىلىپ قويۇڭ .ئۇنىڭ ئاچچىق -
بولسىىا لەغمەننىڭ غەلۋ،سىىىنى قىلماڭ .ئۇنىڭ

چۈچۈك ىىۈيۈقئاش ئىچ،ۈ ىىى كېلىپ قال ا
ئاتا-ئانى سىنىڭ ئۆيىگە بارغۇ ى كەپ ال اننا

ىز يەنە بىر ئى شنىڭ غەلۋ ،سىنى ئىالجىنىڭ

بار،چە قىلىپ قويماڭ .پەي ەمبەر ئەلەيھى س ساالم « :ىلەرنىڭ ئاياللىر،ڭالرغا ياخ شى مۇئامىلە
قىل ىنىڭالر ئەڭ ياخشىىى كىشىىىلىر،ڭالردۇر» دېگە  .خوتۇ
ئىغائىغى ئۈچۈ

كىشىىى كۆپ ھالالردا ئېر،نىڭ

قۇربانلىق بېر،نۇ .ئايال كىشىىىىىنى تېخىمۇ ئاڭلىق ھالنا ئىغائەت،ە ئېلىپ

كۆڭلۈمنى خاتىرجەم قىالي دې سىڭىز ئۇنىڭ ئىزز،غىنى قىلى شنى ئارزۇ  -خاھى شى ا ئاز -
توال يول قويۇشنى ئۆگىنىۋېلىڭ.
نۇرمۇھەممەت ئۆمەر ئۇچ ۇننىىىڭ «كۆزۈڭنى ئىىاچ
كىغابىن،ن ئېلىننى
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