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لەرئۈزۈندى نادىر تەربىيىسىدىن پەرزەنت چەتئەل  
 نۇقتا 100پەرزەنت تەربىيەسىدىكى نېگىزلىك 

 (تەرجىمە قىلغۇچى: ماركو )ئابىدە

 

 رتىش:ەسكەئ ەئاالھىد

 ەستۇرلىرىد ەربىيىسىت ەرزەنتتوردىكى پ ەنبەسىم ېلىشك ەسەرلەرنىڭئ ەرجىمەت بۇ
 ۈچۈنپايدىلىنىشى ئ ڭئانىالرنى-ئاتا ەڭك ەنالقىزىقىشى بىل ەخسنىڭش ەقەتپ ۇپبول
 ەگەر. ئۇلمايدۇيول قوي ەتئىيق ەئىشلىتىشك ېرىداراكتسودا خا ەرقانداقھ ۇنۇلدى،س

 ەلئاالقىالشسا بىز د ەنبار بولسا بىز بىل قىلمىشلىرىخىالپلىق قىلىش  ۇقىغائاپتور ھوق
 .ۆچۈرىمىزئ نىرىيالېماتبۇ  ۋاقتىدا
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 .ھېچبىر باال بولمىغۇر قىلىقالر بىلەن تۇغۇلمايدۇ. 1

بولمىغۇۇۇۇر قىلىقۇۇۇالر، بالىنىۇۇۇڭ ھېسسۇۇۇىي دۇنياسۇۇۇىنىڭ بۇزۇلغانلىقىنىۇۇۇڭ 
  .نامايەندىسىدۇر

 .اق باال تۇغۇلۇش بىلەنال بولمىغۇر قىلىقالرغا ئىگە بولمايدۇھەرقاند

بولمىغۇۇۇۇر قىلىقۇۇۇالر بالىنىۇۇۇڭ ئەتراپىۇۇۇدىكىلەرنىڭ ئۇنىتغۇۇۇا تۇۇۇوغرا خىتۇۇۇا  
 .قىلماسلىقىنىڭ نەتىجىسىدۇر

 ...قىلمىشالر تۇيغۇالرنىڭ سىگنالىدۇر -قىلىق 

قنى ئىۇش باال تۇيغۇلىرىۇدا بىنورمۇاللىق ھۇېى قىلغۇان ۋاقتىۇدا، بۇۇ بىنورمۇاللى
 .ھەرىكەتلىرى ئارقىلىق ئەكى ئەتتۈرىدۇ -

ھەرىكەتلىۇۇرىگە دىقۇۇقەت قېلىشۇۇنىڭ ئورنىغۇۇا، بۇۇۇ  -بالىنىۇۇڭ بىنورمۇۇال ئىۇۇش 
ھەرىكەتلىۇۇرىگە سۇۇەۋە  بولۇۋاتقۇۇان تۇيغۇالرنىۇۇڭ يىلتىزىنۇۇى -بىنورمۇۇال ئىۇۇش 

 .تېپىپ چىقىش ئاقىالنىلىكتۇر

 ...ايدۇمەسىلەن: ھېچبىر باال تۇغۇلۇشىدىنال قىزغانچۇق بولم

 ەۋ لۇۇۇېكىن بالىنىۇۇۇڭ قىزغۇۇۇانچۇقلۇق ھېسسۇۇۇى ئويغىتىلسۇۇۇا، قېرىندىشۇۇۇى
دوسۇۇتلىرىنى قىزغىنىۇۇدۇ. بۇۇالىنى قېرىندىشۇۇىغا ھەسۇۇەت قىلۇۇدى دەپ ئۇنىۇۇڭ 

ئۇۇۇانىالر -قىزغۇۇۇانچۇقلۇق قىلىشۇۇۇى بىۇۇۇلەن تىركىشىشۇۇۇنىڭ ئورنىغۇۇۇا، ئاتۇۇۇا
ھەرىكەتلىرىنىۇۇۇڭ بالىلىرىۇۇۇدا قىزغۇۇۇانچۇقلۇق -قايسۇۇۇى ئىۇۇۇش» ئۆزىنىۇۇۇڭ 
  .نى تەكشۈرۈپ بېقىشى كېرەك«يغاتقانلىقى ھېسسى ئو

بىنورمۇۇۇال قىلمىشۇۇۇنى كەلتۇۇۇۈرۈپ چىقارغۇۇۇان ھېسسۇۇۇىي مەنۇۇۇبە يوقالغانۇۇۇدا، 
 .بىنورمال قىلمىشالرمۇ ئۆزلۈكىدىن تۈگەيدۇ

 

ئۇۇۇانىالردا -بالىنىۇۇۇڭ ئۇۇۇۆزىگە ئوخشۇۇۇىغانلىقىدىن خۇشۇۇۇال بولۇۇۇۇش ئاتۇۇۇا. 2
 ساقلىنىۋاتقان خاتا چۈشەنچىدۇر
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نلىقىدىن خۇشۇۇال بولۇۇۇش مۇۇۇتلەق كۇۇۆپ سۇۇانلىق بالىنىۇۇڭ ئۇۇۆزىگە ئوخشۇۇىغا
 .ئانىالردا ساقلىنىۋاتقان خاتا چۈشەنچىدۇر-ئاتا

ئانۇۇا ئۇۇۆزىنى شۇۇۇنچە خۇۇاتىرجە  -بۇۇاال ئۇۇۆزىگە قۇۇانچە ئوخشىغانسۇۇېرى ئاتۇۇا 
ئانۇۇا بالىنىۇۇڭ نېمىنۇۇى قىلىۇۇپ، نېمىنۇۇى  -ھۇۇېى قىلىۇۇدۇ. چۇۇۈنكى ئاتۇۇا 

 ...قىلمايدىغانلىقىنى بىلەلەيدۇ

ئانىسۇۇىنى ئۇۇۆزىگە ئۇۇۈلگە قىلغۇۇان بولسۇۇا،  -ىرىۇۇدە ئاتۇۇا ھەرىكەتل-بۇۇاال ئىۇۇش
ئىشۇۇالر ئاساسۇۇەن دەگۇۇۈدەك يولىۇۇدا بولغۇۇان بولۇۇۇپ، يۇۇۈز بېۇۇرىش ئې تىمۇۇاللىقى 

 .خاتالىقالردىن ساقلىنىپ قاالاليدۇ ەۋ بولغان بەك كۆپ خەتەر

 .ھالبۇكى، بۇ خاتا چۈشەنچىدۇر

-ئاتۇۇۇائانىسۇۇۇىغا ئوخشۇۇۇاش بولۇشۇۇۇقا ئىنتىلىشۇۇۇى -گەرچە بالىنىۇۇۇڭ ئاتۇۇۇا
ئانىسۇۇۇىنى خۇشۇۇۇال قىلسۇۇۇىمۇ، لۇۇۇېكىن بالىنىۇۇۇڭ ھېسسۇۇۇىي يېتىلىشۇۇۇى 

 .نۇقتىسىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، ئەھۋال ئۇنداق ئەمەس

ئانىسۇۇىغا -چۇۇۈنكى ھەر بىۇۇر بۇۇاال ئۇۇايرىن بىۇۇر ئىنسۇۇاندۇر... بۇۇاال ئاتۇۇا
« ئۇۇۇۆزى » ئوخشۇۇۇاش بولۇۇۇۇش ئۈچۇۇۇۈن تىرىشۇۇۇچانلىق كۆرسەتكەنسۇۇۇېرى 

  .بولۇشتىن يىراقلىشىدۇ

بولۇۇۇش پۇرسۇۇىتى بېرىلسۇۇە، ئۇۇۇ روھىۇۇي « ئۇۇۆزى » ا قۇۇانچىكى بىۇۇر بالىغۇۇ
 .جەھەتتىن شۇنچە ساغال  بولىدۇ

ئۇۇانىالر بۇۇالىلىرىنى ئۇۇۆزىگە ئوخشىتىشۇۇقا تىرىشىشۇۇنىڭ ئورنىغۇۇا، ئۇالرغۇۇا -ئاتۇۇا
كەبۇۇى بۇۇولغىن دەپ « ئۇۇۆزۈڭ » ئوخشۇۇاش بولۇشۇۇقا تىرىشۇۇىۋاتقان بالىلىرىغۇۇا 

 .نەسى ەت قىلىشى كېرەك

 

  .ىپىدىن نەزەرگە ئېلىنغان باال بەختلىك بالىدۇرتەر ئانىسى-.ئاتا3

مەۋجۇتلۇقىنىۇۇۇۇڭ  ەەتىيۇۇۇۇاجى  بۇۇۇۇايقىلىش ۋنېگىزلىۇۇۇۇك ئ ڭەىنسۇۇۇۇاننىڭ ئئ
 .قەدىرلىنىشىدۇر
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 ەۋ، پىكىرلىۇۇرى سۇۇەۋەبلىك دىققەتۇۇكە ئېلىنىش،ھېسۇۇلىرى بىۇۇلەن بۇۇايقىلىش
 .. بۇ ئېتىبارغا ئېلىنىشتۇر ەتىلگەن تەرەپلىرى بىلەن قەدىرلىنىشپەرق ئ

 . باال ئېتىبارغا ئېلىنغىنىچىلىك  قەدىرلىكتۇر

 ۆزىنۇۇۇى قەدىۇۇۇر قىممەتسۇۇۇىز ھۇۇۇېى قىلىۇۇۇدۇ،ئېتىبارغۇۇۇا ئېلىنمىغۇۇۇان بۇۇۇاال ئ
سۇۇۇۆھبەتلەردىكى ، پىكىرلەردىكۇۇۇى يۇۇۇالغۇزلۇق ،تۇيغۇۇۇۇالردىكى يۇۇۇالغۇزلۇق

 .... يالغۇزلۇق

 .ىنسان يالغۇز قالدۇرۇلغانسىرى قەدىرسىزلىشىدۇئ

 

ئۈچۇۇۈن ئىۇۇش قىلىۇۇدىغان بۇۇاال ئېغىۇۇر مەغلۇۇۇپ باشۇۇقىالرغا كۆرسۇۇىتىش . 4
 بولغان بالىدۇر

انۇۇا بولمىسۇۇا ئ -اتۇۇا ارزۇ قىلمايۇۇدىغان ئۇتۇۇۇق قازىنىشۇۇىنى ئپەرزەنتىنىۇۇڭ ئ
 . ەھۋالبۇ نورمال ئ ،كېرەك

ىشۇۇلىرىدا قولغۇۇا ھەقىقىۇۇي ئۇتۇۇۇق، بالىنىۇۇڭ ئۆزلۈكىۇۇدىن بېرىلىۇۇپ قىلغۇۇان ئ
كۇۇۇۆز قىلىۇۇۇش يۇۇۇاكى  -ز كەلتۇۇۇۈرگەن نەتىجىسۇۇۇىدۇر . باشۇۇۇقىالرغا كۇۇۇۆ

  .ەمەستىرىشىش ئۇتۇق ئ ئۈچۈنماختىشىغا سازاۋەر بولۇش 

ۋەيۇۇاكى  انىسۇۇىنىڭ، دادىسۇۇىنىڭئۈچۇۇۈن ئۇتۇقىنىۇۇڭ ئىل ۇۇا  مەنبەسۇۇى ئبۇۇاال 
باشۇۇۇقىالرنىڭ تەقۇۇۇدىرىنى ئېلىشۇۇۇقا ئايالنغۇۇۇان بولسۇۇۇا، بۇۇۇۇ ئۇۇۇۆز ئىچىۇۇۇدىن 

سۇۇىچە ئۇرغۇۇۇپ چىققۇۇان ئىل ۇۇا  بىۇۇلەن ئېرىشۇۇكەن ئۇتۇۇۇق ئەمەس... ئەك
 .ەرىشىش ئارزۇسى ھاسىل قىلغان ئۇتۇقتۇرتەقدىرلەشكە ئ

ۇنۇۇۇى يۇۇۇاكى غەلىبىسۇۇۇىنى مۇۇۇاختىغۇدەك كىشۇۇۇى ەتراپىۇۇۇدا ئبۇنۇۇۇداق بۇۇۇاال ئ
 .قىاللمايدىغان بولۇپ قالىدۇ  بولمىغان ۋاقىتتا ھېچقانداق بىر ئىشنى

ىچىۇۇۇدىن ئۇرغۇۇۇۇپ چىققۇۇۇان كۈچىنىۇۇۇڭ تەسۇۇۇىرى بىۇۇۇلەن ئىۇۇۇش قىلىۇۇۇش ئ
ىشۇۇالردا ئۇتۇۇۇق دۈرەلمىگەن بۇۇاال، مەيلۇۇى قانچىلىۇۇك ئقۇۇابىلىيىتىنى يېتىلۇۇ

قازىنىشۇۇۇىدىن قەتئىيۇۇۇنەزەر قولغۇۇۇا كەلتۇۇۇۈرگەن ئۇتۇقنىۇۇۇڭ ئىل ۇۇۇا  مەنبەسۇۇۇى 
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ەمەس بولۇۇۇۇۇۇپ، بۇمۇۇۇۇۇۇ ھەقىقىۇۇۇۇۇي ئۇتۇۇۇۇۇۇق ئ ۋەئۇۇۇۇۇۆزىگە تەئۇنىۇۇۇۇۇڭ 
 .ھېسابالنمايدۇ

ئۈچۇۇۇۈن ھۇجرىسۇۇۇىنى رەتلىۇۇۇك ەرىشۇۇۇىش ئانىسۇۇۇىنىڭ ماختىشۇۇۇىغا ئ - ئاتۇۇۇا
ەمەس، بەلكۇۇۇى تەقۇۇۇدىرلىنىش تەرتىپلىۇۇۇك بۇۇۇاال ئ-رەت  تۇتىۇۇۇدىغان بۇۇۇاال،

  .ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىدىغان بالىدۇر

 

 .ۇچراپ تۇرىدىغان باال باردۇرجاھىل باال يوقتۇر، توسقۇنلۇققا ئ. 5

جۇۇاھىللىق تۇغۇلۇشۇۇتىنال بۇۇار بولغۇۇان خۇۇاراكتېر ئەمەس، ئەكسۇۇىچە كېۇۇيىن  
  .يۇقتۇرىۋالغان خۇلقتۇر

ۆسۇۇۇۇۇۈپ يېتىلىشۇۇۇۇۇى توسۇۇۇۇۇقۇنلۇققا ي جەھەتتىكۇۇۇۇۇى ئبالىنىۇۇۇۇۇڭ روھىۇۇۇۇۇ
ئۈچۇۇۈن قارشۇۇىلىق كۆرسىتىشۇۇكە ۇچرىغانسۇۇېرى، بۇۇاال بۇۇۇ توسۇۇالغۇنى يۇۇېتىش ئ

 .باشاليدۇ

جۇۇۇاھىللىق » بۇۇۇۇ خىۇۇۇل قارشۇۇۇىلىق كۆرسۇۇۇىتىش چوىالرنىۇۇۇڭ نەزىرىۇۇۇدىكى 
 .تۇر«

الۇۇدىنى تۇيغۇسۇۇىنىڭ ئ -ىچكۇۇى ھۇۇېى ھۇۇالبۇكى، بۇۇاال بۇۇۇ ۋاقىتتۇۇا پەقەتۇۇال ئ
ۆسۇۇۈپ يېۇۇتىلىش باسۇۇقۇچىنى تامۇۇامالش الغۇنى ئاغۇۇدۇرۇش ۋە ئتوسۇۇقان توسۇۇ

 .ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىۋاتقان بولىدۇ

ۆسۇۇۈپ بالىنىۇۇڭ ھېسسۇۇىي ئ -انىلىۇۇق پوزىتسىيەسۇۇى ئ -اتۇۇا تۇۇوغرا بولغۇۇان ئ
ەمەس، يېتىلىشۇۇىگە توسۇۇالغۇ بولۇۇۇش يۇۇاكى بالىسۇۇى بىۇۇلەن تىركىشۇۇىش ئ

چىغا كۇۇۆرە ئىلگىرىلىشۇۇىگە يۇۇاردە  ۆسۇۇۈپ يېۇۇتىلىش باسۇۇقۇۇنىۇۇڭ ئئەكسۇۇىچە ئ
  .قىلىش ۋە روھىي جەھەتتىكى ئۆسۈپ يېتىلىشىگە ھەمدە  بولۇشتۇر

 -اتۇۇا ئەگەر بۇۇاال جۇۇاھىللىق دەپ قارالغۇۇان بىۇۇر قىلىقنۇۇى نامۇۇايەن قىلسۇۇا، ئ
 تىيۇۇۇۇاجىنى قاندۇرۇشۇۇۇۇىغا توسۇۇۇۇالغۇ ئېمەن باالمنىۇۇۇۇڭ قايسۇۇۇۇى » انۇۇۇۇا: ئ

 .شى الزىندەپ ئۆزىدىن سوراپ بېقى« بولغاندىمەن؟ 
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چۇۇوڭ  ڭبالىنىۇۇڭ سۇۇالماقلىقىنى سۇۇاقالپ قۇۇېلىش، ئۇنىتغۇۇا قىلىنغۇۇان ئە. 6
  ياخشىلىقتۇر

چۇۇوڭ ئاالھىۇۇدىلىكى  ڭروھۇۇى قۇرۇلمۇۇا جەھەتۇۇتىن ياخشۇۇى كىشۇۇىلەرنىڭ ئە
سۇۇۇۇاغال   ەۋ بىيولوگىيەلىۇۇۇۇك رىتىمىنىۇۇۇۇڭ نورمۇۇۇۇال تەرتىۇۇۇۇپ ئىچىۇۇۇۇدە

 .بولغانلىقىدۇر

 .كائىناتنىڭ ئۆزىگە خاس رىتىمى بار

 .تىمغا ئۇيغۇن ياشىغان كىشى كۈندىلىك تۇرمۇشقا ماسلىشااليدۇبۇ رى

 .باال دۇنياغا كەلگەندە بۇ رىتىمغا ماسالشقان ھالەتتە تۇغۇلىدۇ

 .ئەسلىدە تەمكىن، سالماق كېلىدۇ

ئۇۇۇانىالر بالىالرغۇۇۇا قۇۇۇاراپ ئۆزىۇۇۇدىكى بۇزۇلغۇۇۇان بىيولوگىيەلىۇۇۇك  -ئاتۇۇۇا 
غۇۇۇان رىتىمنۇۇۇى بالىغۇۇۇا رىتىمىنۇۇۇى تۈزىتىشۇۇۇنىڭ ئورنىغۇۇۇا، ئۆزىۇۇۇدىكى بۇزۇل

 .ئۈگەتمەكچى بولىدۇ

چۇۇوڭ ھەقسۇۇىزلىقتىن  ڭبىيولوگىيەلىۇۇك رىتىمنۇۇى تىۇۇزلىتىش بالىغۇۇا قىلىنغۇۇان ئە
 .بىرسىدۇر

ئانۇۇا بولۇۇۇش، ئەسۇۇلىدە پەرزەنۇۇت بىۇۇلەن بىۇۇرلىكتە بىيولوگىيەلىۇۇك  -ئاتۇۇا 
 .رىتىمىگە قايتىش ئۈچۈن بېرىلگەن تېپىلغۇسىز پۇرسەتتۇر

بېسۇۇىقلىق، تەمكىنلىۇۇك  -لىغان كىشۇۇىلەردە ئېغىۇۇر بۇۇۇ پۇرسۇۇەتتتىن پايۇۇدىلىنا
 .ھاسىل بولىدۇ

بېسۇۇۇىق ھالىغۇۇۇا قايتىشۇۇۇى ئۈچۇۇۇۈن ئۇۇۇۆزىگە  -ئانىالرنىۇۇۇڭ ئېغىۇۇۇر  -ئاتۇۇۇا 
بېۇۇرىلگەن بۇۇۇ پۇرسۇۇەتنى قولۇۇدىن بېرىۇۇپ قويۇۇۇپ، بالىغۇۇا ئۆزىنىۇۇڭ بۇزۇلغۇۇان 

 .چوڭ ھەقسىزلىقتۇر ڭرىتىمىنى تېتىشى ئە
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ل قويۇلمىغۇۇان كىشۇۇىلەر چۇۇوڭ بولغانۇۇدا بالىلىقىۇۇدا قۇۇانغىچە يىغىلىشۇۇقا يۇۇو. 7
 قانغىچە كۈلەلمەيدۇ

"چوىقۇۇۇۇر قۇۇۇاتالملىرى "  ڭتۇيغۇلىرىنىۇۇۇڭ ئە -يىغۇۇۇالش ئىنسۇۇۇاننى ھۇۇۇېى 
 .بىلەن تونۇشتۇرىدۇ

بالىلىقىۇۇۇدا ---ىچكۇۇۇى ھېسۇۇۇلىرىغا چۆكەلەيۇۇۇدىغان بولۇۇۇۇش ۆزىنىۇۇۇڭ ئئ
 . رىقتىدارىدۇىنساننىڭ يېتىلدۈرگەن ئئەركىن ھالدا يىغلىيالىغان بىر ئ

 ." تۇيغۇسىنى " تارايتىدۇ -كۈلەلمەسلىك ئىنساننىڭ ھېى 

ئېچىلغۇۇان مۇۇۇھىن  ەۋ تۇيغۇۇۇالر چوىقۇرالشۇۇقان -بۇۇالىلىق مەزگىۇۇل ھۇۇېى 
 .يىلالردۇر

بۇۇاال يىقىلىۇۇپ چۈشۇۇكەندە يىغلىسۇۇۇن، بىۇۇرەر ھەدىۇۇيە ئالغانۇۇدا خۇشۇۇاللىقىدىن 
 -ۋارقىۇۇراپ ئۇۇۆينى بېشۇۇىغا كەيسۇۇۇنكى، يېۇۇتىلگەن مەزگىلىۇۇدىكى ھۇۇېى 

 .ۇيغۇلىرى ئۈچۈن ئۇل سېلىنسۇنت

چۇۇۇوىالردىن بەزىۇۇۇلەر ئۆزىنىۇۇۇڭ پۇخۇۇۇادىن چىققۇۇۇۇدەك يىغلىيالمايۇۇۇدىغانلىقى 
 ...ياكى كۈلەلمەيدىغانلىقىدىن شىكايەت قىلىشىدۇ

تۇيغۇۇۇلىرىنى ئەركىۇۇن ئىپادىلىشۇۇىگە  -بۇالرنىۇۇڭ بۇۇالىلىق مەزگىلىۇۇدە ھۇۇېى 
 .يول قويۇلمىغانلىقىنى كۈرۈۋاالاليمىز

ھەرىكەتلىرىۇۇدە  -ۇلىرىنى ئىپادىلەشۇۇتە ئەركىۇۇن، ئىۇۇش تۇيغۇۇ -بۇۇاال ھۇۇېى 
 . تەرتىپلىك بولغانسېرى تۇرمۇشتا ئۇتۇق قازىنىدۇ

 

ئائىلىنىۇۇڭ پۈتۇۇۈنلىكىگە زىيۇۇان يەتكۈزۈۋاتقۇۇان ئۇۇۈئ ئامىۇۇل : ئەقلىي ۇۇۇن، . 8
 .ئائىلە تاپشۇرۇقلىرى ەۋ تېلېۋىزور

گەن تېخنىكۇۇۇا ئىنسۇۇۇانالر تۇرمۇشۇۇۇىغا قواليلىۇۇۇق ئېلىۇۇۇپ كەلۇۇۇ -گەرچە پەن 
بولسۇۇىمۇ، لۇۇېكىن ئىنسۇۇاننى ئائىلىۇۇدىن يىراقالشۇۇتۇرىۋاتقانلىقى كۇۇۆز يۇۇۇمغىلى 

 ...بولمايدىغان رىئاللىقتۇر
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 ... ۋاقىت يېتى ئۇچۇرالرغا دىققەت قىلىش ئەقلىي ۇنالر ئارقىلىق ھەر

 ئۇۇۇاممىۋى تۇۇۇاراتقۇالر ئۇۇۇارقىلىق نۇۇۇېمە ئىشۇۇۇالرنىڭ بولۇۋاتقانلىقىۇۇۇدىن دەل

 ...ۋاقتىدا خەۋەردار بولۇش

 ...ئۇچۇر يېزىش، كەلگەن جاۋابالرنى ئوقۇش

  ...ئىككى ئويۇق بىلەن ئىچ پۇشقىىنى چىقىرىش -بەزىدە بىر  

بۇالرنىۇۇۇڭ ھەممىسۇۇۇى ھەر دائىۇۇۇن قۇۇۇولىتىزدا كۆتۈرۈۋالغۇۇۇان يۇۇۇان ۇنىتىز  ەۋ
ئۇۇۇارقىلىق ئېلىۇۇۇپ بېرىلماقتۇۇۇا. يۇۇۇان ون ئىنسۇۇۇانالرنى ئىچىۇۇۇدىكى دۇنياغۇۇۇا 

ىنسۇۇۇۇانالر بۇۇۇۇۇنى ھۇۇۇۇېى مەھكۇۇۇۇۇ  قىلىۇۇۇۇپ قويۇۋاتىۇۇۇۇدۇ، لۇۇۇۇېكىن ئ
 ...قىاللمايۋاتىدۇ

ھۇۇۇالبۇكى، ئىنسۇۇۇان يۇۇۇان ون ئىچىۇۇۇدىكى مەۋھۇۇۇۇ  دۇنيۇۇۇادا ياشىغانسۇۇۇېرى 
 .ئائىلىسىنىڭ سىرتىدا قالىدۇ

  ... تېلېۋىزورالر

فىلىمۇۇۇلەر بىۇۇۇلەن كىشۇۇۇىلەرنى ئۇۇۇۆزىگە  ەۋ تىرىئەڭ ئېسۇۇۇىل تېلېۇۇۇۋىزىيە تىيۇۇۇا
تنى رەئۇۇاللىق دەپ جەلۇۇپ قىلغۇۇان تېلېۇۇۋىزورالر ... چىۇۇن بولمىغۇۇان بىۇۇر ھايۇۇا

ھېسسۇۇى بىۇۇلەن داۋامىغۇۇا  «ئەمۇۇدى نۇۇېمە بۇۇوالر؟  »قىۇۇزىقىش ئىچىۇۇدە 
قىزىقىۋاتقۇۇان كۇۇۆپ سۇۇانلىق كىشۇۇىلەرنىڭ بالىسۇۇىنىڭ ھېسسۇۇىي يېتىلىشۇۇىگە 

 .ئەھمىيەت بېرىشتە قىينىلىۋاتقانلىقىمۇ ئاچچىق ھەقىقەتتۇر

 بۇۇۇالردىن باشۇۇقا، بالىسۇۇى بىۇۇلەن ئارىسۇۇىدىكى مۇناسۇۇىۋىتىنى تاپشۇۇۇرۇق،
-ۋەيۇۇۇاكى ئىمتى انالرنىۇۇۇڭ تۈرتكىسۇۇۇىدە سۇۇۇاقالپ قېلىۋاتقۇۇۇان ئاتۇۇۇا   دەرس

 .ئانىالرنىڭ ئائىلە پۈتۈنلۈكىدىن سۆز ئېچىش تېخىمۇ تەس

قىممەتلىۇۇك مىراسۇۇى،  ڭئانىنىۇۇڭ بالىسۇۇىغا قالدۇرىۇۇدىغان ئە -بىۇۇر ئاتۇۇا 
 .بىرلىكتە ياشاش ئىقتىدارىغا ئىگە قىلىشتۇر
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 لىق ھېسسىنىڭ نامايەندىسىدۇرھۆرمەت قىلىنماس خارلىق تۇيغۇسى. 9

ئۈچۇۇۈن چوقۇۇۇ  كەمسۇۇىتىدىغان ۆزىنۇۇى خۇۇار ھۇۇېى قىلىشۇۇى ىنسۇۇاننىڭ ئبىۇۇر ئ
ەمەس. كىشۇۇۇىگە ئېتىبارسۇۇۇىز ئىكەنلىكىنۇۇۇى ۇچرىشۇۇۇى شۇۇۇەرت ئمۇئۇۇۇامىلىگە ئ

ىچىۇۇدە ھۇۇېى قىلىشۇۇىغا ۆزىنۇۇى خورلۇۇۇق ئۇ كىشۇۇىنىڭ ئھۇۇېى  قىلۇۇدۇرۇش ئ
  .يېتىپ ئاشىدۇ

اۋەرلىكنى يوقىتىۇۇۇدىغان، بېراۋنۇۇۇى يەنە بىۇۇۇر ارىسۇۇۇىدىكى بۇۇۇاركىشۇۇۇىلەر ئ
ۈسۇۇتۈن يۇۇاكى ئاالھىۇۇدە قىلىۇۇپ كۆرسۇۇىتىدىغان ھەر تۈرلۇۇۈك سۇۇۆز كىشۇۇىدىن ئ
ۇ كىشۇۇىدە كەمسۇۇىتىلىش ىشۇۇارەت ئئ -ىمۇۇا كۇۇۆز ھەرىكىتۇۇى، ئ -، قۇۇاش 

تۇيغۇسۇۇۇىنى پەيۇۇۇدا قىلغانۇۇۇدەك، تاللىنىشۇۇۇنى تەمە قىلىۇۇۇپ تۇرغۇۇۇانالردىمۇ 
 ... خارلىق ھېسسى پەيدا قىلىدۇ

خۇۇۇارلىق تۇيغۇسۇۇۇى، بۇۇۇالىالرنى ئىجتىمۇۇۇائىي جەھەتۇۇۇتىن بېكىۇۇۇنمە ھالغۇۇۇا 
 .كەلتۈرۈپ قويىدۇ، ھېسسىي يېتىلىشىگە سەلبىي تەسىر كۆرسىتىدۇ

 -ۆزىنىۇۇۇڭ قەدىۇۇۇر قىممەتلىۇۇۇك نەرسۇۇۇە، ئ ڭەبىۇۇۇر بۇۇۇاال ئېرىشۇۇۇەلەيدىغان ئ
 .انىدۇرئ -اتا قىممەتلىك ئىكەنلىكىنى ھېى قىلدۇرىدىغان ئ

 

مەس، خۇۇۇۇۇار ئەئۈچۇۇۇۇۇۈن ن بۇۇۇۇۇالىالر خارالنغۇۇۇۇۇانلىقى كەمسۇۇۇۇۇىتىلگە. 10
 زاپلىنىدۇئائۈچۈن   ئىكەنلىكىگە ئىشەنگەنلىكى

بۇۇالىالر زە نۇۇى جەھەتۇۇتىن تېخۇۇى پىشۇۇىپ يېتىلمىگەنلىكۇۇتىن زە ىۇۇن دۇنياسۇۇىدا 
 .ئۆزىنى قوغدىيالمايدۇ

ىنكاسۇۇالرنى ھەقىۇۇقەت دەپ ئۆزلىۇۇرى ھەققىۇۇدە سۇۇۆزلەرنى، قىلىنغۇۇان بۇۇالىالر ئ
 . قوبۇل قىلىدۇ

قىممەتسۇۇۇىز ئىكەنلىكىنۇۇۇى ئىپادىلەيۇۇۇدىغان بىۇۇۇر سۇۇۇۆز  -ۆزىنىۇۇۇڭ قەدىۇۇۇر ئ
ەمەس، ئۈچۇۇۇۈن ئۇ سۇۇۇۆزنىڭ ئۇۇۇۆزىگە دەيىلگەنلىكۇۇۇى ئاىلىغۇۇۇان بۇۇۇاال، ئ

ئۈچۇۇۇۈن دىلۇۇۇى ئۇۇۇازار ىكەنلىكىۇۇۇگە ئىشۇۇۇەنگەنلىكى ھەقىۇۇۇقەتەن شۇۇۇۇنداق ئ
 .زاپلىنىدۇئايەيدۇ، 
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 دەپ« دۆت بىۇۇۇۇر نۇۇۇۇېمە سۇۇۇۇەن  ەنھەقىۇۇۇۇقەت» ئاچچىققۇۇۇۇا پايلىمۇۇۇۇا  
ئۈچۇۇۇۈن دەيىلگەنلىكۇۇۇى « دۆت، كۇۇۇالۋا » ئۇۇۇۆزىگە كەمسۇۇۇىتىلگەن بۇۇۇاال، 

بولغۇۇۇانلىقى سۇۇۇەۋەبىدىن ئۇۇۇۆزىگە بولغۇۇۇان ئىشۇۇۇەنچىنى « دۆت » ەمەس، ئ
 ... يوقىتىدۇ

ۇنتۇۇۇپ ەتىسۇۇى ئبەزى كىشۇۇىلەر بالىسۇۇىغا ئاچچىقىۇۇدا قىلغۇۇان سۇۇۆزلىرىنى ئ
 ... سوياليدۇ ... شۇنداق، بۇ چۈشەنچە خاتا ئەمەكېتىدۇ دەپ ئ

تۇيغۇۇۇۇلىرىنى  -ەممۇۇۇا ھۇۇۇېى ۇنۇتىۇۇۇدۇ، ئبېشۇۇۇىدىن ئۇۇۇۆتكەننى ئ  بۇۇۇاال
 ... ۇنۇتمايدۇئ

 

خىجىۇۇل بولۇشۇۇتىن ئىبۇۇارەت  ەۋ بۇۇاال كەمسىتىلگەنسۇۇېرى ئوىايسۇۇىزلىنىش. 11
 ىنسانىي تۇيغۇسىنى يوقىتىپ قويىدۇئىككى خىل ئ

تۇيغۇۇۇۇۇالرنى  -خىجىۇۇۇۇل بولۇۇۇۇۇش ئىنسۇۇۇۇانىي ھۇۇۇۇېى  ەۋ وىايسۇۇۇۇىزلىنىشئ
ئىزچىلىققۇۇۇا ئىۇۇۇگە قىلىۇۇۇدىغان ئىككۇۇۇى خىۇۇۇل  ەۋ دۇرۇپ تۇرىۇۇۇدىغانئوزۇقالنۇۇۇ
 .تۇيغۇدۇر

 ەيىپۇۇى، كەمچىلىكۇۇىكىشۇۇىنىڭ شەخسۇۇى تەرەپلىۇۇرى، ئ -خىجىۇۇل بولۇۇۇش 

 .اشكارىلىنىپ قېلىشى بىلەن پەيدا بولىدىغان تۇيغۇدۇرخاتاسىنىڭ ئ ەۋ

 ... كۆز قارىشى بولىدۇ ەۋ نساننىڭ ئۆزىگە خاس ھېى تۇيغۇسىئىھەر 

ىڭ ئۇۇۇۆزىگە خۇۇۇاس تەرەپلىۇۇۇرىگە باشۇۇۇقىالرنىڭ قۇۇۇول تېقىشۇۇۇى، كىشۇۇۇىن
ئاختۇرۇشۇۇۇى ئۇنىتۇۇۇدا خىجۇۇۇالەت تۇيغۇسۇۇۇىنىڭ پەيۇۇۇدا بولۇشۇۇۇىغا سۇۇۇەۋە  

 ... بولىدۇ

داۋاملىۇۇق خىجۇۇالەتچىلىكتە قالۇۇدۇرۇلغان كىشۇۇىلەر نومۇۇۇس قىلىۇۇش ھېسسۇۇىنى 
 .يوقىتىپ قويىدۇ

ن ئىشۇۇالر قىممىتىنۇۇى چۈشۇۇۈرىدىغا -وىايسۇۇىزلىنىش بولسۇۇا كىشۇۇىنىڭ قەدىۇۇر ئ
 .ياكى ھەددىدىن زىيادە ماختاشالر سەۋەبلىك پەيدا بولىدۇ
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ھەددىۇۇۇۇدىن زىيۇۇۇۇادە ماختالغۇۇۇۇان بۇۇۇۇالىالر ۋاقىتنىۇۇۇۇڭ ئۆتىشۇۇۇۇى بىۇۇۇۇلەن 
وىايسۇۇۇىزلىنىش تۇيغۇسۇۇۇىنى يوقىتىۇۇۇپ قويىۇۇۇدۇ ... ھەددىۇۇۇدىن زىيۇۇۇادە ئ

  ...چۈشۈرۈلگەن بالىالرمۇ ھە  شۇنداق

زلىنىش، خىجىۇۇۇل بولۇۇۇۇش وىايسۇۇۇىبۇۇۇالىالر تۇغۇلۇشۇۇۇىدىنال بۇۇۇار بولغۇۇۇان ئ
ىنسۇۇۇاننىڭ تۇيغۇۇۇۇلىرى ھېچقانۇۇۇداق تەسۇۇۇىرگە ئۇچرىمىغۇۇۇان مۇۇۇۇددەتچە ئ

 .تۇرمۇشىغا ئىجابىي تەسىر كۆرسىتىدۇ

وىايسۇۇىزلىنىش تۇيغۇۇۇلىرى تەسۇۇىرگە ئۇچرىغۇۇان بۇۇالىالردا ئ ەۋ خىجىۇۇل بولۇۇۇش
 .ياكى ساختا كىشىلىك ئۆزلىشىدۇ ۋە يا بىپەرۋالىق

 

مەيۇۇۇدىغان دادىنۇۇۇى پەقەت قورققۇۇۇانلىقى نىسۇۇۇىنى ياخشۇۇۇى كۆرئابۇۇۇاال  .12
  . ئۈچۈنال ياخشى كۆرىدۇ

انىسۇۇىنىڭ تۇيغۇۇۇلىرى بىۇۇلەن تۇيغۇۇۇلىرى كىچىۇۇك ۋاقتىۇۇدا ئ -بالىنىۇۇڭ ھۇۇېى 
 .زىچ گىرەلىشىپ كەتكەن بولىدۇ

 .انا قايسى خىل تۇيغۇدا بولسا، بالىمۇ شۇ تۇيغۇدا بولىدۇئ

ن تۇيغۇۇۇداش بولغۇۇان نۇۇا بىۇۇلەئاانۇۇا ئەر تەرىپىۇۇدىن ئۇۇازار يېسۇۇە، ئەگەر ئ
 ... بالىمۇ ئازا  ھېى قىلىدۇ

زار بەرگەن دادا، گەرچە بالىسۇۇىغا ئۇۇامراق بولسۇۇىمۇ، بۇۇاال دادىسۇۇى ئۇۇانىغۇۇا ئا
 .ورنىتالمايدۇئىچىدە مۇناسىۋەت ئ« خاتىرجەملىك » بىلەن 

گەرچە بۇۇۇ خىلۇۇدىكى بۇۇالىالر دادىسۇۇىغا مۇۇۇھەببىتىنى ئىپۇۇادىلىگەن بولسۇۇىمۇ، 
ۇرغۇۇۇۇپ چىققۇۇۇان ىچىۇۇۇدىن ئئ -ىۇۇۇچ مۇۇۇۇھەببەت ئئەمەلىيەتۇۇۇتە بۇۇۇۇ خىۇۇۇل 

 .بولماستىن، قورقۇ سەۋەبىدىن شەكىللەنگەن مۇھەببەتتۇر

 -اتۇۇا ئانىسۇۇىنى ھەقىقىۇۇي تۇۇۈردە ياخشۇۇى كۆرۈشۇۇى، ئ -اتۇۇا بالىنىۇۇڭ ئ
 .بىرىنى ياخشى كۆرۈشى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىكتۇر -ئانىنىڭ بىر 
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ۇالرغۇۇا قانماسۇۇلىقنىڭ ېلىشۇۇى  ئئانىسۇۇىغا ئۆگىنىۇۇپ ق -اتۇۇا بالىالرنىۇۇڭ ئ .13
 .ئىپادىسىدۇر

ھېسسۇۇۇۇىي يوقسۇۇۇۇۇللۇقنى قامۇۇۇۇداش تىرىشۇۇۇۇچانلىقىدىن  --بېقىنىۇۇۇۇۋەلىش
ۆزىنۇۇى تاشۇۇلىۋەتىلگەندەك ھۇۇېى ئىبۇۇارەت بولۇۇۇپ، بۇۇاال ھېسسۇۇىي جەھەتۇۇتىن ئ

ئانىغۇۇا تېخىمۇۇۇ  -ئۈچۇۇۈن ئاتۇۇا ە تىيۇۇاجلىرىنى قانۇۇدۇرۇش قىلغانسۇۇېرى، بۇۇۇ ئ
 .يېپىشىدۇ

ۇق ئېغىرالشقانسۇۇۇېرى، بېقىنىۇۇۇۋەلىش شۇۇۇۇنچە كۈچىيىۇۇۇپ ھېسسۇۇۇىي يوقسۇۇۇۇلل
 .كېتىدۇ

كۆىۇۇۈل بۆلۇۇۈنگەن بالىالرغۇۇا قارىغانۇۇدا پەرۋا قىلىنمىغۇۇان بۇۇالىالردا بېقىۇۇنىش 
 .تۇيغۇسى كۈچلۈك بولىدۇ

 .يرىلىدۇئاچۈنكى قېنىپ تويغان 

ۇنۇۇداقتا پەرزەنتۇۇى ئۇۇانىالر يۆلىنىۋالىۇۇدىغان بۇۇاال  بولمىسۇۇۇن دەسۇۇە، ئ -تۇۇا ئا
ئۆتكۇۇۇۈزۈش ئۇۇۇارقىلىق بالىنىۇۇۇڭ ھېسسۇۇۇىي « ۋاقىۇۇۇت  ئۈنۈملۇۇۇۈك» بىۇۇۇلەن 

 .كېرەك ە تىياجلىرىنى قاندۇرۇشلىرىئ

« يەتكۇۇۇۇۇۈچە »  ەۋ«  ۋاقتىۇۇۇۇۇدا»  ە تىيۇۇۇۇۇاجلىرىبالىنىۇۇۇۇۇڭ ھېسسۇۇۇۇۇىي ئ
 ... زىيىدۇئاھەرىكەتلىرىمۇ  -ىش قاندۇرۇلغانسېرى، بېقىنىدىغان ئ

 

بەكۇۇرەك يامۇۇان بېقىۇۇنىش مۇناسۇۇىۋىتىدە بېقىنۇۇدۇرغۇچى بېقىنغۇچىۇۇدىن .14
 .ۆگىنىپ قالىدۇئ

 . ە تىياجلىرىنى قاندۇرۇشقا تىرىشىدۇبېقىنىش مۇناسىۋىتىدە بېقىنغۇچى ئ

 تىيۇۇاجتۇر. بۇۇۇ ئې تىيۇۇاجى قانۇۇدۇرۇلمىغان بۇۇاال ئېمۇۇۇھەببەت بىۇۇر  -مې ۇۇرى 
ئۈچۇۇۈن ياخشۇۇى كۆرىۇۇدىغان  ەرىشۇۇىشمۇۇۇھەببەتكە ئ -قۇۇانغۇدەك مې ۇۇرى 

 .يرىلغۇسى كەلمەيدۇئاادىمىدىن ئ

ىنسۇۇاننى بىئۇۇارا  قىلىۇۇدۇ ... قورققۇۇان كىشۇۇى بىۇۇلەن بىۇۇرلىكتە ئ -قورقۇۇۇ 
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ياشاشۇۇقا مەجبۇۇۇر بولۇۇۇش، كىشۇۇىنى ئۇۇۆزى قورقىۇۇدىغان كىشۇۇىنىڭ زىيىنىۇۇدىن 
 .ساقلىنىش ئۈچۈن ئۇنىتغا  تېخىمۇ بېقىنىشقا مەجبۇر قىلىدۇ

ھېسسۇۇۇۇي ئې تىيۇۇۇۇاجلىرى قاندۇرۇلغانۇۇۇۇدا سۇۇۇۇاداقەتكە  -بېقىنىۇۇۇۇۋەلىش 
 .ئايلىنىدۇ

ىندۇرۇشۇۇۇتىن خۇشاللىنىشۇۇۇمۇ بېقىنۇۇۇدىلىقتۇر ... بىۇۇۇراۋ ئۇۇۇۆزىگە سۇۇۇادىق بېق
 . بولغانسېرى كىشى ئۆزىنى تېخىمۇ ئەتىۋارلىق ھېى قىلىدۇ

ە تىيۇۇاجلىرى قاندۇرۇلغانۇۇدا نورمۇۇال ھاياتقۇۇا بېقىنۇۇدى بولۇۇۇپ قالغۇۇان كىشۇۇى ئ
قايتااليۇۇۇدۇ. لۇۇۇېكىن بېقىنۇۇۇدۇرغۇچى بولۇۇۇۇش سۇۇۇەۋەبلىك ئەتىۋارلىنىشۇۇۇقا 

بۇۇۇۇ تۇيغۇغۇۇۇا كۆنۇۇۇۈپ قالغۇۇۇان كىشۇۇۇى، باشۇۇۇقىالر ئۇۇۇۆزىگە  ەۋ ەرىشۇۇۇكەنئ
  قىممىتى يوقتەك ھېى قىلىدۇ -ۆزىنى قەدىر بېقىنماس بولۇپ قالغاندا ئ

بۇۇۇۇ خىۇۇۇل كىشۇۇۇىلەر باشۇۇۇقىالر تەرىپىۇۇۇدىن تاشۇۇۇلىۋەتىلگەنلىك تۇيغۇسۇۇۇىنى 
باشۇۇۇۇتىن كەچۈرمەسۇۇۇۇلىك ئۈچۇۇۇۇۈن، بېقىنۇۇۇۇدىلىق مۇناسۇۇۇۇىۋىتىنىڭ داۋا  

 ... ارزۇ قىلىدۇقىلىشىنى چىن دىلىدىن ئ

ۇالرنۇۇۇى زار بېرىشۇۇۇى، ئئۇۇۇائانىالرنىۇۇۇڭ بالىلىرىغۇۇۇا  -تۇۇۇا ئابىۇۇۇر قىسۇۇۇىن 
ەيىپلىشۇۇۇۇۇى، قەدىرسۇۇۇۇۇىز ھۇۇۇۇۇېى قىلۇۇۇۇۇدۇرۇپ روھىۇۇۇۇۇي جەھەتۇۇۇۇۇتىن ئ
ۆزلىرىۇۇۇدىن ئايرىلىۇۇۇپ سۇۇۇلىدە بالىالرنىۇۇۇڭ ئئەجىزالشتۇرىشۇۇۇىنىڭ سۇۇۇەۋەبى ئا

كەتمەسۇۇۇلىك ) سۇۇۇۆزىدىن چىقماسۇۇۇلىق  ، ئۇۇۇۆزىگە بېقىۇۇۇنىش مۇناسۇۇۇىۋىتىنى 
ئۇۇانىالر بۇۇۇ تەرىپىنۇۇى  -ە تىيۇۇاجى ئۈچۈنۇۇدۇر. لۇۇېكىن ئاتۇۇا ئ ۋا  قىلۇۇدۇرۇشدا

 ... ئۆزى سەزمەيدۇ

 

 

قىللىۇۇۇق، گەپ ئە» بالىنىۇۇۇڭ جىمىغۇۇۇۇر بولۇۇۇۇپ كېتىشۇۇۇىنى چۇۇۇوىالر . 15
 . ويالپ قالماسلىقى كېرەكدەپ ئ «ئاىاليدىغانلىقى 

رنى بۇۇالىال« قىللىۇۇق، گەپ ئاىاليۇۇدىغان ئە» ئۇۇانىالر  -اتۇۇا كۇۇۆپ سۇۇانلىق ئ
  ... ياخشى كۆرىدۇ
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» ىچىۇۇدە يۇۇوقلىقى بىلىنمەيۇۇدىغان بۇۇالىالر، جامۇۇائەت ئ -جىمىغۇۇۇر، بۇۇار 
دەپ « بارىكۇۇۇالال، نۇۇۇېمە دەۇۇۇگەن ئەقىللىۇۇۇك، گەپ ئاىاليۇۇۇدىغان بۇۇۇاال 

 .ئالقىشلىنىدۇ

ھۇۇالبۇكى، بالىالرنىۇۇڭ ھەددىۇۇدىن زىيۇۇادە جىمىغۇۇۇر بولۇشۇۇى فىتۇۇرىتىگە زىتتۇۇۇر 
... 

شۇۇۇۇوز مەزگىلۇۇۇۇى بولۇۇۇۇۇپ، بالىنىۇۇۇۇڭ  ڭئەبۇۇۇۇالىلىق دەۋرى بالىالرنىۇۇۇۇڭ 
 -وڭ ىچىۇۇۇدە ئقىۇۇۇزىقىش ئ شۇۇۇوخلۇقتىن يۈگۈرەيۇۇۇدىغان، ھاياجانلىنىۇۇۇدىغان،

سۇۇولغا چاپىۇۇدىغان يىللىرىۇۇدۇر. بۇۇاال بۇالرنىۇۇڭ ھەممىسۇۇىنى تاشۇۇالپ قويۇۇۇپ 
ۋاقىۇۇۇتالردا تەقدىرلەشۇۇۇكە  جىمىغۇرلىشۇۇۇىپ كەتۇۇۇكەن بولسۇۇۇا، بۇۇۇۇ كۇۇۇۆپىنچە

 .ھۋالدۇرئەلغان ئەمەس، بەلكى دىققەت قىلىش زۆرۈر بو

ئانىسۇۇۇىدىن قاندۇرالمايۇۇۇدىغانلىقىغا  -تۇۇۇا ئاە تىيۇۇۇاجلىرىنى بۇۇۇاال ھېسسۇۇۇى ئ
ىچكۇۇى دۇنياسۇۇىدا ياشاشۇۇقا ۆزىنىۇۇڭ ئئ ەۋ ىچىۇۇگە بېكىنىۇۇدۇۋاقىتتۇۇا ئ ىشۇۇەنگەنئ

بېسۇۇىق، غەمسۇۇىز كۇۇۆرۈنگەن  -باشۇۇاليدۇ. بۇۇۇ خىۇۇل بۇۇالىالر قارىماققۇۇا ئېغىۇۇر 
 ... اشايدۇچكى دۇنياسىدا غېرىپ ھالدا يئىبىلەن 

پۇۇۇادە قىلىۇۇۇش ئۈچۇۇۇۈن كۆرسۇۇۇەتكەن تىرىشۇۇۇچانلىقىنىڭ ئۆزلىرىنۇۇۇى بۇۇۇالىالر ئ
 .جاۋابسىز قالدۇرۇلغانلىقىنى ئىتتىك ھېى قىالاليدۇ

ىپادىسۇۇۇۇى بولغۇۇۇۇان ىچكۇۇۇۇى دۇنياسۇۇۇۇىدىكى ھارغىنلىقىنىۇۇۇۇڭ ئبالىنىۇۇۇۇڭ ئ
جىمىغۇرلۇۇۇۇۇق ھالىتىۇۇۇۇدىن باشۇۇۇۇقا ۋاقىۇۇۇۇتالردا    شۇۇۇۇوخلۇق قىلىشۇۇۇۇى، 

تۇيغۇسۇۇىدا بولۇشۇۇى كېۇۇرەك بولغۇۇان بالىنىۇۇڭ،   بۇۇۇ ھەرنەرسۇۇىگە قىۇۇزىقىش 
دەۋرىۇۇدە ھەددىۇۇدىن زىيۇۇادە جىمىغۇۇۇر بولۇۇۇپ كېتىشۇۇى ئەسۇۇتايىدىللىق بىۇۇلەن 

 .ەھۋالدۇرويلىنىشقا تېگىشلىك  ئئ

  ھەربىر  باال ئەتىۋارلىقتۇر. 16

خۇۇاراكتېرىگە  -ھەر بالىنىۇۇڭ يېشۇۇى، ئۆسۇۇۈپ يېۇۇتىلىش باسۇۇقۇچى، مىۇۇجەز 
پەرقلىۇۇۇق ئې تىيۇۇۇاجلىرى  ەۋ ھېسسۇۇۇىي قۇرۇلمىسۇۇۇىئاساسۇۇۇەن ئۇۇۇۆزىگە خۇۇۇاس 

 .بولىدۇ
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سۇۇۇىتىلدىن بىرسۇۇۇىگە بىۇۇۇرەر سۇۇۇوۋغات  -ئۇكۇۇۇا يۇۇۇاكى ھەدە  -ئاكۇۇۇا 
ەلىنغانۇۇۇدا، قېرىنداشۇۇۇلىرىغىمۇ، ھەتتۇۇۇا قوشۇۇۇكېزەك بولغۇۇۇان تەقۇۇۇدىردىمۇ ئ

  .ئوخشاش سوۋغىدىن ئېلىش توغرا بولماسلىقى مۇمكىن

ارزۇ ىكەنلىكىنۇۇى ھۇۇېى قىلىشۇۇنى ئئەتىۇۇۋار ئ ەۋ چۇۇۈنكى ھەر بۇۇاال ئەتىۋارلىقتۇۇۇر
  .قىلىدۇ

تۇيغۇسۇۇۇى، ھەتتۇۇۇا قېرىنۇۇۇداش بولغۇۇۇان  -ھەرقانۇۇۇداق بالىنىۇۇۇڭ ھۇۇۇېى 
 .بىرىدىن پەرقلىق بولىدۇ -تەقدىردىمۇ بىر 

ۆزىنىۇۇڭ تۇيغۇسۇۇىنى پەرق قىلىشۇۇىنى، تۇيغۇسۇۇىغا ئانىسۇۇىدىن ئ -اتۇۇا بۇۇاال، ئ
ن ئوخشۇۇۇاش ىنكۇۇۇاس قايتۇرۇشۇۇۇىنى تەمە قىلىۇۇۇدۇ، باشۇۇۇقىالر بىۇۇۇلەقارىتۇۇۇا ئ

  .مۇئامىلە قىلىنىشىنى خالمايدۇ

ايرىمىچىلىۇۇق قىلماسۇۇلىق ئۈچۇۇۈن ھەر بالىغۇۇا ئوخشۇۇاش ارىسۇۇىدا ئبۇۇالىالر ئ
ئۇۇۇانىالرنى  بۇۇۇالىلىرىنى چۈشۇۇۇەنمەيدىغان قىلىۇۇۇپ -اتۇۇۇامۇئۇۇۇامىلە قىلىۇۇۇش، ئ

 ... قويىدۇ

 .ادىل مۇئامىلە قىلىش الزىنەمەس، بەلكى ئبالىالرغا بابباراۋەر ئ

ۇيغۇۇۇۇن ھەر بالىنىۇۇۇڭ مىۇۇۇجەز خۇۇۇاراكتېرىگە ئ -مىلە قىلىۇۇۇش ادىۇۇۇل مۇئۇۇۇائ
 .شەكىلدە مۇئامىلە قىلىش دەگەنلىكتۇر

 

 

 

ارىسۇۇىدا باببۇۇاراۋەر بولۇۇۇش ۆلچىمۇۇى بۇۇالىالر ئنۇۇا بولۇشۇۇنىڭ ئئا –ئاتۇۇا  .17
 .مەس، ئادىل بولۇشتۇرئە

ئۇۇانىالر سۇۇادىر قىلىۋاتقۇۇان  -اتۇۇا بالىالرغۇۇا ئوخشۇۇاش مۇئامىلىۇۇدە بولۇۇۇش ئ
 .ۇرخاتالىقت
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اساسۇۇىي پىرىنسۇۇىپ بالىالرغۇۇا بۇۇاراۋەر مۇئۇۇامىلە ئانۇۇا بولۇشۇۇتىكى ئ -تۇۇا ئا
ە تىيۇۇاجىنى قاندۇرىۇۇدىغان شۇۇەكىلدە ەمەس، بەلكۇۇى ھەر بالىنىۇۇڭ ئقىلىۇۇش ئ

 .مۇئامىلە قىلىشتۇر

 .ادالەتتۇرمانا بۇ ئ

ادىۇۇل بۇۇاراۋەر مۇئامىلىۇۇدە بولۇۇۇش يۇۇۈزەكى مۇئۇۇامىلە قىلغۇۇانلىق بولۇۇۇپ، ئ
 .ە كۆىۈل بۆلگەنلىكتۇربولۇش ئاالھىد

ە تىيۇۇاجى بىۇۇلەن، پائالىيەتچۇۇان ھېسسۇۇىياتچان بالىنىۇۇڭ كۆىۇۇۈل بۆلۈنۇۇۈش ئ
بىرىۇۇۇدىن خۇۇۇېلىال  -ە تىيۇۇۇاجى بىۇۇۇر بىۇۇۇر بالىنىۇۇۇڭ ھېسسۇۇۇىي يېقىنلىۇۇۇق ئ

الماسۇۇۇتىن، بالىالرغۇۇۇا ئوخشۇۇۇاش پەرقلىنىۇۇۇدۇ ... بۇۇۇۇ پەرقنۇۇۇى نەزەرگە ئ
قېلىشۇۇىنى كەلتۇۇۈرۈپ ۇالردىۇۇن بىۇۇرىگە كۆىۇۇۈل بۆلۇۇۈنمە  مۇئۇۇامىلە قىلىۇۇش ئ
 ... چىقىرىشى مۇمكىن

ھەر بىۇۇر بالىنىۇۇڭ خاسۇۇلىقىنى كۇۇۆزدەپ تۇتۇۇۇپ،  -دىۇۇل مۇئۇۇامىلە قىلىۇۇش ئا
 .ە تىياجلىرىغا قارىتا مۇئامىلە قوللىنىش دەگەنلىكتۇرئ

رىسۇۇىدا بۇۇاراۋەر بولۇشۇۇقا تىرىشىشۇۇى بۇۇالىالردا ئائانىالرنىۇۇڭ بۇۇالىالر  -اتۇۇا ئ
 .ەلتۈرۈپ چىقىرىدۇھەسەتخورلۇقنى ك ەنارازىلىق ۋ

 

بولۇۇۇۇپ ياشىشۇۇۇىغا « مەن » مۇۇۇۇكەممەل بۇۇۇاال يوقتۇۇۇۇر، ئۆزىۇۇۇدىكى . 18
 .رۇخسەت قىلىنغان بەختلىك باال باردۇر

 ەرىشۇۇىش نىيىتىۇۇدەدەتتە كۆىلىۇۇدىكى يۇۇاراملىق بالىغۇۇا ئئۇۇائۇۇانىالر  -تۇۇا ئا

  .ورنىتىشقا كىرىشىدۇبالىلىرى بىلەن مۇناسىۋەت ئ

راملىق بۇۇۇاال كۇۇۇۆپىنچە كىتۇۇۇابالردىن، بۇۇۇۇ اليۇۇۇاقەتكە توشۇۇۇىدىغان يۇۇۇا
ەتراپتۇۇۇا ئېقىۇۇۇپ يۇۇۇۈرگەن ھېكۇۇۇايىلەردىن ئ ەۋ ەالنالردىۇۇۇنفىلىملەردىۇۇۇن، ئ

 .ەلىنغان پارچىالردىن شەكىللىنىدۇئ

باشۇۇقا بالىالرغۇۇا ھەۋەسۇۇلىنىپ، بالىسۇۇىنىتمۇ ئۇۇۇ بالىغۇۇا ئوخشۇۇاش بولۇشۇۇىنى 
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 .تەمە قىلىش بالىغا ئۇۋال قىلغانلىقتۇر

ەسۇۇۇىل سۇۇۇوۋغىتى، بالىنىۇۇۇڭ ئ ڭەلىسۇۇۇىغا بېرىۇۇۇدىغان ئانىنىۇۇۇڭ بائ -اتۇۇۇا ئ
 .ەركىنلىكتۇرئۈچۈن بېرىلگەن ئبولۇشى  « مەن» ئۆزىدىكى 

چۇۇۇۇوڭ  ڭبولۇۇۇۇۇش بالىالرنىۇۇۇۇڭ ئە« مەن » ۆزىۇۇۇۇدىكى چۇۇۇۇۈنكى پەقەت ئ
 .خوشاللىقىدۇر

ئۇۇانىالر بالىسۇىنى مۇۇۇكەممەل قىلىۇۇپ تەربىۇۇيەلەپ چىقىۇۇش  -اتۇۇا بىۇر قىسۇۇىن ئ
ۇنۇۇى قانچىلىۇۇك بىئۇۇارا  قىلغۇۇانلىقىنى، ق كۆرسۇۇەتكىنىدە ئئۈچۇۇۈن تىرىشۇۇچانلى

بولۇشۇۇىغا پۇرسۇۇەتمۇ بەرمىگەنلىكىنۇۇى ھۇۇېى « ۆزى ئ» بالىنىۇۇڭ ئىچىۇۇدىكى 
 .قىلىپ يېتەلمەيدۇ

 .ئانىالردىكى خاتا چۈشەنچىدۇر -اتا مۇكەممەللىك قوغلىشىش، ئ

 

 ھەرىكەتچان باال يېتىلىۋاتقان بالىدۇر. 19

 .ە تىياجدۇرۆسۈپ يېتىلىشىدىكى ئىنىڭ ئھەرىكەتچان بولۇش، بال

روھىۇۇۇي جەھەتتىكۇۇۇى ئۆسۇۇۇۈپ  ەۋ ھەرىكەتچۇۇۇانلىق جىسۇۇۇمانىي، زە نىۇۇۇي
 .ۋاستىسىدۇر مۇھىن ڭەيېتىلىشىنىڭ ئ

ھەرىكەتچۇۇان بۇۇالىالر زە نىۇۇي  جەھەتۇۇتىن كۈچلۇۇۈك كېلىۇۇدۇ ... چۇۇۈنكى 
وزۇقلۇۇۇق ايلىنىشۇۇنى راۋانالشۇۇتۇرىدۇ ... قۇۇان مېتىنىۇۇڭ ئھەرىۇۇكەت قۇۇان ئ

 ... ەنبەسىدۇرم

بۇۇاال قۇۇانچە كۇۇۆپ ھەرىۇۇكەت قىلىۇۇپ بەرسۇۇە، گۇۇالۋاڭ بولۇۇۇپ قېلىشۇۇتىن  
 .خالىي بولىدۇ

جىسۇۇۇمانىي جەھەتتىكۇۇۇى پىشۇۇۇىپ يېۇۇۇتىلىش ھەرىكەتچۇۇۇان بولۇۇۇۇش بىۇۇۇلەن 
ورگانالرنىۇۇۇڭ بىردەكلىۇۇۇك اشۇۇۇىدۇ... بالىنىۇۇۇڭ بەدىنىۇۇۇدىكى ئەمەلۇۇۇگە ئئ
ىال ئەمەلۇۇۇگە ەركىۇۇۇن ھەرىۇۇۇكەت قىالاللىغانۇۇۇدىچىۇۇۇدە بولۇشۇۇۇى، پەقەت ئئ

 ... ئاشىدۇ
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بالىنىۇۇۇڭ ھەرىكەتچۇۇۇان بولۇشۇۇۇى توسۇشۇۇۇقا تېگىشۇۇۇلىك ئەمەس، ئەكسۇۇۇىچە 
   .ھۋالدۇرئەمۇۋاپىق شارائىت ھازىرالپ رىغبەتلەندۈرۈش زۆرۈر بولغان 

 

ھەرىۇۇۇكەت تەربىيەسۇۇۇىنىڭ ئالۇۇۇدىنقى -مەسۇۇۇئۇلىيەت تەربىيەسۇۇۇى ئىۇۇۇش. 20
 شەرتى

تۇيغۇۇۇنى مەنۇۇبە  -ھەرىكىتۇۇى  ھۇۇېى -ئىنسۇۇاننىڭ ھەر قانۇۇداق  ئىۇۇش 
 ...بولىدۇ قىلغان

تۇيغۇنىۇۇۇڭ نامايەندىسۇۇۇىدۇر.مەلۇ  ئىۇۇۇش  -ھۇۇۇېى  -ئىۇۇۇش ھەرىۇۇۇكەت 
ھەرىكەتۇۇۇكە قانۇۇۇداق بىۇۇۇر ھۇۇۇېى تۇيغۇنىۇۇۇڭ  سۇۇۇەۋەبچى بولۇۋاتقۇۇۇانلىقىنى 
نەزەرگە ئالماسۇۇۇۇتىن ، ئىۇۇۇۇش ھەرىكەتتىكۇۇۇۇى خاتۇۇۇۇالىقىنى  تۈزىتىشۇۇۇۇكە 

  .كىرىشىش پىداگوكىلىق خاتالىقتۇر

بۇۇالىنى بېسۇۇۇىن يۇۇاكى مەجبۇۇۇرالش بىۇۇلەن يالغۇۇۇان  يالغۇۇان گەپ قىلغۇۇان
ئۇۇۇۇ بالىغۇۇۇا سۇۇۇەمىمىي بولۇشۇۇۇنى -ۋاز كەچكۈزۈشۇۇۇكە ئۇرۇنۇۇۇۇش  ئېيتىشۇۇۇتىن

 ... ئۆگەتكەنلىك بولمايدۇ

تۇيغۇلىرىۇۇدا ئىجۇۇابىي تەسۇۇىرگە ئىۇۇگە بولسۇۇا،ئىش  -بۇۇاال پەقەت ھۇۇېى 
 ...ھەرىكەتلىرىمۇ  ئوىلۇق بولىدۇ

ئۇۇۆزىنى قەدىرلىۇۇك ھۇۇېى قىلىشۇۇى تۇيغۇلىرىنىۇۇڭ ئاكتىۇۇپ بولۇشۇۇى ، بالىنىۇۇڭ 
 ... بىلەن ئەمەلگە ئاشىدۇ

ھەرىكەتلەرنىۇۇۇڭ بىۇۇۇر قىسۇۇۇمى قەدىۇۇۇرلىنىش  -بالىۇۇۇدا كۇۇۇۆرۈلگەن ئىۇۇۇش 
 .ھېسسىنىڭ كەمچىل بولۇشىدىن ئوتتۇرىغا چىقىدۇ

ھەرىكەتۇۇۇۇلەر، پەقەت ئۇالرغۇۇۇۇا  -بۇۇۇۇالىالردا كۇۇۇۇۆرۈلگەن سۇۇۇۇەلبىي ئىۇۇۇۇش 
انۇۇۇۇۇدىن قەدىرلىۇۇۇۇۇك ئىكەنلىكىنۇۇۇۇۇى ھۇۇۇۇۇېى قىلۇۇۇۇۇدۇرۇش ئۇۇۇۇۇارقىلىق ئ

 ...ئۆزگەرتىلىدۇ

مەجبۇۇۇۇرالش بالىۇۇۇدا قەدىرسۇۇۇىزلىك ھېسسۇۇۇىنى چوىقۇرالشۇۇۇتۇرۇپال  ەۋ بېسۇۇۇىن
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 .ھەرىكەتلىرىنىمۇ كۆپەيتىۋەتىدۇ -قالماستىن، سەلبىي ئىش 

 

  ماختىنىش تەمەسىدە بولمىغان باال روھىي جەھەتتىن ساغال  بالىدۇر.21

 -الىۇۇۇي خىسۇۇۇلەت ئ ڭەانىۇۇۇالر  بالىسۇۇۇىغا سۇۇۇىتدۈرەلەيدىغان ئئ -تۇۇۇا ئا
 .تەمەسىز بولۇشتۇر

  توسالغۇدۇر الدىدىكىكىشىلىك خاراكتېر يېتىلدۈرۈشنىڭ ئ -تەمە قىلىش 

ئېتىۇۇراپ » ارزۇلىرىۇۇدىن بىۇۇرى چۇۇوڭ ئ ڭەاجىۇۇز كىشۇۇىلەرنىڭ ئمەنىۇۇۋىيىتى ئ
 .تەمەسىدۇر« ىناۋەت ئ»  ەۋ« قىلىنىش 

 .دىرلىك ئەمەسىنسان باشقىالر ئېتىراپ قىلغانلىقى ئۈچۈن قەھالبۇكى، ئ

 .ئۈچۈن قەدىرلىكتۇرىنسان ئەزەلدىن قەدىرلىك بولغانلىقى ئ

ىنسۇۇۇاننى ھارغۇزۇۋەتىۇۇۇدۇ. نۇۇۇاۋادا تەمە قىلغانۇۇۇدەك جاۋابقۇۇۇا تەمەخورلۇۇۇۇق ئ
 .ەرىشەلمىسە، ئۈمىدى يوققا چىقىدۇ، خىياللىرى سۇغا چېلىشىدۇئ

نۇۇۇى ۆزىۇالرنىۇۇۇڭ ئقىمۇۇۇمەت تەمەسۇۇۇىدە بولۇشۇۇۇى، ئ -بالىالرنىۇۇۇڭ قەدىۇۇۇر 
 .ىشارىتىدۇرقەدىرسىز ھېى قىلىۋاتقانلىقىنىڭ  

ۆزىنۇۇۇى قەدىۇۇۇر قىممىتۇۇۇى بۇۇۇار دەپ ھۇۇۇېى قىلغۇۇۇان بۇۇۇاال باشۇۇۇقىالرنىڭ ئ
انىۇۇالر بۇۇالىلىرىنى داۋاملىۇۇق ئ -اتۇۇا قەدىرلىشۇۇىگە موھتۇۇال بولمايۇۇدۇ... ئ

ورنىغۇۇا، شۇۇەپقەت كۆرسىتىشۇۇىنىڭ ئ -كۇۇۆىىلىنى ياسۇۇاپ مې ۇۇر  ەماختۇۇاش ۋ
 .ىكەنلىكىنى ھېى قىلدۇرۇشى كۇپايىدۇرقەدىرلىك ئ ۆزلىرىنىڭۇالرغا ئئ

، «زەن سۇۇېلىپ ئۇۇاىالش »  بۇۇاال گەپ قىلغانۇۇدا -قەدىۇۇرلىنىش ھېسسۇۇى 
ھۇالەتتە « كۇۆز كۇۆزگە قارىغۇان » ھۇالەتتە تۇۇرۇپ  ڭۇنىڭ بۇويى بىۇلەن تەئ

مەسۇۇىلىلەرنى پاراىالشۇۇقائ  ەۋ ۇنۇۇى باغرىغۇۇا بېسۇۇىشورنىۇۇتىش، ئمۇناسۇۇىۋەت ئ
 . الىدۇىچىگە ئۆز ئاتارلىقالرنى ئھەل قىلىش ... ق
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 .ىنساننى ياخشى قىلىپ ئۆزگەرتىدۇباال ئ .22

 ... نېگىزلىك ئې تىياجى خاتىرجەملىك تۇيغۇسىدۇر ڭەىنساننىڭ ئئ

ۆزىنۇۇى بىۇۇخەتەر ھۇۇېى قىلغانسۇۇېرى كۇۇۆىلى كۆكسۇۇى كېتىيىۇۇدۇ ىنسۇۇان ئئ 
 .بوالاليدۇ« مەن » ... ئىچىدىكى 

ر ھۇۇېى قىلدۇرىۇۇدىغان كىشۇۇى بىۇۇلەن ھېسسۇۇىي ۆزىنۇۇى بىۇۇخەتەئىنسۇۇان ئ
 ... ورنىتىدۇمۇناسىۋەت ئ

 ... ئاساسلىق ئې تىياجىدۇر ڭەىنساننىڭ ئمۇناسىۋەت ئورنىتىش ئ

ىچىۇۇۇدە ھۇۇۇېى كىشۇۇۇى مۇناسۇۇۇىۋەت ئورناتقانسۇۇۇېرى ئۇۇۇۆزىنى خۇشۇۇۇاللىق ئ
ادىمۇۇى ۆزى بىۇۇلەن ھېسسۇۇىي مۇناسۇۇىۋەت ئورنىتىۇۇدىغان يۇۇېقىن ئقىلىۇۇدۇ. ئ
 .ىئارا  بولىدۇ ... كەيپىياتى ناچارلىشىدۇبولمىغاندا ب

ىشىنىشۇۇۇى ۋە مۇناسۇۇۇىۋەت ئورنىتىشۇۇۇى قىۇۇۇيىن گەرچە چوىالرنىۇۇۇڭ ئۆزئۇۇۇارا ئ
 اسۇۇانبولسۇۇىمۇ، لۇۇېكىن بۇۇالىالر بىۇۇلەن مۇناسۇۇىۋەت ئورنىتىشۇۇى ناھۇۇايىتى ئ

... 

ۇنىۇۇڭ بىۇۇلەن دوسۇۇتانە چوىالرنىۇۇڭ بالىغۇۇا بۇيرۇقۋازلىۇۇق قىلىشۇۇنى تاشۇۇالپ، ئ
ۆزىنىۇۇڭ ياخشۇۇىالردىن بولۇۇۇش ىشۇۇقا باشلىشۇۇى، ئەسۇۇلىدە ئمۇناسۇۇىۋەت ئورنىت

 ... جەريانىنى باشلىغانلىقىدۇر

بالىنىۇۇۇڭ كىشۇۇۇىنىڭ ئۇۇۇامراقلىقىنى كەلتۈرۈشۇۇۇى، ئۇۇۇۆزىگە جەلۇۇۇپ قىلىشۇۇۇى، 
ۇنتۇۇۇۇپ كەتۇۇۇكەن ئىچىۇۇۇدىكى تۇيغۇۇۇۇلىرىنى چوىالرنىۇۇۇڭ بىۇۇۇر زامۇۇۇانالر ئ

  .ويغىتىدۇ، بەلكىنقايتىدىن ئ

ۇنۇتقۇۇان تەبىئىۇۇي ۇزۇنۇۇدىن بېۇۇرى ئۆزى ئئ ەسۇۇلىدەشۇۇۇنداق قىلىۇۇپ چۇۇوىالر ئ
گۇۇۇۈزەللىكنى بالىسۇۇۇى  ەمۇۇۇۇھەببەت، سۇۇۇەمىمىيەت، ياخشۇۇۇىلىق ۋ-مې ۇۇۇرى

 .ئارقىلىق قايتىدىن تاپىدۇئ

بىۇۇخەتەر پورتقۇۇا ئوخشۇۇايدۇ. ھەر كىشۇۇىنىڭ بالىالرغۇۇا  ئۈچۇۇۈنىنسۇۇان بۇۇاال ئ
 .خاس بىر دۇنياغا ئې تىياجى بار
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ەمەس، باشۇۇۇقا ئ« ىلىرىنى قەدىرلەشۇۇۇنى ۆزىنىۇۇۇڭ نەرسۇۇۇئ» بۇۇۇاال پەقەت . 23
 ۆگىنىشى كېرەكنەرسىلەرنىمۇ قەدىرلەشنى ئ

ەڭ مۇۇۇھىن انۇۇا بالىسۇۇىغا سۇۇىتدۈرەلەيدىغان ئئ -اتۇۇا قەدىۇۇرلەش ھېسسۇۇى، ئ
 .تۇيغۇدۇر -ھېى 

 .ۆگىنىدۇىگە بالىالر باشقىالرنى قەدىرلەشنى ئقەدىرلەش ھېسسىغا ئ

 ىنسۇۇۇۇانالردىنال پەقەت ئ« الر باشۇۇۇۇقى» بۇۇۇۇۇ نۇقتىۇۇۇۇدا نەزەردە تۇتۇلغۇۇۇۇان 

 .ەمەسئىبارەت ئ

قىممەتۇۇۇكە ئىۇۇۇگە  -ۆسۇۇۇۈملۈكلەر ۋە شۇۇۇەيئىلەرنىتمۇ قەدىۇۇۇر ھۇۇۇايۋانالر، ئ
قىمۇۇۇمەت تۇيغۇسۇۇۇىنى بىلىۇۇۇدىغان  -ىكەنلىكىنۇۇۇى بايقۇۇۇاش، پەقەت قەدىۇۇۇر ئ

 .كىشىلەردىال بولىدۇ

ئۇۇۇۇۆزىگە بولغۇۇۇۇان ھۆرمىتىنىۇۇۇۇڭ بالىنىۇۇۇۇڭ بىۇۇۇۇر نەرسۇۇۇۇىنى قەدىرلىشۇۇۇۇى، 
 .سىدۇرنامايەندى

ۆزىنىۇۇۇڭ نەرسىسۇۇۇىنى ئەتىۇۇۇۋارالپ، بۇۇۇۇ تۇيغۇۇۇۇۇنى بالىنىۇۇۇڭ پەقەتۇۇۇال ئ
باشۇۇۇقىالردىن ئايىشۇۇۇى، نەرسۇۇۇىلەرگە بولغۇۇۇان ھۆرمىتىنىۇۇۇڭ نەتىجىسۇۇۇى 

ىچۇۇۇۇى تۇۇۇۇارلىق، قىزغۇۇۇۇانچۇقلۇق، باشۇۇۇۇقىالر بىۇۇۇۇلەن ەمەس، بەلكۇۇۇۇى ئئ
 ... ھەمبەھىرلىنەلمەسلىكىنىڭ نەتىجىسىدۇر

ئىلەرنىمۇ قەدىۇۇرلەش ۋە ئاياشۇۇنى، ۆزىنىۇۇڭ نەرسۇۇىلىرىدىن باشۇۇقا شۇۇەيبۇۇاال ئ
 .ئۆزىگە كۆرسەتكەن ھۆرمىتىچىلىك  ئەكى ئەتتۈرىدۇانىسىنىڭ ئ -اتا ئ

  

ۆزى ەمەس، بەلكۇۇى ئۆزىنۇۇى ياخشۇۇى كۆرىۇۇدىغان كىشۇۇى بىۇۇلەن ئبۇۇاال ئ. 24
 .ورنىتىدۇياخشى كۆرىدىغان كىشى بىلەن دوستلۇق ئ

 .مىمىيەتنى ياقتۇرىدۇسە ەبالىنىڭ بۇلغانمىغان روھى پاكلىق، ساپلىق ۋ
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ادىمىنىۇۇڭ زە نىنىۇۇڭ تەكتىۇۇدە باشۇۇقا مەقسۇۇەتنىڭ بولۇشۇۇى ياخشۇۇى كۇۇۆرگەن ئ
 .بالىنى ئەنسىز قىلىدۇ

بۇۇاال چۇۇوىالرنى ھۇۇېى قىالاليۇۇدۇ ... ئۇالرنىۇۇڭ تۇيغۇۇۇلىرىنى، كۆىلىۇۇدە 
 .يوشۇرغان تەرەپلىرىنىمۇ ھېى قىلىپ يېتەلەيدۇ

ال ئۇۇۇۆزىنى شۇۇۇۇنچە چۇۇۇوىالر قۇۇۇانچىكى تەبىئىۇۇۇي مۇئامىلىۇۇۇدە بولسۇۇۇا، بۇۇۇا
 .خاتىرجە  ھېى قىلىدۇ

ئەمىنلىۇۇۇك تۇيغۇسۇۇۇى بېۇۇۇرەلمىگەن كىشۇۇۇى، بۇۇۇالىنى  ەۋ ىشۇۇۇەنچبالىغۇۇۇا ئ
قانچىلىۇۇك ياخشۇۇى كۇۇۆرۈپ كېتىشۇۇىدىن قەتئىيۇۇنەزەر ئۇنىۇۇڭ مۇئامىلىسۇۇى بۇۇاال 

 .ئۈچۈن بەرىبىردۇر

چۇۇوىالر ئوتتۇرىسۇۇىدىكى مۇناسۇۇىۋەتتە بۇۇالىنى ياخشۇۇى كۆرۈشۇۇتىن  ەۋ بۇۇالىالر
 ايلىۇۇنىش ناھۇۇايىتى مۇۇۇھىنال ياخشۇۇى كۆرىۇۇدىغان كىشۇۇىگە ئبەكۇۇرەك،  بۇۇا

... 

 

ەمەس، بەلكۇۇۇۇى بالىنىۇۇۇۇڭ ياخشۇۇۇۇى ەركىلىگەنلىكۇۇۇۇى ئيېپىشۇۇۇۇىۋەلىش ئ. 25
 .ئۈچۈن كۆرسەتكەن تىرىشچانلىقىدۇركۆرۈلۈش 

ە تىيۇۇاجى جىسۇۇمانىي ئې تىياجىۇۇدىنمۇ بەكۇۇرەك مۇۇۇھىن بالىنىۇۇڭ ھېسسۇۇىي ئ
 .ورۇندا تۇرىدۇئ

بولۇۇۇپ « مەن » ئۆزىۇۇدىكى  ەۋ ۇھەببەتكە ئېرىشۇۇىشمۇۇ - تەمەسۇۇىز مې ۇۇرى
ىچمەكتىنمۇۇۇۇ ئ -ياشىشۇۇۇىغا پۇرسۇۇۇەت بېۇۇۇرىلىش بۇۇۇاال ئۈچۇۇۇۈن يۇۇۇېمەك 

 .مۇھىمدۇر

ھېسسۇۇۇىي ئې تىيۇۇۇاجلىرى جاۋابسۇۇۇىز قالۇۇۇدۇرۇلغان بۇۇۇاال بىئۇۇۇارا  ھۇۇۇالەتتە 
 .ھەرىكەتلىرى بىنورمال بولىدۇ - بولغاچقا ، ئىش

ىۇۇزدەش بىۇۇلەن مۇۇۇھەببەت ئ - مې ۇۇرى ەۋ بۇۇۇ بىئۇۇارا  ھۇۇالىتى كۆىۇۇۈل بۆلۇۇۈش
 ... داۋاملىشىدۇ
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ۇالرغۇۇا ئېسىلىشۇۇنى، سۆيۈشۇۇنى، قۇچاقالشۇۇنى بۇۇاال چوىالرغۇۇا يېقىنلىشۇۇىپ ئ 
ولتۇرۇشۇۇۇقا ئۇۇارزۇ قىلىۇۇدۇ. ھەرۋاقىۇۇت يانمۇيۇۇان، قۇچاقمۇقۇچۇۇاق بولۇۇۇپ ئ

 ... تىرىشىدۇ

ەممۇۇۇا ەركىلەۋاتقانۇۇدەك كۆرۈنىۇۇدۇ، ئبۇۇاال بۇۇۇ ھەرىكەتلىرىۇۇدىن قارىماققۇۇا ئ
« ھېسسۇۇىي يېقىنلىۇۇق » ۋاقىۇۇتالردا ئۇنىۇۇڭ بۇۇۇ ھەرىكەتلىۇۇرىگە  ىنچەكۇۇۆپ

ىزدىشۇۇى سۇۇەۋە  بولىۇۇدۇ. ئۇنىۇۇڭ بۇۇۇ ھەرىكەتلىۇۇرى ياخشۇۇى كۆرۈلۇۇۈش ئ
ئې تىيۇۇۇۇۇۇاجى، قەدىۇۇۇۇۇۇرلىنىش، مەۋجۇتلۇۇۇۇۇۇۇقىنى ھۇۇۇۇۇۇېى قىلۇۇۇۇۇۇدۇرۇش 

 ... تىرىشچانلىقىدىن ئىبارەتتۇر

رتسۇۇا، ۆزىنۇۇى تامۇۇۇھەببەتكە موھتۇۇال تۇرۇپمۇۇۇ چۇۇوىالردىن ئ -بۇۇاال مې ۇۇرى 
ئۇۇۇۇرۇپ قۇۇۇېچىش، تۈكۇۇۇۈرۈپ قۇۇۇېچىش، چۇۇۇاچنى يۇلۇۇۇۇش ... دەگەنۇۇۇدەك 
بىنورمۇۇۇۇال قىلىقالرنۇۇۇۇى چىقىرىشۇۇۇۇقا باشۇۇۇۇاليدۇ ... بۇۇۇۇۇ خىۇۇۇۇل بۇۇۇۇالىالر 

ئۈچۇۇۇۇۈن زومىگەرلىۇۇۇۇك قىلىۋاتقۇۇۇۇان بولمايۇۇۇۇدۇ، بەلكۇۇۇۇى يېقىنلىشۇۇۇۇىش 
 .تىرىشچانلىق كۆرسىتىۋاتقان بولىدۇ

 .وياليدۇەپ ئۇالر مېنى ياخشى كۆرىدۇ دباال مۇشۇنداق قىلسا ، ئ

انىلىرىغۇۇۇا يېپىشۇۇۇىۋالغاندەك كۇۇۇۆرۈنگەن قىلىقلىرىنىۇۇۇڭ ئ -اتۇۇۇا بالىالرنىۇۇۇڭ ئ
 -مۇۇۇتلەق كۇۇۆپ قىسۇۇمى، ھېسسۇۇىي يوقسۇۇۇللۇقتىن كېلىۇۇپ چىققۇۇان مې ۇۇرى 

 .ەرشىش تىرىشچانلىقىدىن ئىبارەتتۇرمۇھەببەتكە ئ

  

 

 

ارتۇۇۇق مۇۇۇھەببەتتىن كېلىۇۇپ چىققۇۇان نۇۇېمە ھەددىۇۇدىن ئ -ئەركىۇۇلەش . 26
 .ىشىنى بىلەلمەسلىك ھالىتىدۇرقىل

 .ارىلىشىپ كەتكەن بىر ھالەتتۇرركىلەش يېپىشىۋەلىش بىلەن ئئە

ە تىيۇۇاجىنى مۇۇۇھەببەت ئ -چىۇۇڭ يېپىشۇۇقان بۇۇاال مەھۇۇرۇ  قالغۇۇان مې ۇۇرى 
ارتۇۇۇۇقچە ەركە بۇۇۇاال ئئۈچۇۇۇۈن بۇۇۇۇ يۇۇۇولنى تاللىغۇۇۇان بولسۇۇۇا، ئقانۇۇۇدۇرۇش 
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 ...ىدۇىچىدە بولسۆيگۈدىن كېلىپ چىققان تېتىرقاش ئ

ەممۇۇۇا مەقسۇۇۇىتى ۇرۇپ قاچىۇۇۇدۇ، چېقىلىۇۇۇپ باقىۇۇۇدۇ. ئۇمۇۇۇۇ تۈكۈرىۇۇۇدۇ، ئئ
ئۈچۇۇۈنال ەمەس، نۇۇېمە قىلىشۇۇىنى بىلەلمىگەنلىكۇۇى ەرىشۇۇىش ئمۇۇۇھەببەتكە ئ

ارتۇۇۇق سۇۇۆيگۈ پەيۇۇدا ەركىۇۇلەش، ھەددىۇۇدىن ئئ مۇشۇۇۇنداق قىلىۇۇدۇ ... 
 قىلغۇۇۇان مىنۇۇۇنەت تۇيغۇسۇۇۇىنىڭ تۈرتكىسۇۇۇىدە ئوتتۇرىغۇۇۇا چىققۇۇۇان غەلىۇۇۇتە

 ... ەمەسقىلىقالردىن باشقا نەرسە ئ

بۇۇۇ خىلۇۇدىكى بۇۇالىالردا يېۇۇرىن كېچىۇۇدە تۇۇاپقىلى بولمايۇۇدىغان نەرسۇۇىلەرنى 
ئانىسۇۇۇىنى بىئۇۇۇارا   - تەلەپ قىلىۇۇۇش، بۇۇۇۇ ئې تىيۇۇۇاجى قاندۇرۇلمىسۇۇۇا ئاتۇۇۇا

قىلىۇۇپ غەلۇۇۋە قىلىۇۇش ... ئۇۇۆزىنى ئۇۇۇرۇش، يىغۇۇالپ مۇۇا  تۇۇارتىش ... 
 .دەگەندەك ئەھۋالالر كۆپ ئۇچرايدۇ

ىسۇۇتەكلىرى ەمۇۇمە ئارزۇسۇۇى قانۇۇدۇرۇلۇپ كۆنۇۇۈپ قالغۇۇان بۇۇاال، يېتۇۇى ئھ
ارتۇۇۇۇق ياخشۇۇۇى كۆرۈلىۇۇۇدىغانلىقىغا بولغۇۇۇان قاندۇرۇلمىغانۇۇۇدا، ھەددىۇۇۇدىن ئ

 ... ەتراپىدىكىلەرگە زىيان يەتكۈزىدۇىشەنچىدىن پايدىلىنىپ ئئ

  

بالىغۇۇۇا قۇۇۇاتتىق قوللۇۇۇۇق قىلىنغانسۇۇۇېرى بۇۇۇاال تۈزۈلۇۇۇۈپ قالمايۇۇۇدۇ ، .27
 .ە بۇزۇلىدۇەكسىچئ

ۆزىنۇى قەدىرسۇىز ھۇېى قىلىشۇقا بالىغا قۇاتتىق قوللۇۇق قىلىنغانسۇېرى ، بۇاال ئ
 .باشاليدۇ

ەغىۇۇر يۈكتۇۇۇر ... بۇۇاال بۇۇۇ يۇۇۈكتىن قۇتۇلۇۇۇش مەقسۇۇىتىدە قەدىرسۇۇىزلىك ئ
 ... ۇماق كۆرسىتىشكە تىرىشىدۇۆزىنى ئئ

، ئۈچۇۇۈن سۇۇەكرەيدۇ، كۇۇۆپ كۈلىۇۇدۇ، يۈگۈرەيۇۇدۇۆزىنۇۇى ياخشۇۇى كۆرگۇۇۈزۈش ئ
ۆزىنۇۇۇى ياخشۇۇۇى ئ ھۇۇۇايۋانالرنى دوراپ باقىۇۇۇدۇ. بۇۇۇۇ قىلىقۇۇۇالر ئۇۇۇارقىلىق

ىشۇۇۇىنىپ، خىيۇۇۇالىي بىۇۇۇر دۇنيۇۇۇا ئىچىۇۇۇدە غەلىۇۇۇتە كۆرگۈزەلەيۇۇۇدىغانلىقىغا ئ
 ... قىلىقالرنى قىلىپ يۈرۈيدۇ

 .ەچىنىشلىق ھالىتىدۇربۇ بىر بالىنىڭ ئ
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اچچىقۇۇۇۇالپ قەدىرسۇۇۇۇزلىك تۇيغۇسۇۇۇۇىنى چىۇۇۇۇڭ يېپىشۇۇۇۇقان بالىالرغۇۇۇۇا ئ
ۇ موھتۇۇال بولغۇۇان قەدىۇۇرلىنىش ەچىۇۇپ ئورنىغۇۇا، قۇچۇۇاق ئتىشۇۇنىڭ ئئېغىرلى

 .اقىالنە تالالشتۇرتۇيغۇسىنى بەخش ئېتىش تېخىمۇ ئ

 -ىۇۇۇش ىچىۇۇۇدە، نورمۇۇۇال ئبۇۇۇاال پەقەت مۇۋاپىۇۇۇق ھېسسۇۇۇىي يېقىنلىۇۇۇق ئ
 ... ھەرىكەتلەرنى قىلىدۇ

 

ى ۇنۇتۇشۇۇئۇۇۆزىگە نېمىلەرنۇۇى دەگەنلىكىنۇۇى ئئانىسۇۇىنىڭ  -اتۇۇا بۇۇاال ئ. 28
  ۇنۇتمايدۇەمما نېمىلەرنى ھېى قىلدۇرغانلىقىنى ئمۇمكىن، ئ

مەس، ئەھەرىكەتۇۇۇلەر  -ىۇۇۇش ەسۇۇۇكە سۇۇۇېلىۋاتقان ئامىۇۇۇل ئسۇۇۇلىمىلەرنى ئئە
 .بەلكى تۇيغۇالردۇر

انىسۇۇى بىۇۇلەن باشۇۇتىن كەچۇۇۈرگەن ئ -اتۇۇا بۇۇالىالر قۇرامىغۇۇا يەتكىنىۇۇدە ئ
ئۇۇۇۆزىگە كى ... ەسلىيەلمەسۇۇۇلىكۆىۈلسۇۇۇىزلىكلەرنىڭ سۇۇۇەۋەبىنى پۈتۇۇۇۈنلە  ئ

ۇنتۇۇۇپ كەتۇۇكەن بولۇشۇۇى ەيتقۇۇانلىقىنىمۇ ئئۈچۇۇۈن ئقايسۇۇى سۇۇۆزلەرنى نۇۇېمە 
ەسۇۇناالردا نېمىلەرنۇۇى باشۇۇتىن كەچۇۇۈرگەنلىكى، مۇۇۇمكىن ... لۇۇېكىن شۇۇۇ ئ
 ... ۇنۇتمايدۇۆمۈر بويى ئنېمىلەرنى ھېى قىلغانلىقىنى ئ

بەلكۇۇى باشۇۇتىن  ەمەس،ەيتقۇۇان سۇۇۆزلىرى ئانىالرنىۇۇڭ بالىلىرىغۇۇا ئئ -اتۇۇا ئ
 ... ۇنتۇلمايدۇكەچۈرگۈزگەن تۇيغۇلىرى ئ

 ... بۇ مەيلى كۆىۈللۈك ياكى كۆىۈلسىز تۇيغۇرالر بولسۇن

ۇنىتغۇۇا ورناتقانۇۇدا نېمىلەرنۇۇى دەيىشۇۇتىن بەكۇۇرەك ،ئبۇۇاال بىۇۇلەن مۇناسۇۇىۋەت ئ
قايسۇۇى ئۇسۇۇلۇبتا ئېيتىلغۇۇانلىقى، نېمىلەرنۇۇى ھۇۇېى قىلۇۇدۇرغانلىقى مۇۇۇھىن 

 ...ئورۇندا تۇرىدۇ

 

بالىنىۇۇۇۇڭ دىققەتنۇۇۇۇى مەركەزلەشتۈرۈشۇۇۇۇنى ئۆگىنىشۇۇۇۇى چوىالرنىۇۇۇۇڭ . 29
 ك.ابىلىيىتى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىق
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االھىۇۇدىلىكلەردىن بىۇۇرى دىققەتنىۇۇڭ چېچىالىغۇۇۇ مۇۇۇھىن ئ ڭەبۇۇالىلىقتىكى ئ
 . بولۇشىدۇر

ىۇۇدراك ساھەسۇۇىگە كىۇۇرگەن ھەربىۇۇر شۇۇەيئىنى بايقۇۇاش بالىنىۇۇڭ دىققىتۇۇى ئ
 ... ئۈستىگە قۇرۇلغاندۇر

  .ۆسۈپ يېتىلىشنىڭ تەبىئىي پارچىسىدۇربۇ ئ

بالىنىۇۇۇڭ قىزىقىشۇۇۇى ھەر نەرسۇۇۇىگە مەركەزلىشىشۇۇۇى كېۇۇۇرەك، شۇۇۇۇنداق 
  .بولغاندىال ئۇ ھاياتنى تونۇيااليدۇ

بولۇپمۇۇۇ دەسۇۇلەپكى يەتۇۇتە ياشۇۇتىكى قىۇۇزىقىش، بالىنىۇۇڭ بىۇۇر نەرسۇۇىلەرنى 
 .ىل ا  مەنبىيىدۇرمۇھىن ئ ڭەئ ئۈچۈنۆگىنىشى ئ

يېتۇۇى نەرسۇۇىلەرگە  -ۆز نۆۋىتىۇۇدە بالىنىۇۇڭ يېتۇۇى تۇيغۇسۇۇى يەنە ئ قىۇۇزىقىش
  ... قىزىقىشىغا تۈرتكە بولىدۇ

وڭ ىچىۇۇدە ئاالھىۇۇدىلىكى، بالىنىۇۇڭ قىۇۇزىقىش ئگەۋدىلىۇۇك ئ ڭەچوىالرنىۇۇڭ ئ
ئۇۇۇۇۇۇۇۆزىگە ەكسۇۇۇۇۇۇۇىچە، دىققىتىنۇۇۇۇۇۇۇى سۇۇۇۇۇۇۇولغا يۈزلىنىشۇۇۇۇۇۇۇىنىڭ ئ -

 .ىگە بولۇشىدۇرمەركەزلەشتۈرەلەيدىغان قابىلىيەتكە ئ

چۇۇۇۇوڭ ئۇۇۇۇارتۇقچىلىقى، بالىنىۇۇۇۇڭ قىزىقىشۇۇۇۇىنى  ڭەبىۇۇۇۇر ئوقۇتقۇچىنىۇۇۇۇڭ ئ
 .ئۆزىگە مەركەزلەشتۈرەلىشىدۇرسۆزلەۋاتقان تېمىالرغا يۆتكەپ، دىققىتىنى 

ۇنۇۇۇى تىۇۇۇزگىنلەش ەمەس،  ئدىقۇۇۇقەت چۇۇۇېچىلىش بالىالرنىۇۇۇڭ ئۇۇۇاجىزلىقى ئ 
 .ىشتۇرچوىالرنىڭ  دائىرىسىدىكى ئ

  

پەيگەنسۇۇۇۇۇېرى دىققىتۇۇۇۇۇى تېخىمۇۇۇۇۇۇ ويۇنچۇۇۇۇۇۇقلىرى كۆبالىنىۇۇۇۇۇڭ ئ.30
 . چېچىالىغۇلىشىدۇ

 ئۇالرنىۇۇۇڭ  ەۋ بالىنىۇۇۇڭ كىشۇۇۇىلىكى شۇۇۇەيئىلەر بىۇۇۇلەن تونۇشقانسۇۇۇېرى
 . ۆگەنسېرى كۈچىيىپ ماىىدۇىقتىدارلىرىنى ئئ
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ارىسۇۇۇۇىدىكى مۇناسۇۇۇۇىۋەتنى، شۇۇۇۇەيئىلەر بىۇۇۇۇلەن ھادىسۇۇۇۇىلەر شۇۇۇۇەيئىلەر ئ
ىۇۇۇڭ زە نىۇۇۇي وتتۇرىسۇۇۇىدىكى باغلىنىشۇۇۇنى چۈشۇۇۇىنىپ يەتكەنسۇۇۇېرى، بالىنئ

 . جەھەتتىكى يېتىلىشى تېزلىشىدۇ

شۇۇۇەيئىلەرنى پەرقلىۇۇۇق سۇۇۇېزىمالر بىۇۇۇلەن بىلىۇۇۇپ يەتكەنسۇۇۇېرى ھېسسۇۇۇىي 
 . يېتىلىشى تەرەققىي قىلىدۇ

ۇنىۇۇۇڭ بىۇۇۇلەن ۋاقىۇۇۇت بىلۇۇۇلە بولغانسۇۇۇېرى، ئ ۇزۇنبىۇۇۇرال نەرسۇۇۇە بىۇۇۇلەن ئ
  ئېرىشىدۇۇ نەرسىلەرنىڭ روھىغا باال ئ ەۋ  ورنىتىدۇھېسسىي مۇناسىۋەت ئ

 . ىگە بولىدۇشەيئىلەرنى كونترول قىاللىغان باال كۈچلۈك روھقا ئ

كىشۇۇۇۇىلىكىنى  ەۋ  ە تىياجۇۇۇۇدۇرشۇۇۇۇەيئىلەرنى كۇۇۇۇونترول قىلىۇۇۇۇش بىۇۇۇۇر ئ
 .كۈچلەندۈرۈش بۇنى تەقەززا قىلىدۇ

ۇنىۇڭ بىۇر نەرسۇە ھەققىۇدە چوىقۇۇر ەلىۇپ بېۇرىش، ئويۇنچۇۇق ئبالىغا كۆپ ئ
 . دۇچۈشىنىش ھاسىل قىلىشىغا توسالغۇ بولى

بىۇۇرى بىۇۇلەن  -پارچىلىرىنىۇۇڭ بىۇۇر  ەبالىنىۇۇڭ بىۇۇر نەرسۇۇىلەرنىڭ رولىنۇۇى ۋ
ە تىيۇۇاجى ۋاقىتقۇۇا ئ مەلۇۇۇ  ئۈچۇۇۈنبولغۇۇان مۇناسۇۇىۋىتىنى تونۇۇۇپ يېتىشۇۇى 

 . بولىدۇ

ويۇنچۇۇۇقالر بىۇۇلەن بىۇۇردىن بىۇۇردىن پۈتۈنلۇۇۈك مانۇۇا بۇۇۇ سۇۇەۋەبتىن بالىنىۇۇڭ ئ
شۇۇىنىش ھاسۇۇىل قىلىۇۇپ ويۇنچۇۇۇق بىۇۇلەن چوىقۇۇۇر چۈبىۇۇر ئ ەھاسۇۇىل قىلىشۇۇى ۋ
ەمەس، بەلكۇۇۇى بۇۇۇاال ويۇنچۇۇۇۇقالر بىۇۇۇلەن ئ،كۇۇۇۆپ ئ ئۈچۇۇۇۈنپۈتۈنلىششۇۇۇى 

ۋاقىۇۇت ئۆتكۈزۈشۇۇىگە ئەھمىۇۇيەت  ويۇنچۇۇۇق بىۇۇلەنياخشۇۇى كۆرىۇۇدىغان بىۇۇر  ئ
 .بېرىش كېرەك

داۋاملىۇۇق يېتۇۇى   ەۋ ۇچراشۇۇقانداۋاملىۇۇق تۇۇۈردە يېتۇۇى نەرسۇۇىلەر بىۇۇلەن ئ
ر، بىۇۇر نەرسۇۇىگە چوىقۇۇۇر چۆكۈشۇۇنىڭ ەلىۇۇپ بېۇۇرىلگەن بۇۇالىالويۇنچۇۇۇقالر ئئ
ۋاقىۇۇۇت كېيىنكىسۇۇۇىگە دىققىتىنۇۇۇى مەركەزلەشۇۇۇتۈرىدۇ. ھەربىۇۇۇر  ورنىغۇۇۇا  ھەرئ

يېتۇۇۇى دىقۇۇۇقەت مەركىۇۇۇزى بالىنىۇۇۇڭ دىققىتىنۇۇۇى تېخىمۇۇۇۇ چېچىالىغۇۇۇۇ 
 .قىلىۋەتىدۇ
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 الھىدىلىكى تەمەسىز بولۇشتۇرئامۇھىن  ڭەھېسسىي يېتىلىشنىڭ ئ. 31

سۇەن مېنۇى ». لىلىرىنى شەرتسۇىز ياخشۇى كۆرىۇدۇانىۇالر بۇائ -اتۇا تەبىئىي ئ
 .دەيەلەيدۇ « ياخشى كۆرمىسەىمۇ مەن سېنى ياخشى كۆرىمەن

ھەر تۈلۇۇۇۈك قۇۇۇايغۇالردىن يىۇۇۇراق، تەمەدىۇۇۇن خۇۇۇالىي ھالۇۇۇدا بالىلىرىغۇۇۇا 
 . تەبەسسۇ  قىالاليدۇ

ئۇۇۆزىگە بولغۇۇان مۇھەببىتىنىۇۇڭ ھەرقانۇۇداق شۇۇارائىتتا انىسۇۇىنىڭ ئ -بۇۇاال ئاتۇۇا 
  .ىدىغانلىقىنى بايقىسا، ھېسسىي يېتىلىشىنى داۋامالشتۇرااليدۇداۋا  قىل

انىسۇۇىغا قېيدايۇۇدۇ ، ئۇۇۇالردىن رەنجىۇۇپ قالىۇۇدۇ. ئ -اتۇۇا بۇۇالىالر بەزىۇۇدە ئ
ىقتىۇۇۇۇدارىنى تېخۇۇۇۇى يېتىلۇۇۇۇدۈرمىگەنلىكى مەسۇۇۇۇىلىلەرنى ھەل قىلىۇۇۇۇش ئ

 .سەۋەبىدىن توغرا بولمىغان ئۇسلۇبتا ئىنكاس قايتۇرۇپمۇ قالىدۇ

 . ەمەسر دەگەن چوڭ، باال ئمما چوىالئە

اچچىقالنماسۇۇۇلىقى، پىشۇۇۇىپ ۆزىۇۇۇدىن رەنجىۇۇۇپ قالغۇۇۇان بالىغۇۇۇا ئچۇۇۇوىالر ئ
ىقتىۇۇدارىنىڭ تەقەززاسۇۇىغا قارىتۇۇا مەسۇۇىلىلەرنى ھەل قىلىۇۇش ئ ەۋ يېتىلگەنلىۇۇك

 . ئىش قىلىشى كېرەك

« سۇۇۇەن مەنۇۇۇدىن يامۇۇۇانالپ قالسۇۇۇاىمۇ مەن سۇۇۇەندىن يامانلىمۇۇۇايمەن » 
 ەۋ...  ۆزىنۇۇى خۇۇاتىرجە  ھۇۇېى قىلىۇۇدۇلىغۇۇان بۇۇاال ئاىدەۇۇگەن سۇۇۆزلەرنى ئ

شەرتسۇۇۇۇۇىزچە سۇۇۇۇۇۆيۈلۈش تۇيغۇسۇۇۇۇۇى بىۇۇۇۇۇلەن ھېسسۇۇۇۇۇي يېتىلىشۇۇۇۇۇىنى 
 .داۋامالشتۇرىدۇ

 

انىنىۇۇڭ يېنىۇۇدا چۇۇوڭ بولغۇۇان بۇۇاال ئ -تۇۇا ئائۇۇۆزىگە قۇۇۇالق سۇۇالىدىغان . 32
 .ھېسسىي جەھەتتىن كۈچلۈك بولىدۇ

تىرىشۇىدۇ، قىمۇمەت   ىشۇلەيدۇ،ئ ئۈچۇۈنانىۇالر بۇالىلىرى ئ -اتۇا بىر قىسۇىن ئ
ۇالرنۇۇۇى تېخىمۇۇۇۇ يارىتىۇۇۇدۇ. ئېرىشۇۇۇكەنلىرىنى بۇۇۇالىلىرى ئۈچۇۇۇۈن يىغىۇۇۇدۇ. ئ
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 ...ەرىشتۈرۈش ئۈچۈن داۋاملىق تىرىشىدۇياخشى كېلەچەككە ئ

گۇۇۈزەل كۇۇېلەچەك بالىلىقىغۇۇا قانغۇۇان  ڭەھۇۇالبۇكى، بالىغۇۇا قالۇۇدۇرۇلغان ئ
 ...ئۆسمۈرلۈك يىللىرىدۇر

ۋاقىۇۇت ئۆتكۈزگەنۇۇدە،  انىسۇۇى بىۇۇلەن بىۇۇرلىكتە قۇۇانغۇچەئ -اتۇۇا بۇۇاال پەقەت ئ
 . روھىيىتى قانائەت تاپىدۇ

ۇالر يېنىۇۇدا بولمىسۇۇا... انىسۇۇىغا موھتۇۇال بولغۇۇان پەيۇۇتلەردە ئئ -اتۇۇا بۇۇاال ئ
ۇالرنىۇۇڭ ھۇۇارغىن ۋاقتىغۇۇا تۇۇوغرا كېلىۇۇپ ىزدىگىنىۇۇدە ئادە  ئپاراىلىشۇۇىدىغان ئ

ۆزى بىۇۇۇلەن ورنىغۇۇۇا ئلىشىشۇۇۇنىڭ ئانىسۇۇۇى بىۇۇۇلەن پاراىئ -اتۇۇۇا قالسۇۇۇا... ئ
تۇيغۇۇۇ  - بۇۇۇ خىلۇۇدىكى بۇۇالىالر ھۇۇېى ۆزى مۇىدىشۇۇىپ ئۇۇۇخالپ قالسۇۇا...ئ

  ...بولۇپ قالىدۇ ئاجىز  ەۋ جەھەتتىن نازۇك

« سۇۇۇۈپەتلىك » انىسۇۇۇى بىۇۇۇلەن ئ -اتۇۇۇا بالىنىۇۇۇڭ ھېسسۇۇۇىي قۇۇۇۇۋۋىتى ئ
ىپۇۇۇادە قىلغانسۇۇۇېرى ۆزىنۇۇۇى ئئ ەۋ مۇناسۇۇۇىۋەت قۇرغانسۇۇۇېرى شۇۇۇەكىللىنىدۇ

 ...ۈچىيىپ بارىدۇك

  

 ىشتىن خۇشال بولىدۇلىپ قىلغان ئئېباال پەقەت بىرلىكتە قارار . 33

بىۇۇر پەيتنۇۇى گۇۇۈزەل قىلغۇۇان نەرسۇۇە، ئۇۇۇنى باشۇۇتىن ئۆتكۈزۈشۇۇكە  ئۈچۇۇۈنبۇۇاال 
ۋاقىتنۇۇۇى  مەجبۇۇۇۇر بولۇۇۇۇش ئەمەس، ئەكسۇۇۇىچە ئىختىيۇۇۇارلىقى بىۇۇۇلەن شۇۇۇۇ

 ...بىرلىكتە ئۆتكۈزۈشتۇر

ىۇش ھەققىۇدە ىشۇنى قۇارار قىلغانۇدا، بۇالىمۇ شۇۇ ئر ئباال بىلەن قىلىدىغان بىۇ
 ...ارزۇ قىلىدۇپىكرىنى بايان قىلىش ھەققىنىڭ بولۇشىنى ئ

قىلىشۇۇۇقا مەجبۇرلىنىشۇۇۇنى ئەمەس، قۇۇۇارار بېۇۇۇرىش باسۇۇۇقۇچىغا قېتىلىشۇۇۇنى 
 .ۈمىد قىلىدۇئ

ارزۇ ۆزى خالىغۇۇۇۇان يەرگە بېرىشۇۇۇۇنى ئەمەس، ئاپارغۇۇۇۇا يەرگە ئباشۇۇۇۇقىالر ئ
 .قىلىدۇ
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ىشۇۇنى قىلغىنىۇۇدا ۈلۇۇۈش ھەسسىسۇۇى بولغۇۇان ئئ ۆزىنىتمۇۇۇ بىۇۇرىنسۇۇان پەقەت ئئ
 .ىشنى قىلىۋاتقىنىنى ھېى قىلىپ يېتىدۇشۇ ئ

ۆزىنىۇۇڭ رازىلىقۇۇى بولمىغۇۇان قارارالرغۇۇا قارىتۇۇا نۇۇارازىلىق ئىچىۇۇدە كىشۇۇى ئ
 ...بولىدۇ

ەلىنمىغۇۇۇان قۇۇۇارارالردا مەسۇۇۇئۇلىيەت تۇيغۇسۇۇۇى ھۇۇۇېى ۆزىۇۇۇدىن رازىلىۇۇۇق ئئ
 .ۇقىلمايد

ارزۇ قىلىۇۇدىغان بۇۇاال بىۇۇلەن بىۇۇرلىكتە ياشۇۇاش قۇۇابىلىيىتىگە ئىۇۇگە بولۇشۇۇنى ئ
چۇۇۇوىالر، بۇۇۇاال بىۇۇۇلەن بىۇۇۇرلىكتە قۇۇۇارار بېرىشۇۇۇنى ئۆزىنىۇۇۇڭ قۇۇۇابىلىيىتىگە 

 ...ئايالندۇرۇشى الزىن

 

ھۇۇۇېى « ھۇۇۇۇزۇر »   نۇۇۇا بولۇۇۇۇش پەقەت روھۇۇۇى جەھەتۇۇۇتەئا -ئاتۇۇۇا . 34
 .شتۇرئىىدىغان ئالقىلغانسېرى كەيپ 

ىچىۇۇدە باشۇۇتىن كەچۇۇۈرۈش ئۇۇارقىلىق ئانۇۇا بولۇۇۇش ھۇۇۇزۇر ئ -اتۇۇا ئتەبىئىۇۇي 
 . ئىگە بولىدىغان قابىلىيەتتۇر

چكۇۇى دۇنياغۇۇا ئى ەۋ غىۇۇر بېسۇۇىق، تەمكىۇۇن بولۇۇۇشئې -ئۇۇېلىش  ھۇۇۇزۇر 
 ...چوىقۇر چۆكۈش ئارقىلىق ئېرىشكىلى بولىدىغان قابىلىيەتتۇر

سۇۇە، بۇۇالىلىرى ىچكۇۇى دۇنياسۇۇىغا قۇۇانچە چوىقۇۇۇر چۆكەلىانىۇۇالر ئئ -تۇۇا ئا
ىچكۇۇۇى ىچكۇۇۇى دۇنيالىرىۇۇۇدا تېپىشۇۇۇااليدۇ... بالىسۇۇۇى بىۇۇۇلەن ئبىۇۇۇلەن ئ

نۇۇا بولۇشۇۇنىڭ كەيپىنۇۇى ئا -تۇۇا ئانىالر، ئۇۇا -تۇۇا ئا ۇچرىشۇۇالىغاندۇنياسۇۇىدا ئ
 .سۈرىدۇ

انىۇۇۇالر پەرزەنتلىرىنىۇۇۇڭ بۇۇۇالىلىق دەۋرىۇۇۇگە شۇۇۇاھىت ئ -اتۇۇۇا مانۇۇۇا بۇۇۇۇ ئ
 . بواللىغانالردۇر

بۇۇالىنى بۇۇېقىش جاپۇۇالىق تۇيۇلمايۇۇدۇ  ئۈچۇۇۈنر انىۇۇالئ -اتۇۇا بۇۇۇ خىلۇۇدىكى ئ
 ...ۇنىڭ بىلەن بىرلىكتە ياشاش لەززەتلىك تۇيۇلىدۇ،بەلكى  ئ
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قىۇۇۇيىن تەرىپۇۇۇى بالىنىۇۇۇڭ كىچىۇۇۇك  ڭەئانۇۇۇا بولۇشۇۇۇنىڭ ئ -ئاتۇۇۇا . 35
  قىاللماسلىق ئىچىگە يوشۇرۇنغاندۇر- خاتالىقلىرىغا تەبەسسۇ  قىلىپ

خاتۇۇالىقىنى  - ەرىپۇۇى نېمىنىۇۇڭ تۇۇوغراقىۇۇيىن ت ڭەانۇۇا بولۇشۇۇنىڭ ئئ -تۇۇا ئا
ارىلىشىۋالماسۇۇۇتىن، بىلىۇۇۇپ تۇرۇپمۇۇۇۇ، بۇۇۇالىالر سۇۇۇادىر قىلغۇۇۇان خاتالىققۇۇۇا ئ

 .ۇالرنى تەبەسسۇ  بىلەن كۆزىتەلەيدىغان بولۇشتۇرئ

 .خاتا ھەققىدىكى چۈشەنچىسى چەكلىك بولىدۇ -بالىنىڭ توغرا 

مەۋجۇتلۇۇۇقىنى  ەۋ بۇۇالىالر پەقەت ئۇۇۆگەنگەنلىرىگە ئاساسۇۇەن ھەرىۇۇكەت قىلىۇۇدۇ
 ...داۋامالشتۇرىدۇ

ۆسۇۇۈپ يېتىلىشۇۇىنىڭ تەبىئىۇۇي بىۇۇر پارچىسۇۇى بولغۇۇان خاتۇۇالىقتىن خۇۇالىي ئ
 ...بواللمايدۇ

ەمەس، بەلكۇۇى ئۇۇۇ خاتۇۇا قىلغىنىۇۇدا قانۇۇداق ەيىۇۇپ ئۆتكۇۇۈزۈش ئخاتۇۇالىق ئ
 ...نەتىجىنىڭ كېلىپ چىقىدىغانلىقىغا دائىر ھەقىقىي تەجرىبىدۇر

دىن مەھۇۇۇرۇ  قالۇۇۇدۇرۇلغان بۇۇۇالىالر خاتۇۇۇالىق سۇۇۇاۋاقالر -بۇۇۇۇ تەجۇۇۇرىبە 
ەرىشۇۇىش ۆتكۈزۈشۇۇتىن قورقىۇۇدۇ. بۇۇۇ سۇۇەۋەبتىن ئۇالرنىۇۇڭ توغرىغۇۇا قانۇۇداق ئئ

 ...الدىن كۆرەرلىكىمۇ چەكلىك بولىدۇھەققىدىكى ئ

 .ۆتكۈزگەن خاتالىقالر سەبىيلەرچە خاتالىقالردۇربالىلىق مەزگىلىدە ئ

ىقلىرىغۇۇا تەبەسسۇۇۇ  قىلىۇۇش، سۇۇاپ دەۋرىۇۇدىكى خاتال ڭەنسۇۇاننىڭ بۇۇۇ ئئى
ۇنىۇۇڭ يولۇۇدىن چىقىۇۇپ كېتىشۇۇىگە سۇۇەۋە  بولمايۇۇدۇ، ئەكسۇۇىچە خاتۇۇالىقتىن ئ

 ...ھېى قىلدۇرىدۇ«    قەدرىنى» ئۆزىگە پۇرسەت بېرىلىشنىڭ  كېيىن 

  

 ۆيدە، يېتىلىش جەمئىيەتتە بولىدۇتەربىيە ئ. 36

 .ۆگىنىش ماكانىدۇرەڭ چوڭ ئئ ئۈچۈنۆ ، باال ئ 
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ىپۇۇۇۇادىلەش ۋە ئىجتىمۇۇۇۇائىي ۆزىنۇۇۇۇى ئتۇيغۇۇۇۇۇلىرىنى بايقۇۇۇۇاش، ئبۇۇۇۇاال 
ۆگىنىۇۇدۇ. انىسۇۇىدىن ئئ -اتۇۇا مۇناسۇۇىۋەتلەردە قانۇۇداق مۇئۇۇامىلە قىلىشۇۇنى ئ

 .ۆگىنىش ئۆيدە ئېلىپ بېرىلىدۇبۇ ئ

 .كۈندىلىك ھاياتنىڭ پىراكتىكا قىلىش مەيدانىدۇر ئۈچۈنۆ ، باال ئ

 .دىغان سەھنىدۇرۆگەنگەنلىرىنى تەتبىقاليجەمئىيەت، ئ

ەمەلىۇۇۇۇيەتكە ۆگەنگەنلىرىنۇۇۇۇى ئۆيۇۇۇۇدە ئىجتىمۇۇۇۇائىي تۇرمۇشۇۇۇۇتا ، ئبۇۇۇۇاال ئ
 . ەرىشىدۇتەتبىقالش پۇرسىتىگە ئ

ۆيۇۇدىكى پىراكتىكىنىۇۇڭ قانۇۇداق بالىنىۇۇڭ سۇۇىرتتىكى بۇۇارلىق پائۇۇالىيەتلىرى، ئ
 .كېتىۋاتقانلىقىنى ئەكى ئەتتۈرىدىغان ئەينەكتۇر

 . ەمەسى ئۆزگەرتىلىدىغان يەر ئجەمئىيەت، بالىنىڭ خا  تەرەپلىر

ۆيۇۇدىن باشۇۇقا ھەرقانۇۇداق بىۇۇر جايۇۇدا بۇۇالىنى تەنقىۇۇدلەپ، سۇۇىرتتا ۋەيۇۇاكى ئ
 . تەربىيە قىلماسلىق كېرەك

ۆيۇۇۇۇۇدىكى بالىنىۇۇۇۇۇڭ تۇۇۇۇۇاالدىكى كەمچىللىكۇۇۇۇۇى ۋە قابىلىيەتسۇۇۇۇۇىزلىكى ئ
 . تەربىيەنىڭ يېتەرلىك بولمىغانلىقىنىڭ نامايەندىسىدۇر

ورنۇۇى الغۇۇان تەقۇۇدىردىمۇ، بۇنىۇۇڭ تۈزىتىلىۇۇدىغان ئيېتەرسۇۇىزلىك سۇۇىرتتا بايق
 . ۆيدۇريەنىال ئ

 

روھىۇۇۇي جەھەتتىكۇۇۇى تويۇنۇۇۇۇش، روھىۇۇۇي جەھەتۇۇۇتىن ھۇۇۇېى قىلىۇۇۇش . 37
  ئارقىلىق ۋۇجۇدقا چىقىدۇ

 .ھېى تۇيغۇلىرىنىڭ بارلىقىنى بايقاشتۇر -ھېى قىلىش 

ىنسۇۇاننىڭ روھىۇۇي جەھەتۇۇتىن تويۇنغۇۇان ھالغۇۇا كېلىشۇۇى ئۈچۇۇۈن ئالۇۇدى بىۇۇر ئ
 .ۆز روھىنى بايقىيالىشى الزىنبىلەن ئ

ۆزىنىۇۇڭ  ھېسسۇۇىي ھۇۇېى قىاللمىغۇۇانالر، ئ ەۋ تۇيغۇۇۇلىرىنى بىلىۇۇپ يېۇۇتەلمىگەن
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 .ئې تىياجلىرىنى بىلەلمەيدۇ

تۇيغۇلىرىنىۇۇۇڭ نىداسۇۇۇىنى تۇيمىغۇۇۇان كىشۇۇۇى، باشۇۇۇقىالر بىۇۇۇلەن  - ھۇۇۇېى
قانچىلىۇۇۇك ھېسسۇۇۇىي يېقىنلىۇۇۇق ھاسۇۇۇىل قىلىشۇۇۇتىن قەتئىيۇۇۇنەزەر، ھۇۇۇېى 

 .ىچىدە بولىدۇىقتىن كېلىپ چىققان ئېچىرقاش ئقىاللماسل

از بېۇۇرىلگەن يېقىنچىلىقنىمۇۇۇ يېتەرلىۇۇك يېقىنلىۇۇق دەپ ە تىياجىۇۇدىن ئيۇۇاكى ئ
 .قارايدۇ

نۇۇى «مەن » ۇچرىغۇۇان بۇۇالىالر ئىچىۇۇدىكى ھېسسۇۇىي يېتىلىشۇۇى توسۇۇقۇنلۇققا ئ
 .بايقاشتا قىينىلىدۇ

 -اتۇۇۇۇا ئنۇۇۇۇى چۈشىنىشۇۇۇۇتە قىينالغۇۇۇۇان بۇۇۇۇالىالر، «مەن » ئىچىۇۇۇۇدىكى 
 .انىلىرىنىمۇ، ھاياتنىمۇ ... چۈشەنمەيدۇئ

چۇۇوڭ  ڭىچكۇۇى تۇيغۇۇۇلىرىنى يوقىتىۇۇپ قويۇۇۇش، بىۇۇر بۇۇاال دۇئ كېلىۇۇدىغان ئەئ
 ... مۇسىبەتتۇر

ورۇنۇۇدا اساسۇۇىي ئەمەس، يېۇۇتەكلەش ئپەزەنۇۇت تەربىيەسۇۇىدە باشۇۇقۇرۇش ئ. 38
  تۇرىدۇ

 .باال نورمال روھ بىلەن دۇنياغا كېلىدۇ

ۇنىۇۇڭ كىچىكىۇۇدىن تۇۇارتىپال تەربىۇۇيەلەش ويۇۇالش، ئال دەپ ئبۇۇالىنى بىنورمۇۇ
ئۈچۇۇۈن تەدبىۇۇر قۇۇوللىنىش كېۇۇرەك دەۇۇگەن خاتۇۇا چۈشۇۇەنچىنى كەلتۇۇۈرۈپ 

 . چىقىرىدۇ

ائىۇۇت تەجرىبىلىرىنىۇۇڭ بولماسۇۇلىقى بالىنىۇۇڭ بىردىنبىۇۇر ھۇۇالبۇكى، ھاياتقۇۇا ئ 
 .كەمچىللىكىدۇر

خۇى نۇاتونۇش بولغۇان ىۇش، بۇاال تېانا قىلىشۇقا تېگىشۇلىك بولغۇان ئئ -تا ئا
 ...ۈستىدە ئۇنىتغا يېتەكچىلىك قىلىشتۇرھايات ئ

تۇۇۇوغرا شۇۇۇەكىلدىكى يېتەكچىلىۇۇۇك، پەقەت ھۇۇۇاجىتى چۈشۇۇۇكەندە يۇۇۇاردە   
 . اشىدۇەمەلگە ئقولىنى ئۇزىتىش ئارقىلىق ئ
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ۇنۇۇى ھاياتقۇۇا بالىنىۇۇڭ تېخۇۇى ئې تىيۇۇاجى چۈشمەسۇۇتىنال سۇۇۇنۇلغان يۇۇاردەملەر ئ
ىقتىۇۇۇدارلىرىنى جۇۇۇارى قىلدۇرۇشۇۇۇقا ئەكسۇۇۇىچە ئتەييۇۇۇارلىق قىلغۇزمايۇۇۇدۇ، 

 ...توسالغۇ بولىدۇ

ئې تىيۇۇۇاجى چۈشۇۇۇمىگەن ھۇۇۇالەتتە قىلىنغۇۇۇان يېتەكچىلىۇۇۇك، يېتەكچىلىۇۇۇك 
 ...ئەمەس

ىشۇۇنى قىلىۇۇش پۇرسۇۇىتى بېرىلىشۇۇى ىشۇۇنى قىلىۋاتقۇۇان بالىغۇۇا، شۇۇۇ ئبىۇۇر ئ
ىشۇۇنى بىۇۇر باشۇۇقا ئېلىۇۇپ چىقالمىغۇۇانلىقى سۇۇەۋەبلىك ھەرۋاقىۇۇت كېۇۇرەك... ئ

ۇنىتغۇۇا يۇۇاردە  قىلىشۇۇقا ئۇرۇنماسۇۇلىق الزىۇۇن... ارىلىشۇۇىۋەلىپ، ئىشۇۇلىرىغا ئئ
ە  ۋ يۇۇۇۆلەكتە بولۇۇۇۇش -ۇنىتغۇۇۇا يۇۇۇار بۇۇۇاال يۇۇۇاردەمگە موھتۇۇۇال بولغىنىۇۇۇدا ئ

ىشۇۇۇىنىڭ ۇ قىلغۇۇۇان ئموھتۇۇۇال بولغىنىچىلىۇۇۇك يۇۇۇاردە  قىلىۇۇۇش الزىمكۇۇۇى، ئ
 ...ئىنچىكە تەرەپلىرىنى بىلىۋالسۇن

ئىكەنلىكىنۇۇى ھۇۇېى قىلماسۇۇتىنال ئۇنىتغۇۇا بۇۇاال تېخۇۇى يۇۇاردەمگە موھتۇۇال 
ىۇۇش ىقتىۇۇدارلىرىنى بوغۇۇۇپ قويۇشۇۇتىن باشۇۇقا ئۇنىۇۇڭ ئيۇۇاردە  قىلىۇۇش، ئ

 ...ەمەسئ

 -اتۇۇۇا ەتىشۇۇۇىنىمۇ سۇۇۇاقلىيالمىغان ئبالىنىۇۇۇڭ جىلىتكىسۇۇۇىنىڭ سىرىتمىسۇۇۇىنى ئ
ەمەس، بەلكۇۇى باشقۇرۇشۇۇتۇر. انىنىۇۇڭ قىلغۇۇانلىرى يېتەكچىلىۇۇك قىلىۇۇش ئئ

ۆسۇۇۇۇۈپ يېتىلىشۇۇۇۇى يېتەكچىلىۇۇۇۇك قىلىنغۇۇۇۇان الرنىۇۇۇۇڭ ئباشۇۇۇۇقۇرۇلغان بالى
 . استا بولىدۇبالىالرنىتكىدىن ئ

 

انىۇۇالر، بالىلىرىۇۇدا ئ -اتۇۇا ئۆزىۇۇدە قەدىرسۇۇىزلىك تۇيغۇسۇۇى  بولغۇۇان ئ. 39
 . قابىلىيەتسىزلىك ھېسسىنى پەيدا قىلىدۇ

چۇۇوڭ مەشۇۇغۇلىيىتى  ،  ڭەىچىۇۇدىكى كىشۇۇىنىڭ ئقەدىرسۇۇىزلىك تۇيغۇسۇۇى ئ
 . ەرىشىش تىرىشچانلىقىدۇرمەتكە ئقىم -قەدىر 

قىممەتۇۇۇكە ئىۇۇۇگە بولۇۇۇۇش ئارزۇسۇۇۇى، ئېتىبۇۇۇارلىق بىۇۇۇر كىشۇۇۇى  -قەدىۇۇۇر 
تەرىپىۇۇدىن ھۇۇۆرمەت قىلىۇۇنىش تەمەسۇۇىنى كەلتۇۇۈرۈپ چىقارغانۇۇدەك، بەزىۇۇدە 
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ۆزىنۇۇى ئېتىبۇۇارلىق ھۇۇېى ىنۇۇاۋىتىنى تۆكۇۇۈش ئۇۇارقىلىق ئباشۇۇقا كىشۇۇىنىڭ ئ
 ...ىدۇقىلىشتىن ئىبارەت ئازغۇن تۇيغۇنى كۈشكۈرت

ۆزلىرىنۇۇى بۇۇالىلىرى بىۇۇلەن سېلىشۇۇتۇرىدۇ، بۇۇالىلىق انىۇۇالر ئئ -اتۇۇا بۇۇۇ خىۇۇل ئ
ۇتۇۇۇۇۇق قازانغۇۇۇانلىقىنى، قانچىلىۇۇۇك تەرتىپلىۇۇۇۇك، دەۋرىۇۇۇدە قانچىلىۇۇۇك ئ

 ...ىكەنلىكىنى تەكىتلەيدۇتىرىشچان ئ ەۋ قانچىلىك غەيرەتلىك

 دەپ« مەن سۇۇەندىنمۇ ياخشۇۇى ئىۇۇدىن، سۇۇەندىنمۇ ياخشۇۇى قىالاليتۇۇتىن  »
ەيتىلغۇۇۇان بولسۇۇۇىمۇ، ئ ئۈچۇۇۇۈنتەكىۇۇۇتلەش گەرچە بۇۇۇالىنى رىغبەتلەنۇۇۇدۈرۈش 

 ...لېكىن بالىدا يارامسىزلىق تۇيغۇسىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ

انىسۇۇۇى بىۇۇۇلەن سېلىشۇۇۇتۇرغىدەك دەرىجىۇۇۇدە بۇۇۇاراۋەر ئ -اتۇۇۇا بۇۇۇاال، ئ
 ...ئەمەس

 ۆزىنۇۇى بالىسۇۇى بىۇۇلەنئانۇۇا ئ -بالىسۇۇىنى قەدىرلەيۇۇدىغان ھەرقانۇۇداق ئاتۇۇا  
 -ۆزىنىۇۇۇڭ ھاياتىۇۇۇدىكى ئۇۇۇارتۇقچىلىقلىرىنى كۇۇۇۆز سېلىشتۇرماسۇۇۇلىقى  ... ئ

 ...كۆز قىلىپ بالىغا روھى زەربە بەرمەسلىكى الزىن

 

الدىۇۇۇۇدا، ئېلىۇۇۇۇپ كەلۇۇۇۇگەن جازانىۇۇۇۇڭ يوقۇۇۇۇاتتۇرۇپ قويغۇۇۇۇانلىرى ئ. 40
  .پايدىسىنىڭ قىممىتى يوق دەيەرلىك

ۆزگەرتىش ھەرىكەتنۇۇۇى ئۇۇۇ -ىۇۇۇش بۇۇۇاال تەربىۇۇۇيەلەپ چىقىۇۇۇش، مۇۇۇۇئەييەن ئ
 . ەمەسدەگەنلىك ئ

ئەكسۇۇۇىچە، بالىنىۇۇۇڭ ھېسسۇۇۇىي جەھەتۇۇۇتىن پىشۇۇۇىپ يېۇۇۇتىلگەن سۇۇۇەۋىيەگە 
ۇچرىماسۇۇۇۇلىقى  ۋە كېلىشۇۇۇۇى، تۇيغۇلىرىنىۇۇۇۇڭ شەكىللىنىشۇۇۇۇىنىڭ زىيانغۇۇۇۇا ئ

  بولۇپ چىقىشىغا شارائىت يارىتىپ بېرىشتۇر« مەن » ئۆزىدىكى 

زلەشۇۇۇتۈرىۋالغان ھەرىكەتلىۇۇۇرىگىال مەركە -ىۇۇۇش دىققىتىنۇۇۇى پەقەت بالىنىۇۇۇڭ ئ
وياليۇۇۇدۇ. ەرىشۇۇۇتۇق دەپ ئانىۇۇۇالر جۇۇۇازا ئۇۇۇارقىلىق نەتىجىۇۇۇگە ئئ -اتۇۇۇا ئ

 - ھۇۇالبۇلكى، جازاالنغۇۇان بالىنىۇۇڭ يىتتۇۇۈرۈپ قويغۇۇان تۇيغۇۇۇلىرى، ئىۇۇش
  .ھەرىكەتتە قولغا كەلتۈرگەن ئۆزگىرىشتىن بەكرەك تىراگىدىيلىك بولىدۇ
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قوللىنىشۇۇچان بىۇۇر  ۆزگەرتىۇۇشمۇكاپۇۇات يۇۇاكى جۇۇازا بىۇۇلەن قىلمىشۇۇلىرىنى ئ
ۆزگىرىشۇۇى ەممۇۇا ھەر بىۇۇر ھەرىكەتنىۇۇڭ ئچارىۇۇدەك كۆرۈنۈشۇۇى مۇۇۇمكىن. ئ

 .ۇ ئۆزگىرىشنى قوبۇل قىلغانلىقىنى بىلدۈرمەيدۇبالىنىڭ ئ

ھەرىكەتلىرىنۇۇى  -ىۇۇش بالىنىۇۇڭ تۇيغۇلىرىۇۇدا ئۇۇۆزگىرىش ھاسۇۇىل قىلماسۇۇتىن ئ
ۇ سۇۇەۋەبتىن ئىككۇۇى يۇۇۈزلىمىچى قىلىۇۇپ قويىۇۇدۇ. بۇۇۇ بۇۇالىنى ئۆزگەرتىۇۇش، ئئ
ۆزگىرىشۇۇۇى ھەرىكەتلىۇۇۇرىگە سۇۇۇەۋەبچى بولۇۋاتقۇۇۇان تۇيغۇلىرىۇۇۇدا ئ -ىۇۇۇش ئ

ۆزگىرىشۇۇى، پەقەت بۇۇاال ھاسۇۇىل قىلىۇۇش، ئىنتۇۇايىن مۇۇۇھىن. تۇيغۇالرنىۇۇڭ ئ
ۇ قىلمىشۇۇنى بىۇۇلەن بۇۇاراۋەر يوسۇۇۇندا قۇرۇلغۇۇان مۇناسۇۇىۋەت ۋە بالىنىۇۇڭ ئ

 . اشىدۇەمەلگە ئقوبۇل قىلىشى بىلەن ئ

 

ىغان ھەرىۇۇۇكەت، قوبۇۇۇۇل قىلىنغۇۇۇان ھەرىۇۇۇكەت بولۇۇۇۇپ ئىزچىلالشۇۇۇم. 41
 ھېسابالنمايدۇ

مۇكاپۇۇات يۇۇاكى جۇۇازا ئۇۇارقىلىق بالىلىرىنىۇۇڭ قىلمىشۇۇلىرىنى ئۆزگەرتتۇۇۇق دەپ 
 .الدىراپ خوش بولۇپ كەتمىسۇنانىالر ئئ -اتا ويالپ قالغان ئئ

ەسۇلىدە قوبۇۇل كۇۆرمىگەن قىلمىشۇنى باال مۇكاپۇات يۇاكى جۇازا سۇەۋەبىدىن ئ
 . تال تەتبىقالۋاتقان بولۇشى مۇمكىنپەقە

قىلمىشۇۇۇنى ئۆزگەرتىشۇۇۇتە كىشۇۇۇىنىڭ قىلمىشۇۇۇىغا سۇۇۇەۋەبچى بولۇۋاتقۇۇۇان 
 .ۆزگىرىشى ئاساسىي ئورۇندا تۇرىدۇتۇيغۇلىرىنىڭ ئ

 ھېسسۇۇىي جەھەتۇۇتىن ئۇۇۆزگىرىش ھاسۇۇىل بولمۇۇا  تۇۇۇرۇپ، پەقەتۇۇال مۇكاپۇۇات

 .ۆزلەشمەيدۇۆزگەرتىلگەن قىلمىشالر ئۋەياكى جازا بىلەن ئ

ۆزگىرىشۇۇۇىدىن بەكۇۇۇرەك ۇنىۇۇۇڭ ئىزچىللىشىشۇۇۇى، ئھەرىكەتنىۇۇۇڭ ئ -ئىۇۇۇش 
 . مۇھىمدۇر

بۇۇۇاال ھەرقانۇۇۇداق شۇۇۇارائىتتا دۇرۇسۇۇۇت بواللمىسۇۇۇىمۇ، دۇرۇسۇۇۇت بولۇشۇۇۇنى 
ىۇۇش قىلىۋاتقۇۇان قىيۇۇاپەتكە كىرىۋالغىنىۇۇدىن ۆزلەشۇۇتۈرگەنلىكى، دۇرۇسۇۇت ئئ

 . كۆپ ئەۋزەل



مكارلىشىپ تارقاتتىەھ بالىالر كۇلۇبى-بۆشۈك ئانا  

Boshuk.com 

غۇۇان ئېيتىشۇۇنىڭ خاتۇۇا بەزىۇۇدە يالغۇۇان سۇۇۆزلەپ قويغۇۇان تەقۇۇدىردىمۇ، يال
 ئىكەنلىكىنى قوبۇل قىلىشى،

يالغۇۇان سۆزلەشۇۇنىڭ خاتۇۇا ئىكەنلىكىنۇۇى قوبۇۇۇل قىلمۇۇا  تۇۇۇرۇپ، ئۇۇۆزىنى  
 .ئۇنىتدىن تارتىشىدىن مۇھىن

 .قىلىمشالر ،ئۆزلەشتۈرۈلگەن نىسبەتتە تەسىرى كۈچكە ئىگە بولىدۇ

  

 

 

چۈشۇۇكۈن تۇيغۇۇۇلىرى جۇۇازا بىۇۇلەن بېسۇۇىقتۇرۇلغان كىشۇۇىلەر يۇۇا سۇۇەپرا يۇۇا . 42
 بولىدۇ

ىنسۇۇۇاننى پەقەت مەلۇۇۇۇ  بىۇۇۇر نۇۇۇۇقتىغىچە ئېلىۇۇۇپ باسۇۇۇتۇرۇلغان تۇيغۇۇۇۇالر ئ 
 . بارااليدۇ

ىنسۇۇۇاننىڭ ئىچكۇۇۇى دۇنياسۇۇۇىدا پەيۇۇۇدا قىلغۇۇۇان باسۇۇۇتۇرۇلغان ھېسۇۇۇالرنىڭ ئ
ۆتكەنۇۇدىن كېۇۇيىن كىشۇۇىنى سۇۇەپرا پۇۇارتالش ۋە ئۇرۇشۇۇقاقلىق، بىۇۇر مەزگىۇۇل ئ

 . قىلىپ قويىدۇ

ىشۇۇۇنىڭ يۇۇۇوقلىقىنى بايقىغۇۇۇان يۇۇۇدىغان بىۇۇۇرەر ئۋەيۇۇۇاكى سۇۇۇىرتتا ھەل قىالال
 . ۆزىچە تەرسالىشىپ چۈشكۈنلىشىشكە باشاليدۇۆز ئكىشى، ئ

ىپۇۇۇادە ۆزىنۇۇۇى ئۇچرىغۇۇۇان بۇۇۇاال، ئتۇيغۇۇۇۇلىرىنى ئىپادىلەشۇۇۇتە توسۇۇۇقۇنلۇققا ئ
 ئۈچۇۇۇۈنھەرىكەتلەردىۇۇۇن يىراقلىشۇۇۇىپ كەتكەنلىكۇۇۇى  -قىلىۇۇۇدىغان ئىۇۇۇش 
 . باستۇرۇشقا مەجبۇر بولىدۇتۇيغۇلىرىنى  -داۋاملىق تۈردە ھېى 

تۇيغۇلىرىنىۇۇڭ باستۇرۇلىشۇۇىغا مەلۇۇۇ  نۇۇۇقتىغىچە بەرداشۇۇلىق  - ىنسۇۇان ھۇۇېىئ
بېرەلەيدۇ. شۇۇىا بۇۇ تۇيغۇۇالر چوقۇۇ   بىۇر شۇەكىلدە  ئىپادىلىنىۇپ چىقىشۇى 

 .كېرەك
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 .ەغىر جازا ما  تارتىپ گەپ قىلماسلىقتۇرئ ڭەبالىغا بېرىلىدىغان ئ.43

ۇنۇۇى  ئ ەكۇۇۆزگە ئىلماسۇۇلىق ۋ -ەغىۇۇر كەمسۇۇىتىش ئ ڭەان ئىنسۇۇانغا قىلىنغۇۇبىۇۇر ئ
 .يوق قاتارىدا كۆرۈشتۇر

يۇۇوق  ەۋ مۇۇا  تارتىۇۇپ دىققەتۇۇكە ئېلىنمىغۇۇان بۇۇاال، كۇۇۆزگە ئېلىنمىغۇۇانلىقى
 .ھېسابالنغانلىقىنى ھېى قىلىدۇ

ويلىۇۇۇرى، ۇنىۇۇۇڭ تۇيغۇۇۇۇلىرى، ئبىۇۇۇر كىشۇۇۇىنىڭ كۇۇۇۆزگە ئېلىنماسۇۇۇلىقى ئ
قىسۇۇۇۇى ھەر نەرسىسۇۇۇۇىنىڭ ئېتىبارغۇۇۇۇا مەقسۇۇۇۇەتلىرى، تالالشۇۇۇۇلىرى، قىس

 .ئېلىنمىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ

 -اتۇۇا ۆتكۇۇۈنچى بولسۇۇىمۇ، بۇۇۇ ئەھۋالۇۇدا ئگەرچە مۇۇا  تارتىۇۇپ قۇۇېلىش ئ
ۈزۈلگەنلىكىنۇۇى ھۇۇېى قىلغۇۇان بۇۇاال انىسۇۇى بىۇۇلەن بولغۇۇان مۇناسۇۇىۋىتىنىڭ ئئ

 .ناھايىتى قىيىن بىر ئەھۋالغا چۈشۈپ قالىدۇ

سۇۇلىق، بۇۇالىنى بوشۇۇلۇقتا يۇۇالغۇز تاشۇۇالپ مۇۇا  تارتىۇۇپ بالىغۇۇا گەپ قىلما
 . قويغانلىقتۇر

تۇيغۇسۇۇى  -بۇۇالىنى مەنىۇۇۋى يۆلەنچۈكىۇۇدىن ئايرىلىۇۇپ قالغۇۇانلىق ھۇۇېى 
 .ئىچىدە بوشلۇقتا تاشالپ قويماڭ

 

خاتالىقنىۇۇۇۇۇڭ بەدىلىنۇۇۇۇۇى ئۆتىگەنلىۇۇۇۇۇك تۇيغۇسۇۇۇۇۇىنى  -جۇۇۇۇۇازا . 44
 شەكىللەندۈرۈپ قويىدۇ

ۇ انۇۇدىن ئۇپ يەتكەنۇۇدىال ئىكەنلىكىنۇۇى تونۇۇبۇۇاال بىۇۇر قىلمىشۇۇنىڭ خاتۇۇا ئ
 .قىلمىشتىن ئۆزىنى تارتىدۇ

ۆتكۇۇۇۇۈزگەن كىشۇۇۇۇىنىڭ دىققىتىنۇۇۇۇى خاتۇۇۇۇالىقتىن جۇۇۇۇازا، خاتۇۇۇۇالىق ئ
 . ئۆزىگە ھېى قىلدۇرۇلغان بىئاراملىققا مەركەزلەشتۈرىدۇيىراقالشتۇرۇپ، 

ەمەس، بەلكۇۇۇى ۇچرىغۇۇۇان كىشۇۇۇى نۇۇۇېمە قىلغۇۇۇانلىقى توغرىسۇۇۇىدا ئجازاغۇۇۇا ئ
 .ويالشقا باشاليدۇقىلدۇرغانلىقى  توغرىسىدا ئ ئۆزىگە نېمە ھېى
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« نۇۇېمىال بولمىسۇۇۇن قىلغانلىرىمنىۇۇڭ بەدىلىنۇۇى تۆلىۇۇدىن » شۇۇۇنىڭ بىۇۇلەن 
دەۇۇۇۇگەن چۈشۇۇۇۇەنچىنىڭ تەسۇۇۇۇىرىدە ئوخشۇۇۇۇاش ئىشۇۇۇۇنى يەنە قايتىۇۇۇۇدىن 

 . قىلىدىغان ھالەتكە كېلىپ قالىدۇ

نلىكۇۇى ىچكۇۇى دۇنياسۇۇىدا بىۇۇر قىلمىشۇۇنىڭ خاتۇۇا ئىكەىنسۇۇاننىڭ ئھۇۇالبۇكى، ئ
ۇ كىشۇۇى ئوخشۇۇاش قىلمىشۇۇنى ويغىۇۇنىش پەيۇۇدا بولسۇۇا، ئۋىجۇۇدانىي ئ ھەققىۇۇدە

ۋىجۇدانى . قايتا سۇادىر قىلمايۇدۇ. قىلىۇپ سۇالغان تەقۇدىردىمۇ بىئۇارا  بولىۇدۇ
قىلىشۇۇقا  ھەرىكەتلەرنۇۇى -ئىۇۇش  ۇنۇۇى تۇۇوغراىتتىرگۇۇۈئ كۇۇۈئ سۇۇۈپىتىدە ئئ
 . ۈندەيدۇئ

ەت تىزگىنلىگۈچىنىۇۇڭ رولىنۇۇى ىبۇۇارۋىجدانۇۇدىن ئ ىچىۇۇدىكىئ جۇۇازا، بالىنىۇۇڭ
ىچكۇۇى دۇنياسۇۇىدىكى پاسسۇۇىپ ھالغۇۇا چۈشۇۇۈرۈپ قويىۇۇدۇ. نەتىجىۇۇدە بۇۇاال ئ

يېتەكچىۇۇۇدىن ئايرىلىۇۇۇپ قالىۇۇۇدۇ. بۇۇۇاال قىلمىشۇۇۇىنىڭ جازاسۇۇۇىنى تارتىۇۇۇپ 
 ۇ خاتۇۇا قىلمىشۇۇقا نىسۇۇبەتەن  ئىچكۇۇى دۇنياسۇۇىدا ھېچقانۇۇداقبولغۇۇانلىقتىن، ئ

 .بىئاراملىق ھېسسى قالمايدۇ

 

نىڭ يېنىۇۇۇدا يەنە بىۇۇۇر كىشۇۇۇىنى ماختۇۇۇاش، ئەنە شۇۇۇۇ بىۇۇۇر كىشۇۇۇى. 45
 ماختالمىغان كىشىنى جازالىغانلىق بىلەن باراۋەردۇر

 .قەدىرلىنىش تۇيغۇسى بەكمۇ ئاسان زەدىلىنىدۇ

ئىككۇۇى كىشۇۇۇى بىۇۇۇر يەردە تۇرغىنىۇۇۇدا ، ئۇالرنىۇۇۇڭ ئارىسۇۇۇىدىكى بىرىنىۇۇۇڭ 
پ قىمۇۇمەت بۇۇاراۋەرلىكنى بۇۇۇزۇ-ماختىلىشۇۇى، ئىككىسۇۇىگە بېۇۇرىلگەن قەدىۇۇر

 .تاشاليدۇ

يېنىۇۇدىكى كىشۇۇىلەر بىۇۇلەن بولغۇۇان بۇۇاراۋەرلىكنى يوقىتىۇۇپ قويغۇۇان كىشۇۇى ، 
 . ئۆزىنى قەدىرسىز ھېى قىلىدۇ

بىۇۇر تۇۇوپ دوسۇۇتالر ئارىسۇۇىدىكى بىۇۇر بالىنىۇۇڭ ئېتىبۇۇارىنى يۇۇۇقىرى  كۆتۇۇۈرۈش 
 .ۆزىنى قەدىرسىز ھېى قىلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇباشقا بالىالرنىڭ ئ

وقۇغۇچىلىرىۇۇدىن بىۇۇرىگە ئاالھىۇۇدە مۇئۇۇامىلە قىلىشۇۇى، بىۇۇر ئوقۇتقۇچىنىۇۇڭ ئ
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 .باشقا ئوقۇغۇچىلىرىدا  قەدىرسىزلىك ئازابىنى پەيدا قىلىدۇ

 

ىنسۇۇۇۇاننى بۇرۇقتۇرمىلىۇۇۇۇق ئ -ھادىسۇۇۇۇىلەرگە بەرگەن تەبىۇۇۇۇر  -ۋەقە . 46
  ئىچىگە ئېلىپ كىرىدىغان ئامىلدۇر

 .ۇىنسان ھاياتىنى رەىدار قىلىش بىلەن مەناغا ئىگە قىلىدئ

ھادىسۇۇىلەرگە بەرگەن تەبىۇۇرگە ئاساسۇۇەن، خۇشۇۇال بولىۇۇدۇ يۇۇاكى  -ۋەقە 
  .قايغۇغا چۆمىدۇ -غە  

بىلگەنلىۇۇرى  -ائىلىسۇۇدە كۇۇۆرگەن بالىنىۇۇڭ ھاياتقۇۇا تەبىۇۇر بېۇۇرىش شۇۇەكلىنى ئ
 .بەلگىلەيدۇ

ئائىلىسۇۇىدە ھەر ئىشۇۇقا يامۇۇان تەرىپىۇۇدىن قارايۇۇدىغان چۈشۇۇەنچە ئاساسۇۇىي ئ
ڭ، قىيىنچىلىقنۇۇۇى يۇۇۇېتىش كۈچىنىۇۇۇڭ ئۇۇۇاجىز ئورۇنۇۇۇدا تۇرىۇۇۇدىغان بالىنىۇۇۇ

 .ەمەسبولۇشى، قىيىنچىلىققا ئاسانال بويۇن ئېگىشى ھەيران قاالرلىق ئ

ۆمۈچۇۇۇۈكتىن قورقۇشۇۇۇنى ۆمۈچۇۇۇۈكتىن قورقىۇۇۇدىغان بالىنىۇۇۇڭ ئانىسۇۇۇى ئئ
  .ئەجەپلىنىشنىڭ ھاجىتى يوق  ئۆزلەشتۈرۈشىدىن

ۆزلىۇۇۇرىنىتال ت ئانىنىۇۇۇڭ ھاياتقۇۇۇا بولغۇۇۇان كۇۇۇۆز قاراشۇۇۇلىرى پەقەئ -اتۇۇۇا ئ
تۇرمۇشۇۇۇىغا تەسۇۇۇىر كۆرسۇۇۇىتىپال قالماسۇۇۇتىن، بەلكۇۇۇى بالىسۇۇۇىنىتمۇ ھاياتقۇۇۇا 

 .قانداق مۇئامىلىدە بولۇشىغا تەسىر كۆرسىتىدۇ

ھادىسۇۇىلەرنى تۇۇوغرا چۈشۇۇىنەلەيدۇ...  -ۋەقە  تۇۇوغرا نۇقتىۇۇدىن قۇۇارىغۇچى،
 .توغرا چۈشىنەلىگۈچى ھاياتنىڭ لەززىتىنى تېتىيدۇ

 

ۋازىغۇۇا قۇۇۇالق ئاىچكۇۇى يېتەكچىسۇۇىنىڭ بالىنىۇۇڭ ئ نۇۇا بولۇۇۇشئا-ئاتۇۇا.47
 .  سېلىشنى تەقەززا قىلىدۇ

تىرىشۇۇۇچانلىق  ئۈچۇۇۇۈنىنسۇۇۇان ئىزچىۇۇۇل ھالۇۇۇدا مەۋجۇتلۇۇۇۇقىنى سۇۇۇاقالش ئ
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 .كۆرسىتىدۇ

ۇيغۇۇۇۇن ھالۇۇۇدا بۇۇۇۇ قىزىقىشۇۇۇىغا ئ ەبالىنىۇۇۇڭ قىزىقىشۇۇۇلىرىنى بايقۇۇۇاش ۋ
ش تۇرمۇۇۇۇۇ« ياخشۇۇۇۇى  ڭەئ»  ئۈچۇۇۇۇۈنۇنىۇۇۇۇڭ يېتەكچىلىۇۇۇۇك قىلىۇۇۇۇش، ئ

 .شارائىتىنى ھازىرالپ بېرىشتىنمۇ بەكرەك قىممەتلىكتۇر

بوالاليۇۇۇۇدىغان « مەن » ۆزىۇۇۇۇدە  ھەقىقىۇۇۇۇي ەۋۋەل ئبۇۇۇۇاال ھەممىۇۇۇۇدىن ئ
 . قابىلىيەتنى يېتىلدۈرۈشى الزىن

پايۇۇۇدىلىق شۇۇۇارائىتالرنى ھۇۇۇازىرالپ  ئۈچۇۇۇۈنبۇۇۇۇ قابىلىيەتنىۇۇۇڭ يېتىلىشۇۇۇى 
اتۇۇا كۇۇانىيەت بېۇۇرىش، ئىمبولۇشۇۇىغا ئ« مەن » بالىنىۇۇڭ ھەقىقىۇۇي  ەۋ بېۇۇرىش

 . ىشتۇرئ ەسىلئ ڭەئانا قىالاليدىغان ئ -

« مەن»ىچكۇۇى توقۇنۇشۇۇالرنى باشۇۇتىن كەچۈرگۈزمەسۇۇتىن، ھەقىقىۇۇيبالىغۇۇا ئ
ىچكىۇۇدىكى ئۇۇانىالر، بالىنىۇۇڭ ئ-اتۇۇابولۇشۇۇىغا شۇۇارائىت يارىتىۇۇپ بەرگەن ئ

 .انىالردۇرئ -اتا يېتەكچىسىنى ھۆرمەت قىلغان ئ

 

ىچكۇۇى يېتەكچىسۇۇىنىڭ ئۈچۇۇۈن، ئلىكىنى يېتىلدۈرۈشۇۇى بالىنىۇۇڭ كىشۇۇى. 48
 يۈزلىنىشىگە ھۆرمەت قىلىش الزىن

ائىۇۇت يۆنىلىشۇۇلىرىنى بەلگىلەيۇۇدىغان ۇنىۇۇڭ ھاياتقۇۇا ئىنسۇۇاننىڭ ئىچىۇۇدە ئئ
 .ىچكى يېتەكچىسى بولىدۇئ

ىشۇۇتىياق بەزى بۇۇالىالر مۇزىكىغۇۇا باشۇۇقا ھەرقانۇۇداق نەرسۇۇىدىن بەكۇۇرەك ئ
 .باغاليدۇ

 .تەربىيە پائالىيەتلىرىدە ئارتۇقچىلىقى بولىدۇ -رنىڭ تەن بەزى بالىال

ىشۇۇالرنى چوىقۇۇۇر چۈشۇۇىنىپ بەزى بۇۇالىالر كىچىۇۇك چېغىۇۇدىن باشۇۇالپال بىۇۇر ئ
 .االھىدىلىكىنى نامايەن قىلىدۇيېتەلەيدىغان ئ

ويىۇۇدا بالىلىرىنىۇۇڭ قانۇۇداق ئۇۇادە  بولۇۇۇش كېرەكلىكۇۇى ئانىالرنىۇۇڭ ئ -اتۇۇائ
  .قىلغان بىر رەسىن بولىدۇھەققىدە ئۆزى تەسەۋۋۇر 
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اۋازىغۇۇا قۇۇۇالق ئانىالرنىۇۇڭ بالىنىۇۇڭ يېتەكچىسۇۇىنىڭ ئ -بۇۇۇ رەسۇۇىن ئاتۇۇا 
 .سېلىشنى قىيىنالشتۇرۇۋەتىشى مۇمكىن

بالىنىۇۇۇڭ نىشۇۇۇان بەلگىلىگۇۇۇۈچى  يېتەكچىسۇۇۇىنىڭ يۆنىلىشۇۇۇلىرىگە ئىمكۇۇۇان 
وتتۇرىغۇۇا چىقىشۇۇى ئۇۇانىالر، بالىنىۇۇڭ كىشۇۇىلىكىنىڭ ئ-اتۇۇايارىتىۇۇپ بەرگەن ئ

 شارائىت ھازىرالپ بېرىدۇ ئۈچۈن

 

 

ۇنىۇۇۇۇڭ تۇيغۇلىرىغۇۇۇۇا ھەمۇۇۇۇراھ بولغانسۇۇۇۇېرى بالىنىۇۇۇۇڭ كىشۇۇۇۇىلىكى ئ. 49
 كۈچلىنىدۇ

ھەرىكەتۇۇلەر ھەقىقىۇۇي كىشۇۇىلىكنىڭ نامايەندىسۇۇى سۇۇۈپىتىدە ئېلىۇۇپ  -ىۇۇش ئ
 .پەزىلەتكە ئىگە قىلىدۇ -بېرىلسا، كىشىنى گۈزەل ئەخالقى 

ھەرىكەتلەرنۇۇى قىلىشۇۇقا  -ش ىۇۇكىشۇۇىلىكىگە زىۇۇت بولغۇۇان ئ ەۋ ھېسۇۇلىرىغا
ىچكۇۇى دۇنياسۇۇىدا توقۇنۇشۇۇقا سۇۇۆرەپ ىنسۇۇاننى ئمەجبۇۇۇر بولۇۇۇپ قۇۇېلىش، ئ

 .كىرىدۇ

ىچكۇۇى دۇنياسۇۇىدىكى ۆزىنىۇۇڭ كىشۇۇىلىكىنى نامۇۇايەن قىاللمىغۇۇان بالىنىۇۇڭ ئئ
 . ھەرىكەتلىرىنىڭ بىنورمال بولۇشىغا سەۋە  بولىدۇ -ىش توقۇنۇش، ئ

ۈش سۇۇەپىرىدە قىلمىشۇۇلىرىغا دىققەتنۇۇى بالىنىۇۇڭ كىشۇۇىلىكىنى شۇۇەكىللەندۈر
ۇنۇۇى قىلىشۇۇقا مەجبۇۇۇر ئىشۇۇالر ئارىسۇۇىغا تاشۇۇالپ قويۇۇۇش، مەركەزلەشۇۇتۈرۈپ، ئ

 .ئالدىنقى قاتارىدا تۇرىدۇ ڭبالىغا بېرىلىدىغان زىياننىڭ ئە

 -اتۇۇۇاارزۇ قىلغۇۇۇان ئروھىۇۇۇي جەھەتۇۇۇتىن كۈچلۇۇۇۈك بۇۇۇالىالر يېتىشتۈرۈشۇۇۇنى ئ
بۇۇۇ تۇيغۇالرغۇۇا ھەمۇۇراھ  ەۋ ىنىپ يېتىشۇۇىبالىسۇۇىنىڭ ھېسۇۇلىرىنى چۈشۇۇ  ئۇۇانىالر،

 .بولۇشى كېرەك

 

 .باال ئانىسىدىن كۆىۈل بۆلۈشنى، دادىسىدىن قەتئىيلىكنى ئۆگىنىدۇ .50
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ئانىنىۇۇڭ،  بالىنىۇۇڭ ھېسسۇۇىي دۇنياسۇۇىنى ئاكتىۇۇپ ھالغۇۇا كەلتۈرۈشۇۇتىكى  
 .رولىنى ئىنكار قىلغىلى بولمايدۇ

وغۇققانلىق، رەھىمىۇۇۇۇدىللىك ، مەرھەمەت ، سۇۇۇۇۆيگۈ، ھېسداشۇۇۇۇلىق، سۇۇۇۇ
ئىشۇۇۇالرغا ئىنچىكىلىۇۇۇك بىۇۇۇلەن  ەۋ كۆيۈمچۇۇۇانلىق، تەبەسسۇۇۇۇمچان بولۇۇۇۇش

 .مۇئامىلە قىلىش ئانىدىن ئۆگىنىدىغان ئاالھىدىلىكلەردۇر

لۇۇېكىن بۇۇۇ تۇيغۇۇۇالرنى تىزگىنلىيەلمەسۇۇلىك، ئىنسۇۇاننى ھايۇۇات قاينىمىۇۇدا 
 .زىيانغا ئۇچرىتىدۇ

 .تۇقچىلىقتۇرتۇيغۇالرنى تىزگىنلەش ،  دادىدىن ئۆگىنىدىغان ئار

بالىغۇۇا دادىۇۇل، قەتئىۇۇي، ئىرادىلىۇۇك بولۇۇۇش،  -دادىنىۇۇڭ ئەسۇۇلى رولۇۇى 
تىۇۇز پۈكمەسۇۇلىكتىن ئىبۇۇارەت ئۇۇۈلگىنى  ەۋ قىيىنچىلىقالرغۇۇا بەرداشۇۇلىق بېۇۇرىش

 .تىكلەپ بېرىشتۇر

بۇۇۇ ئىقتىۇۇدارالرغا ئىۇۇگە بولغۇۇان دادىالرنىۇۇڭ بۇۇالىلىرى،  قەتئىۇۇي ئىرادىلىۇۇك 
 . ىدۇبولۇشنى دادىسىدىن ئۆگەنگەن بول

ۋەيۇۇۇاكى  ئىرادىسۇۇۇىنىڭ   بالىنىۇۇۇڭ زىيۇۇۇادە ھېسسۇۇۇىياتچان بولۇۇۇۇپ كېتىشۇۇۇى
ئانىنىۇۇڭ تەبىئىۇۇي ھۇۇالىتى  -، ئاتۇۇا  ئۈچۇۇۈنئۇۇاجىز بولۇۇۇپ قالماسۇۇلىقى 

 .بىلەن ئۈلگە بولۇشى ئىنتايىن مۇھىن

 

بۇۇاال موھتۇۇال بولمىغۇۇان نەرسۇۇىلەر موھتۇۇال ھۇۇالەتكە كەلتۈرۈلگەنسۇۇېرى . 51
 بېقىنىۋەلىش باشلىنىدۇ

مە بۇۇاال سۇۇۆيگۈگە موھتۇۇال، ئەممۇۇا ھېچبىۇۇر بۇۇاال ھەددىۇۇدىن زىيۇۇادە ھەمۇۇ
سۇۇۇۆيگۈگە موھتۇۇۇال ئەمەس. بەك ئەتىۋارلىنىۇۇۇپ كۆنۇۇۇۈپ قالغۇۇۇان بالىۇۇۇدىن 

 .ئەتىۋارالشنى توختىتىشقا ئۇرۇنۇش، ئىشالرنى توقۇنۇشقا سۆرەپ كىرىدۇ

ئۇۇۇانىالر بالىنىۇۇۇڭ تەبىئىۇۇۇي ئې تىيۇۇۇاجلىرىنى تەبىئىۇۇۇي ھالۇۇۇدا  -ئاتۇۇۇا 
نورمۇۇۇۇال ھۇۇۇۇالەتتە بولىۇۇۇۇدىغانلىقىنى  ەى، بۇۇۇۇاال سۇۇۇۇالماق ۋقاندۇرغانسۇۇۇۇېر
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بايقۇۇايمىز. بۇۇالىنى كۇۇۆزىگە قۇۇاراپ چۇۇوڭ قىلىشۇۇتىن كېلىۇۇپ چىققۇۇان تۇيغۇۇۇالر  
 .بالىغا پايدىلىق ئەمەس، بەلكى جېدەلنى كۆپەيتىۋەتىدۇ

 ەۋ ۋاقتىۇۇدا پىداگوگىكىۇۇدىكى ئاساسۇۇىي پىرىنسۇۇىپ ، بالىنىۇۇڭ ئې تىيۇۇاجلىرىنى
 .رۇشتۇريېتەرلىك ھالدا قاندۇ

ئې تىياجلىرىنىۇۇۇۇۇڭ كېچىكىۇۇۇۇۇپ يۇۇۇۇۇاكى الزىملىقىۇۇۇۇۇدىن كە  ھۇۇۇۇۇالەتتە 
قاندۇرۇلۇشۇۇۇىمۇ، موھتۇۇۇال بولۇشۇۇۇتىن بۇۇۇۇرۇن يۇۇۇاكى ھاجىتىۇۇۇدىن ئۇۇۇارتۇق 

 .قاندۇرۇلىشقا ئوخشاشال باال ئۈچۈن زىيان ئېلىپ كېلىدۇ

 

 -توغرىسۇۇىنى ئېيتىۇۇپ بېۇۇرىش بىۇۇلەن بالىغۇۇا تەسۇۇىر كۆرسۇۇىتىش بىۇۇر . 52
 . بىرىدىن پەرقلىنىدۇ

چۇۇوڭ مەسۇۇىلىلەردىن بىرسۇۇى  ڭەانىۇۇالر دۇئ كېلىۋاتقۇۇان ئئ -اتۇۇادەۋرىمىۇۇزدە  ئ
 .بالىغا تەسىر كۆرسىتەلمەسلىكتۇر

چۇۇۈنكى بالىغۇۇا تەسۇۇىر كۆرسۇۇىتىش، توغرىسۇۇىنى بىلىۇۇپ كۆرسۇۇىتىپ قويۇشۇۇتىن 
 .كۆپرەك نەرسىنى تەلەپ قىلىدۇ

 تۇيغۇسۇۇى ئىشۇۇەنچ ەۋ وتتۇرىسۇۇىدا سۇۇاغال  رىشۇۇتەئانىنىۇۇڭ ئ-اتۇۇابۇۇاال بىۇۇلەن ئ

 .تەسىر كۆرسىتىشنىڭ ئاساسلىق شەرتىدۇر  -شەكىللەندۈرۈش

انۇۇا بالىسۇۇىغا ھەرگىزمۇۇۇ تەسۇۇىر ئ-اتۇۇابالىسۇۇى بىۇۇلەن رىشۇۇتە ئورنىتالمىغۇۇان ئ
 .كۆرسىتەلمەيدۇ

ۇنۇۇى زە نىۇۇي ئانىسۇۇىنىڭ دەگەنلىۇۇرى تۇۇوغرا بولغۇۇان تەقۇۇدىردىمۇ، بۇۇاال ئ-اتۇۇائ
 .تلىرىگە تەدبىقلىمايدۇھەرىكە -ىش ۆتكۈزمە  تۇرۇپ، ئئىلگەكتىن ئ

ىشۇۇەنچ ئورنىتالىغۇۇان ۋاقىتتۇۇا بالىنىۇۇڭ تۇيغۇلىرىغۇۇا ئۇالشۇۇقىلى بۇۇاال بىۇۇلەن ئ
 .بولىدۇ

ئانىنىۇۇڭ گېپىنۇۇى -اتۇۇائۇۇۆزىگە خاتىرجەملىۇۇك تۇيغۇسۇۇى بېۇۇرەلىگەن ئبۇۇاال 
 .الىدۇىلىك ئئ
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 اىلىغۇۇۇانلىرىنى ھاياتىغۇۇۇابۇۇاال مانۇۇۇا مۇشۇۇۇۇنداق مۇناسۇۇىۋەتنىڭ تەسۇۇۇىرىدە ئ

 .يدۇتەتبىقال

 

ئانىالرنىۇۇڭ بۇۇالىلىرى روھىۇۇي جەھەتۇۇتىن ئۇۇاجىز، كەمۇۇتەر -بىۇۇلەرمەن ئاتۇۇا. 53
 ئانىالرنىڭ بالىلىرى بولسا روھىي جەھەتتىن كۈچلۈك كېلىدۇ-ئاتا

كەمتەرلىۇۇك دەپ ئاتىلىۇۇدۇ.  بىلۇۇگەن تەقۇۇدىردىمۇ مەنمەنچىلىۇۇك قىلماسۇۇلىق
ۈچۇۇۈن بۇۇاال ئۇۇانىالر ئۇۇادەتتە بالىلىرىۇۇدىن كۇۇۆپرەك نەرسۇۇە بىلگەنلىكۇۇى ئ -ئاتۇۇا

 .ئانىغا بەكمۇ موھتال بولىدۇ -كەمتەر ئاتا

بىرسۇى بىۇلەن بىلۇلە تۇرغۇان كىشۇى خاتۇالىق سۇادىر قىلىۇپ « مۇكەممەل » 
سېلىشۇۇۇتىن قورقىۇۇۇدۇ. داۋاملىۇۇۇق ئۇۇۇۆزىنى باشۇۇۇقىالر بىۇۇۇلەن سېلىشۇۇۇتۇرىدۇ، 
ئۇۇۇۆزىنى ئېمتى اندىكىۇۇۇدەك ھۇۇۇېى قىلىۇۇۇدۇ. قىلىۋاتقۇۇۇان سۇۇۇۆزلىرىنىڭ بەك 

دىن ئەنسۇۇۇىرەيدۇ، غە  قىلىۇۇۇدۇ، بۇۇۇۇ سۇۇۇەۋەبتىن ئۇۇۇاددىي بولۇۇۇۇپ قېلىشۇۇۇى
 .ئۆزىنى تەرەققىي قىلدۇرالمايدۇ

ھەرىكىتىنۇۇۇى باھااليۇۇۇدىغان بىرىنىۇۇۇڭ  -ئىنسۇۇۇان ئۆزىنىۇۇۇڭ ھەربىۇۇۇر ئىۇۇۇش  
ئالدىۇۇدا جىۇۇن تۇرۇۋالىۇۇدۇ، ئاكتىۇۇپ بولمايۇۇدۇ، پاسسۇۇىپ ھالۇۇدا تۇرۇۋالىۇۇدۇ. 

 .ۇ بالىنى بەك كەمسىتىدىغان ئەھۋالدۇرب

الىسۇۇۇىغا ئۆزىنىتمۇۇۇۇ خاتۇۇۇالىق سۇۇۇادىر قىلىۇۇۇدىغانلىقى، ئانۇۇۇا ب -ئەگەر ئاتۇۇۇا
ئۆزىنىتمۇۇۇۇ بىلمەيۇۇۇدىغان نەرسۇۇۇىلىرىنىڭ بۇۇۇارلىقىنى ھۇۇۇېى قىلدۇرالىسۇۇۇا، 

ھۆرلۇۇۇۇۈك جەھەتتىكۇۇۇۇى ئىزدىنىشۇۇۇۇى جاۋابقۇۇۇۇا  ەۋ بالىنىۇۇۇۇڭ باراۋەرلىۇۇۇۇك
 .ئېرىشەلەيدۇ

ئۇۇۇانىالر بالىسۇۇۇى بىۇۇۇلەن پەقەتۇۇۇال ئۇنىۇۇۇڭ ئۆگىنىشۇۇۇى ئۇۇۇارقىلىق  -ئاتۇۇۇا
پ قالمۇۇۇا ، كۈنۇۇۇدىلىك تۇرمۇشۇۇۇقا ئائىۇۇۇت مەسۇۇۇىلىلەر ئورنىتىۇۇۇ مۇناسۇۇۇىۋەت

ھەققىۇۇدىمۇ سۆھبەتلىشۇۇىپ تۇرۇشۇۇى كېۇۇرەك. بۇۇاال خاتۇۇالىق سۇۇادىر قىلغانۇۇدا 
بۇۇۇۇنى ئۇنىتغۇۇۇا ھۇۇۇېى قىلدۇرماسۇۇۇلىقى، ئۆزىنىۇۇۇڭ ناھۇۇۇايىتى ياخشۇۇۇى 

پەقەت بىۇۇۇر تەرەپكىۇۇۇال  ەبىلىۇۇۇدىغانلىقى تۇيغۇسۇۇۇىنى بېرىۇۇۇپ قويماسۇۇۇلىقى ۋ
مەركەزلىشۇۇۇۇىپ قالماسۇۇۇۇتىن بۇۇۇۇاال بىۇۇۇۇلەن ھەر جەھەتۇۇۇۇتىن مۇناسۇۇۇۇىۋەت 



مكارلىشىپ تارقاتتىەھ بالىالر كۇلۇبى-بۆشۈك ئانا  

Boshuk.com 

 .ئورنىتىشى كېرەك

-بالىسۇۇىنىڭ روھىۇۇي جەھەتۇۇتىن كۈچلۇۇۈك بولۇشۇۇىنى ئۇۇارزۇ قىلىۇۇدىغان ئاتۇۇا
 .ئانىالر بالىلىرىنىڭ قېشىدا كەمتەر بولۇشى الزىن

 

  

» ىتتىرىۋاتقۇۇان ئامىۇۇل ئۇۇانىالرنى بالىغۇۇا قۇۇاتتىق قۇۇول بولۇشۇۇقا ئ-ئاتۇۇا. 54
دەگەنۇۇدىن ئىبۇۇارەت « چىشۇۇىمنىڭ ئېقىنۇۇى كۆرسەتسۇۇە ، بوينۇمغۇۇا مىنىۇۇدۇ 

 .خاتا چۈشەنچىدۇر

ئەركە ئەمەس، بەلكۇۇى روھىۇۇي   ئانىسۇۇى بىۇۇلەن رىشۇۇتە باغلىغۇۇان بۇۇاال-ئاتۇۇا
 ...تتىن تويۇنغان بالىدۇرەجەھ

 ەۋڭ كۆكسۇۇۇى كە -نورمۇۇۇال، كۇۇۇۆىلى  بۇۇۇاال روھىۇۇۇي جەھەتۇۇۇتىن تويۇنغۇۇۇان
 .كىشى بولۇپ يېتىشىپ چىقىدۇ نچلىكئىشە

كىمكى سۇۆيگۈدىن مەھۇرۇ  قالىۇدىكەن، ئۇۇ ئۇۆزىنى خۇشۇال ھۇېى قىاللمۇايال 
 .ھەرىكەتلەرنى قىلىدىغان بولۇپ قالىدۇ -قالماستىن، بىنورمال ئىش 

دەۇۇگەن « قانۇۇداق تەربىۇۇيەلەنگەن بۇۇاال بۇۇۇ؟ » ئۇۇانىالر -كۇۇۆپىنچە ئاتۇۇا
ئانۇۇا بولۇشۇۇنى مەسۇۇىلىنى  -قۇۇۋاز ئاتۇۇاتەنقىۇۇدنى ئاىلىماسۇۇلىق ئۈچۇۇۈن، بۇيرۇ
 .ھەل قىلىشنىڭ چارىسى دەپ قارايدۇ

 ... ھالبۇكى، باال دەگەن يەنىال بالىدۇر

بۇياققۇۇا يۈگۈرەيۇۇدۇ، يىقىلىۇۇدۇ، يىغاليۇۇدۇ، بەزىۇۇدە كەپسۇۇىزلىك  -ئۇيۇۇاق 
 ...بەزىدە ئۆزىنى سورايدۇ قىلىدۇ،

 .يىدۇھەددىدىن زىيادە كۆزىگە قاراش، بالىنى ئەركە قىلىپ قو

شۇۇۇەپقەتكە موھتۇۇۇال بولۇۇۇۇپ  -خاتۇۇۇالىق سۇۇۇادىر قىلىۇۇۇپ ، دەل مې ۇۇۇرى 
ئانىسۇۇىنىڭ قۇچىقىغۇۇا ئۇۇۆزىنى ئاتقىنىۇۇدا ،بالىغۇۇا قوپۇۇال مۇئۇۇامىلە قىلىۇۇش، 
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ئۇنىۇۇڭ ئەركە بولۇۇۇپ قېلىشۇۇىنىڭ ئالۇۇدىنى ئالمايۇۇدۇ، ئەكسۇۇىچە دىلىنىۇۇڭ 
 .ئازار يېيىشىگە سەۋەبچى بولىدۇ

ل مۇئۇۇۇامىلىگە ئۇچرىغۇۇۇان بۇۇۇاال، خاتۇۇۇالىق سۇۇۇادىر قىلغۇۇۇان ۋاقىتتۇۇۇا قوپۇۇۇا
خاتۇۇالىقىنى تونۇۇۇپ يېتىۇۇپ ئۇنىتۇۇدىن سۇۇاۋاق ئۇۇېلىش ئۇياقتۇۇا تۇرسۇۇۇن، 
ئۆتكۇۇۈزگەن خاتۇۇالىقى بىۇۇر ياقتۇۇا قېلىۇۇپ دىققىتىنۇۇى ئۇۇازار يۇۇېگەن تۇيغۇسۇۇىغا 

 .مەركەزلەشتۈرىدۇ

قوپۇۇۇاللىق ئەركە بولۇۇۇۇپ قېلىشۇۇۇنىڭ ئالۇۇۇدىنى ئالۇۇۇدىغان چۇۇۇارە بولمۇۇۇايال 
ئانىسۇۇى بىۇۇلەن بولغۇۇان رىشۇۇتىنى  -ئاتۇۇا  ەۋ ىۇۇتىشقالماسۇۇتىن، بۇۇالىنى رەنج

 زەدىلەشتىن باشقا ئىشقا يارىمايدۇ

 

 پەرزەنت باشقىالر ئۈچۈن تەربىيلەنمەيدۇ. 55

 .باال ھاياتنى بېشىدىن ئۆتكۈزۈش  ئارقىلىق  تونۇپ يېتىدۇ

تونۇۇۇۇش جەريانىۇۇۇدا خاتۇۇۇالىق ئۆتكۈزىۇۇۇدۇ، ئۇۇۇۆزىچە تاپقۇۇۇان ئامۇۇۇالالر 
 .ئۈستىگە خاتالىق  سادىر قىلىدۇسەۋەبىدىن خاتالىق 

ئۇۇادە   بولۇشۇۇى ، چۇۇوڭ    مانۇۇا بۇۇۇالرنى باشۇۇتىن ئۆتكۇۇۈزمە  تۇۇۇرۇپ، ئۇنىۇۇڭ
 .يېتىلىشى  مۇمكىن ئەمەس بولۇشى ، پىشىپ

يېۇۇتىلىش   باشۇۇقىالرنىڭ تەجرىبىلىۇۇرى بىۇۇلەن ئەمەس،  -چۇۇۈنكى پىشۇۇىپ 
 .ىنىدۇساۋاقالر ئاساسىدا شەكىلل -بەلكى ئۆزى ھاسىل قىلغان تەجرىبە 

يېنىۇۇدا  تېخىمۇۇۇ  « باشۇۇقىالرنىڭ » ئانىسۇۇىنى  -بالىنىۇۇڭ خاتۇۇالىقلىرى ئاتۇۇا
 .ئوسال ھالغا چۈشۈرۈپ قويىدۇ

ئۇۇۆ  ئىچىۇۇدە تەبەسسۇۇۇ  بىۇۇلەن قوبۇۇۇل كۇۇۆرۈلگەن بۇۇالىالرچە قىلىقۇۇالر،   
ئىجتىمۇۇۇائىي جەمئىۇۇۇيەت ئىچىۇۇۇدە سۇۇۇادىر  ەۋ تۇغقۇۇۇانالر-دوسۇۇۇتالر، ئۇۇۇۇرۇق 

 .سىزالندۇرۇپ قويىدۇئانىنى ئوىاي-بولغاندا، ئاتا

 .ھالبۇكى، پەرزەنت باشقىالر ئۈچۈن تەربىيلەنمەيدۇ
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بالىنىۇۇڭ بۇۇالىالرچە قىلىقلىرىۇۇدىن بىئۇۇارا  بولغۇۇان جامۇۇائەت ئىچىۇۇدە بۇۇاال 
 . تەربىيەلەپ چىققىلى بولمايدۇ

كىشۇۇىلەر   بالىنىۇۇڭ بۇۇالىالرچە قىلىقلىرىۇۇدىن بىئۇۇارا  بولىۇۇدىغان، دەكتۇۇاتۇر
ئۇۇانىالردىن بۇۇۇ بېسۇۇىمالرغا پەرۋا قىلماسۇۇلىقنى -ئاتۇۇاتۇۇوپى ئارىسۇۇىدا ياشۇۇاش، 

تەقەززا قىلىۇۇدۇ. مۇشۇۇۇنداق بولغانۇۇدا بۇۇاال ھەرگىزمۇۇۇ باشۇۇقىالرنىڭ سۇۇۆزى 
 .ئانىسى تەرىپىدىن ئازار يېمەيدۇ-سەۋەبلىك ئۆز ئاتا

 

-كۆرسۇۇەتكەن پىۇۇداكارلىقلىرىنى دائىۇۇن تىلغۇۇا ئېلىۇۇپ تۇرىۇۇدىغان ئاتۇۇا. 56
تۈپەيلىۇۇۇۇدىن روھىۇۇۇۇي « مىنۇۇۇۇنەت تۇيغۇسۇۇۇۇى » ئانىالرنىۇۇۇۇڭ بۇۇۇۇالىلىرى 

  جەھەتتىن ئېزىلىشكە ئۇچرايدۇ

 .ئېسىل تۇيغۇلىرىدىن بىرسىدۇر ڭخىجىلچانلىق كىشىنىڭ ئە

 .بۇ تۇغۇلغاندىن تارتىپ بار بولغان بىر ھېستۇر

 -ئىۇۇش  بۇۇۇ ھۇۇېى سايىسۇۇىدا ئىنسۇۇانالر جامۇۇائەت ئىچىۇۇدە راۋا كۇۇۆرۈلمىگەن
ئىجتىمۇۇۇۇائىي تۇرمۇشۇۇۇۇقا ماسلىشۇۇۇۇىش  ...ھەرىكەتلەردىۇۇۇۇن يىۇۇۇۇراق تۇرىۇۇۇۇدۇ

 .قابىلىيىتىگە ئىگە بولىدۇ

خىجىۇۇل بولۇۇۇش تۇيغۇسۇۇىنى يوقىتىۇۇپ قويغۇۇان كىشۇۇى ئاساسۇۇلىق ئىنسۇۇانىي 
» ئۇۇۇادەمگەرچىلىكتە  ەۋ قىممەتلەرنۇۇۇى كېرەكسۇۇۇىز دەپ قارايۇۇۇدۇ -قەدىۇۇۇر 

 .تۇيغۇسىنى يوقىتىپ قويىدۇ« ھېسداشلىق 

بىپەرۋالىققۇۇا سۇۇەۋەبچى خىجىۇۇل بولۇۇۇش تۇيغۇسۇۇىنىڭ يوقۇلۇۇۇپ كېتىشۇۇى 
بولغىنىۇۇدەك، بۇۇۇ جەھەتۇۇتە ھەددىۇۇدىن زىيۇۇادە سۇۇەزگۈر بولۇۇۇپ كېتىشۇۇمۇ 

كەبۇۇۇۇى بولۇشۇۇۇۇىنىڭ ئورنىغۇۇۇۇا، باشۇۇۇۇقىالرنىڭ « ئۇۇۇۇۆزى » كىشۇۇۇۇىنىڭ 
 .كۈتكىنىدەك كىشى بولۇپ چىقىشىغا سەۋەبچى بولىدۇ

ئانىالرنىۇۇڭ بۇۇالىلىرى ئۈچۇۇۈن بەرگەن قۇربۇۇانلىقلىرىنى چۈشۇۇەندۈرۈپ -ئاتۇۇا
بۇۇالىنى مىنۇۇنەت ئالدىۇۇدا روھىۇۇي جەھەتۇۇتىن ئېۇۇزىش بىۇۇلەن  يۈرۈشۇۇلىرى

زىيۇۇۇادە  ەۋ بىۇۇۇرگە، خىجىۇۇۇل بولۇۇۇۇش تۇيغۇسۇۇۇىنىڭ تەىپۇىلۇۇۇۇقىنى بۇزىۇۇۇدۇ



مكارلىشىپ تارقاتتىەھ بالىالر كۇلۇبى-بۆشۈك ئانا  

Boshuk.com 

 . سەزگۈر قىلىپ قويىدۇ

ئانىسۇۇىنىڭ ئۇۇۆزى ئۈچۇۇۈن بەرگەن -ھېچبىۇۇر بالىنىۇۇڭ بۇۇالىلىق دەۋرىۇۇدە ئاتۇۇا
بۇنۇۇداق قۇربانلىقلىرىغۇۇا جۇۇاۋا  قايتۇرغىۇۇدەك كۇۇۈچى بولمايۇۇدۇ... بالىنىۇۇڭ 

كۇۇۈچى بولمىغۇۇانىكەن، ئۇنىۇۇڭ ئۈچۇۇۈن قىلىۇۇپ بەرگەنلىرىنۇۇى تەكىتلەيۇۇدىغان 
 . ئانىالر بالىسىغا ئۇۋال قىلىۋاتقانلىقىنى تونۇپ يېتىشى كېرەك-ئاتا

 

»  ئەمەس، بەلكۇۇۇۇى« شەخسۇۇۇۇىيەتچى » ئۇۇۇۇانىالر ئۇۇۇۇادەتتە -ئاتۇۇۇۇا. 57
 پوزىتسىيەگە مايىل كېلىدۇ« مەن مەركەزچى  -ئۆزۈمچىل 

ىنۇۇى تۇۇالالش، يەنۇۇى ئۇۇۆزىنى «ئۇۇۆز » نۇۇى... «مەن » چىلىك شەخسۇۇىيەت
 .ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇشتۇر

ئانۇۇۇا بالىسۇۇۇى بىۇۇۇلەن ئۇۇۇۆزى ئوتتۇرىسۇۇۇىدىكى مەنۇۇۇپەئەت -ھېچبىۇۇۇر ئاتۇۇۇا
 .توقۇنۇشىدا ھەرگىزمۇ ئۆزىنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويىۋالمايدۇ

ى ئۇۇانىالر ئۇۇۆزى يېمىسۇۇە يېمەيۇۇدۇ، كەيمىسۇۇە كەيمەيۇۇدۇكى، بالىسۇۇىن-ئاتۇۇا
 ...يالىتائ قويمايدۇ -ئائ 

ئۇۇۇانىنى تەسۇۇۇەۋۋۇر قىلىۇۇۇش ئىنسۇۇۇانغا غەلىۇۇۇتە -ئاتۇۇۇا« شەخسۇۇۇىيەتچى »
  .تۇيۇلىدۇ

ئۇۇۇانىالر ئۇۇۇۆزىنى مەركەز قىلىۋالىۇۇۇدىغان مۇۇۇايىللىق ئىچىۇۇۇدە -لۇۇۇېكىن ئاتۇۇۇا
 .بولۇپ، ئادەتتە بۇنى ئۆزلىرىمۇ ھېى قىلمايدۇ

ڭ مەيدانىۇۇۇدا ھادىسۇۇىلەرگە ئۆزىنىۇۇ -ۋەقە  كىشۇۇۇىنىڭ ئۆزۈمچىۇۇل بولۇۇۇش،
 -ۋەقە  تۇۇۇرۇپ باھۇۇا بېرىشۇۇىدۇر. بالىنىۇۇڭ ئورنىۇۇدا تۇۇۇرۇپ كۆزىتەلمەسۇۇلىك،
 .ھادىسىلەرنى ئۇنىڭ دۇنياسىنى چىقىش قىلغان ھالدا چۈشەنمەسلىكتۇر

ئۇۇۇانىالر بالىسۇۇۇىنىڭ ياخشۇۇۇىلىقىنى كۇۇۇۆزلەپ ئۆزلىرىمۇۇۇۇ -ئۆزۈمچىۇۇۇل ئاتۇۇۇا
رمەت قىلىشۇۇنىڭ تۇيماسۇۇتىن بالىغۇۇا زىيۇۇان يەتكۇۇۈزۈپ قويىۇۇدۇ. بالىلىرىغۇۇا ھۇۇۆ

 .قارار چىقىرىدۇ ەۋ ۋاكالىتەن ئويلىنىدۇ ئورنىغا ئۇالرغا
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زور مۇۇۇۋەپپەقىيەت، بۇۇالىنىتمۇ ئۇۇۆزىگە  ڭئانۇۇا بولۇشۇۇتىكى ئە-ھۇۇالبۇكى، ئاتۇۇا
دۇنيۇۇۇۇا قاراشۇۇۇۇلىرى  ەۋ تۇيغۇسۇۇۇۇى -دۇنياسۇۇۇۇى، ھۇۇۇۇېى  خۇۇۇۇاس بىۇۇۇۇر

بولىۇۇدىغانلىقىنى تونۇۇۇپ يېتىشتۇر...بالىسۇۇىنىڭ ئۇۇۆزىگە خۇۇاس ھاياتىنىۇۇڭ 
ئۆزلىرىنىۇۇڭ مەيدانىۇۇدىن  ئۇۇانىالر، ھاياتقۇۇا-ىقىنى تونۇۇۇپ يەتۇۇكەن ئاتۇۇابۇۇارل

بەلكۇۇى بالىسۇۇىنىڭ مەيدانىۇۇدا تۇۇۇرۇپ قارايۇۇدۇ... بۇۇۇ ئەسۇۇلىدە  ئەمەس،
چۇۇوىالر ئۈچۇۇۈن بەكمۇۇۇ ھۇۇۇزۇر بېرىۇۇدىغان ئەھۋالۇۇدۇر. چۇۇوىالر بۇۇۇ ئۇۇارقىلىق 
بالىنىۇۇۇڭ بالىلىقىۇۇۇدىن كەيۇۇۇپ ئالىۇۇۇدۇ. ئەكسۇۇۇىچە بولغانۇۇۇدا، ئۆزىمۇۇۇۇ 

 ...داۋاملىق بىر تەمە ئىچىدە بالىسىنى رەنجىتىدۇ تۇيماستىن

قۇۇار ياغقانۇۇدا دەرىۇۇزە تۈۋىۇۇدە خۇشۇۇاللىق ئىچىۇۇدە ھاياجانغۇۇا چۇۇۆمگەن بالىغۇۇا 
دەپ ھاياجىنىغۇۇۇا سۇۇۇوغۇق سۇۇۇۇ « تۇۇۇاال سۇۇۇوغۇق، تۇۇۇوىالپ كېتىسۇۇۇەن » 

ئانىۇۇۇۇدۇر... بالىسۇۇۇۇىنىڭ  -ئاتۇۇۇۇا  ئانۇۇۇۇا، ئۆزۈمچىۇۇۇۇل-ئاتۇۇۇۇا سۇۇۇۇەپكەن
قانۇۇۇداق » ىچىۇۇۇدىن ھۇۇۇېى قىلىۇۇۇپ، ئ -ھاياجانالنغۇۇۇان ھۇۇۇالىتىنى ئىۇۇۇچ 

« قىلسۇۇۇاق بۇۇۇوالر، قارىغانۇۇۇدا بەك ھاياجانلىنىۇۇۇپ كېتىۋاتقۇۇۇان ئوخشۇۇۇايدۇ 
دوسۇۇت بولغۇۇان  ئۇۇانىالر، بالىغۇۇا-دەپ چۇۇارە تېۇۇپىش ئۈچۇۇۈن تىرشۇۇقان ئاتۇۇا

 .ئانىالردۇر-تاائ

 

ئانىنىۇۇڭ بالىسۇۇىغا كۆىۇۇۈل بۆلىشۇۇى، ئۇۇۆزى مەھۇۇرۇ  -ئۆزۈمچىۇۇل ئاتۇۇا. 58
 .بولىدۇ قالغان ئى تىياجلىرىچىلىك

ئانىنىۇۇڭ بالىسۇۇىغا يۈزلىنىشۇۇىنىڭ تەكتىۇۇدە ئۇۇۆزى مەھۇۇرۇ  -ئۆزۈمچىۇۇل ئاتۇۇا
 . قالغان ئامىلالر ياتىدۇ

ئۇۇانىالر مۇۇۇھەببىتىنى بۇۇاال مۇۇۇھەببەتكە تەشۇۇنا بولغۇۇان -بۇۇۇ خىلۇۇدىكى ئاتۇۇا
ھېسسۇۇۇىي » ۋاقىتلىرىۇۇۇدا ئەمەس، بەلكۇۇۇى ئۇۇۇۆزلىرى ئىچكۇۇۇى دۇنياسۇۇۇىدا 

 .تلىرىدا ئاندىن ئىزھار قىلىدۇبولغان ۋاقى« جەھەتتىن تەييارلىنىپ 

ئۇۇانىلىق -بالىسۇۇىنى ئاسۇۇاس قىلىشۇۇنىڭ ئورنىغۇۇا ئۇۇۆز خاھىشۇۇلىرى بۇۇويىچە ئاتۇۇا
 .قىلىدۇ

ئۇۇانىلىق مۇناسۇۇىۋىتى -بۇۇاال بىۇۇلەن تۇيغۇۇۇداش بولمۇۇا  تۇۇۇرۇپ قۇرۇلغۇۇان ئاتۇۇا



مكارلىشىپ تارقاتتىەھ بالىالر كۇلۇبى-بۆشۈك ئانا  

Boshuk.com 

 .نۇرغۇن خاتالىقالردىن خالىي بواللمايدۇ

بۇۇۇۇالىلىقىنى  ئۇۇۇۇانىالر بۇۇۇۇالىلىرى بىۇۇۇۇلەن ئۆزىنىۇۇۇۇڭ-ئۆزۈمچىۇۇۇۇل ئاتۇۇۇۇا
ئارىالشۇۇتۇرىۋالىدۇ. ئۇنىۇۇڭ كۇۇۆىلى يېۇۇرىن بولۇشۇۇىنى ئۆزىنىۇۇڭ كۇۇۆىلى يېۇۇرىن 

شۇۇۇۇادلىقىنىمۇ  ئۆزىنىۇۇۇۇڭ بۇۇۇۇالىلىق ...  بولغۇۇۇۇان ۋاقىتلىرىغۇۇۇۇا ئوخشۇۇۇۇىتىدۇ
 .دەۋرىدىكى بەختىيارلىقى بىلەن ئوخشاش دەپ قارايدۇ

ئانىسۇۇىنىڭ ھاياتىنىۇۇڭ داۋامىۇۇدا ئەمەس، بەلكۇۇى ئۇۇۆز -ھۇۇالبۇكى، بۇۇاال ئاتۇۇا
 .اياتىنىڭ باشلىنىش نۇقتىسىدىدۇرھ

ئۇۇۇانىالر بالىلىرىغۇۇۇا ئۇۇۇۆزى مەھۇۇۇرۇ  قالغۇۇۇان تەرەپۇۇۇلەر بىۇۇۇلەن -ئاتۇۇۇا
يېقىنلىشىشۇۇنىڭ ئورنىغۇۇا، ئۇۇۇالرنى ئۇۇۆز مەۋجۇتلۇۇۇقى بىۇۇلەن قوبۇۇۇل قىلىشۇۇى 

 .كېرەك

ئانىسۇۇىنىڭ -بولۇشۇۇنىڭ ئورنىغۇۇا ئاتۇۇا« ئۇۇۆزى » ئەكسۇۇىچە بولغانۇۇدا، بۇۇاال 
 .قىدۇ، خاالسكۆپەيتىلگەن نۇسخىسى بولۇپ چى

 

ئۇۇانىالر، بالىلىرىنىۇۇڭ ئۆزىنىۇۇڭ باشقۇرۇشۇۇىدىن چىقىۇۇپ كېتىشۇۇىنى -ئاتۇۇا. 59
 .ھۆرمەتسىزلىك دەپ بىلىدۇ

ئانىالرنىۇۇڭ بۇۇالىلىرى بىۇۇلەن بولغۇۇان مۇناسۇۇىۋىتى، بۇۇالىلىرى -ئۆزۈمچىۇۇل ئاتۇۇا
ئۇۇۆزلىرىگە بويسۇۇۇنغان مۇۇۇددەتكىچە نورمۇۇال داۋا  قىلىۇۇدۇ. ئۇۇۇالر بالىسۇۇىغا 

كۇۇۆىلى  ەۋ ۋاقىتلىرىۇۇدا غەملىرىۇۇدىن خۇۇاالس بولىۇۇدۇ لىگەنگېپىنۇۇى ئۆتكۇۇۈزە
 .ئارا  تاپىدۇ

ئانىسۇۇىنىڭ تۇيغۇۇۇلىرىنى قوبۇۇۇل قىلىشۇۇنىڭ ئورنىغۇۇا، ئۆزىنىۇۇڭ -بۇۇاال ئاتۇۇا
-ئانۇۇا غە -خۇۇاراكتېرىنى نامۇۇايەن قىلىشۇۇقا باشۇۇلىغاندا ،ئاتۇۇا ەۋ تۇيغۇۇۇلىرىنى

قايغۇغۇۇۇا پېتىشۇۇۇقا باشۇۇۇاليدۇ... ئۇۇۇۇالر بالىسۇۇۇىنىڭ يولۇۇۇدىن چىقىۇۇۇپ 
ئەمۇۇدى ئۆزىنىۇۇڭ گېپىنۇۇى ئاىلىمايۇۇدىغانلىقى ئەندىشىسۇۇى   ەۋ كەتكەنلىكۇۇى
 .ئىچىدە ياشايدۇ

 .ئانىالردىكى بىر خىل خاتا چۈشەنچىدۇر -بۇ ئاتا 
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بۇۇۇالىالر ھاياتىنىۇۇۇڭ دەسۇۇۇلەپكى مەزگىللىرىۇۇۇدە ئۇۇۇۆز ئالۇۇۇدىغا مۇسۇۇۇتەقىل 
-ھەرىۇۇۇكەت قىلغۇۇۇۇدەك قۇۇۇابىلىيەتكە ئىۇۇۇگە بولمىغۇۇۇانلىقى ئۈچۇۇۇۈن، ئاتۇۇۇا

ئىقتىۇۇدارى تەرەققىۇۇي  ەىڭ سۇۇۆزىدىن چىقمايۇۇدۇ. لۇۇېكىن قۇۇابىلىيىتى ۋئانىسۇۇىن
قىلغانسۇۇېرى ئۇۇۆز خۇۇاراكتېرىنى نامۇۇايەن قىاللىغۇۇۇدەك پۇرسۇۇەت تاپقىنىۇۇدا،  ئۇۇۆز 

 .خاھىشى بويىچە    ئىش قىلىشقا باشاليدۇ

ئانىسۇۇىغا ھۆرمەتسۇۇىزلىك -يۇۇادى ئاتۇۇا -ۋاقىتتۇۇا بالىنىۇۇڭ ئەس  مانۇۇا بۇۇۇ
 .بولۇپ ياشاشتىن  ئىبارەتتۇر« زى ئۆ» لىش ئەمەس، بەلكى  ىق

 

 ئۆزىگە پۇرسەت بېرىلگەنسىرى ئۇتۇق قازىنىدۇباال . 60

 .باال، مەۋجۇت ئىكەنلىكىنى ھېى قىلدۇرغانسىرى ھاياتنى تونۇيدۇ

 .قوپۇش دەۋرىدۇ ەبالىلىق دەۋرى ئۆگىنىش، مەغلۇپ بولۇش، يىقىلىش ۋ

قېلىشۇۇىنى خالىمايۇۇدۇ. ھەر ئۇۇانىالر پەرزەنتىنىۇۇڭ خاتالىشۇۇىپ  -بەزى ئاتۇۇا 
دائىۇۇن راسۇۇتچىل، ئەقىللىۇۇك، ئەدەپلىۇۇك بولۇشۇۇىنى، كۆىلىدىكىۇۇدەك بىۇۇر 

 .كىشى بولۇپ چىقىشىنى ئارزۇ قىلىدۇ

يېتىلىشۇۇى قىاللىغۇۇانلىرى بىۇۇلەن  -ھۇۇالبۇكى، پەرزەنتنىۇۇڭ ئۇۇۆزىنى پىشۇۇىپ 
قىالاليۇۇۇدىغانلىرى ئوتتۇرىسۇۇۇىدىكى كۈرەشۇۇۇتىن ئىبۇۇۇارەتتۇر. بۇۇۇۇ كۇۇۇۈرەش 

يېتىلىشۇۇىگە  -لىغۇۇا پۇرسۇۇەت بەرمەسۇۇلىك، ئۇنىۇۇڭ پىشۇۇىپ سەھنىسۇۇىدە با
 .توسالغۇ بولغانلىقتۇر

بۇۇاال ئۇۇۆز ئالۇۇدىغا قىالاليۇۇدىغان ئىشۇۇالردا ئۇنىتغۇۇا يۇۇاردە  قىلىۇۇش ئۇنىۇۇڭ 
ەنىرگىيەسۇۇىنى خورىتىۇۇدۇ. بىۇۇر ئىشۇۇنى قىاللىغانلىقنىۇۇڭ كەيپىنۇۇى ئىچكۇۇى ئ

 ...سۈرىشىگە توسالغۇ بولىدۇ

ۇنىۇۇڭ ئانۇۇا، ئ -اتۇۇا ە يۇۇاردە  قىلغۇۇان ئۆسۇۇۈپ يېتىلىشۇۇىگپەرزەنتىنىۇۇڭ ئ
بۇۇۇۇالىالرچە خاتالىقلىرىغۇۇۇۇا تەبەسسۇۇۇۇۇ  بىۇۇۇۇلەن قارىغۇۇۇۇان، توغرىسۇۇۇۇىنى 

 ... ئانىدۇر -اتا تېپىۋەلىشىغا پۇرسەت بەرگەن ئ
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 باال ئۆزىنىڭ بىر ئىشالرنى قىالاليدىغانلىقىنى كۆرۈشكە موھتال. 61

سۇۇقۇچالردىن تەركىۇۇ  ئۆسۇۇۈپ يېۇۇتىلىش ئۆزئۇۇارا زىۇۇچ گىرەلىشۇۇىپ كەتۇۇكەن با
 .تاپىدۇ

 .باال ھەر يېشىدا ئاۋۋالقى يېشىدىكى چەكلەردىن ھالقىشقا تىرىشىدۇ

ئۆسۇۇۈپ يېۇۇتىلىش جەريانىۇۇدىكى ھەر باسۇۇقۇچتا يېتۇۇى قىزىقىشۇۇلىرى ئوتتۇرىغۇۇا 
 .چىقىدۇ

 .ھەر يېتى نەرسە بالىدا يېتى قىزىقىش پەيدا قىلىدۇ

ىنى قىالاليۇۇۇدىغانلىقىغا ھەر ئىشۇۇۇقا قىزىقىۇۇۇدىغان بالىۇۇۇدا قىزىققۇۇۇان نەرسىسۇۇۇ
  .ئىشەنچ پەيدا بولسا، ھەۋەس قىلىش باشاليدۇ

بالىنىۇۇۇۇڭ بىۇۇۇۇر ئىۇۇۇۇش ھەققىۇۇۇۇدىكى قىزىقىشۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇۋەپپەقىيەت بىۇۇۇۇلەن 
نەتىجىلەنسە، بۇۇ ئۇنىتۇدا باشۇقا يېتۇى ئىشۇالرنى قىلىۇش ئارزۇسۇىنى ھاسۇىل 

  .قىلىدۇ

نىۇۇۇڭ ئانى -بالىنىۇۇۇڭ قىالاليۇۇۇدىغانلىقىغا ئىشۇۇۇەنچ باغلىغۇۇۇان ئىشۇۇۇىغا ئاتۇۇۇا 
 .ئارىلىشىشى ئۇنىڭ ھەۋەسىنى قاچۇرىدۇ

ئانۇا بولۇۇش، بىۇر ئىشۇنىڭ قانۇداق قىلىنىشۇى كېرەكلىكىنۇى ياخشۇۇى  -ئاتۇا 
بىلسۇۇۇىمۇ، بالىسۇۇۇىنىڭ ئۇۇۇۇ ئىشۇۇۇنى ئۇۇۇۆز ئالۇۇۇدىغا ۋۇجۇدقۇۇۇا چىقىرىشۇۇۇىنى 

 .كۈتۈشنى تەقەززا قىلىدۇ

ۋاقىۇۇت، بۇۇاال بىۇۇر ئىشۇۇنى قىلىۋاتقانۇۇدا ئاتۇۇا  قىممەتلىۇۇك ڭپەرزەنۇۇت ئۈچۇۇۈن ئە
 .ۋاقتىدۇر ئانىسىنىڭ ئۇنىتغا ئارىلىشىۋالما  يېنىدا تۇرۇپ بەرگەن -

ۋاقىۇۇۇت نۇۇۇازارەت ئاسۇۇۇتىدا ئىكەنلىكۇۇۇى تۇيغۇسۇۇۇى بىۇۇۇلەن مۇئۇۇۇامىلە . 62
 قىلىدىغان بالىالردا شەكىللىۋازلىق ئۆزلىشىدۇ

تۇيغۇۇۇۇالر چۈشۇۇۇەپ قويۇلغۇۇۇان مەزگىۇۇۇل ئەمەس،  -بۇۇۇالىلىق دەۋرى ھۇۇۇېى 
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 .غان دەۋردۇرئەكسىچە ئەركىن پەرۋاز قىل

ەركىۇۇن بولسۇۇا، مۇئامىلىسۇۇىمۇ شۇۇۇنچە تۇيغۇۇۇلىرى قۇۇانچە ئ -بالىنىۇۇڭ ھۇۇېى 
 .تەبىئىي بولۇشقا يۈزلىنىدۇ

ىپۇۇادىلەش پۇرسۇۇىتى بېرىشۇۇنىڭ ئورنىغۇۇا، كۈلگىنىۇۇدە بالىغۇۇا ھېسسۇۇىياتىنى ئ
ىچكۇۇى دۇنياسۇۇىنى ئەيىبلەنسۇۇە، يىغلىغىنىۇۇدا جىمىقتۇرۇلسۇۇا، بۇنۇۇداق بۇۇاال ئ

اسۇۇۇىنى نەزەرگە ئالىۇۇۇدىغان بولۇۇۇۇپ قالىۇۇۇدۇ. ئۇنىتۇۇۇدا ەمەس، تاشۇۇۇقى دۇنيئ
ورنىغۇۇا، تاشۇۇقى ئامىلنىۇۇڭ ئىچىۇۇدىن كەلۇۇگەن نىۇۇداغا قۇۇۇالق سېلىشۇۇنىڭ ئ

ئۇنىتغۇۇا ماسلىشىشۇۇقا تىرىشۇۇىدىغان ھۇۇالەت  ەۋ تەسۇۇىرىگە ئاسۇۇان ئۇچرايۇۇدىغان
 .ئۆزلىشىشكە باشاليدۇ

 .ەھۋالدۇرەچىنىشلىق ئتولىمۇ ئ ئۈچۈنبۇ باال 

تىزگىنلەشۇۇۇۇۇنى  ەۋ ۆزى باشۇۇۇۇۇقۇرغانتۇيغۇۇۇۇۇۇلىرىنى ئ - ىنسۇۇۇۇۇان ھۇۇۇۇۇېىئ
تۇيغۇۇۇۇۇلىرىنى  -ئۈگەنگەنسۇۇۇۇىرى كىشۇۇۇۇىلىكىنى يېتىلدۈرىۇۇۇۇدۇ... ھۇۇۇۇېى 

« مەن » چوىالرنىۇۇڭ تىزگىنلىشۇۇىگە قويۇۇۇپ بەرگەن بۇۇالىالر ئۇۇۆزىگە خۇۇاس 
بولۇشۇۇۇنى « مەن » ورنىغۇۇۇا، باشۇۇۇقىالرنىڭ كۆىلىدىكىۇۇۇدەك بولۇشۇۇۇنىڭ ئ

 .ىلدۈرىدۇئۆزىگە خاس قابىلىيەت قىلىپ يېت

ۇنىۇۇڭ ئۇۇۆزىگە يۇۇات شۇۇەكىلدە كۆرۈنۇۇۈش ئباشۇۇقىچە ئىپادىلىسۇۇەك، باشۇۇقىالرغا 
ۆزىۇۇدە سۇۇاختا ئىككىنچۇۇى تەبىئىتۇۇى بولۇۇۇپ قالىۇۇدۇ... بۇنۇۇداق بۇۇالىالر ئئ

 .كىشىلىك يېتىلدۈرگەن بالىالردۇر

تۇيغۇۇۇۇلىرىنى تىزگىنلەشۇۇۇنىڭ  -انۇۇۇا بولۇۇۇۇش، بالىنىۇۇۇڭ ھۇۇۇېى ئ -اتۇۇۇا ئ
ۆزلۇۇۇۈك ئۇۇۇۆزى قۇۇۇۇالق سېلىشۇۇۇى، مىجەزىۇۇۇگە يارىشۇۇۇا ئئۇۇۇۆزىگە ورنىغۇۇۇا، ئ

 .شەكىللەندۈرۈشى ئۈچۈن پەرزەنتىگە شارائىت ھازىرالپ بېرىشتۇر

 

مىنۇۇنەت قىلىۇۇش  ەانۇۇا بالىنىۇۇڭ قەلبىۇۇدە خۇۇورلىنىش ۋئ-اتۇۇاپاراسۇۇەتلىك ئ. 63
 تۇيغۇلىرىنى پەيدا قىلمايدۇ

 .كەمسىتىش تۇيغۇسى بىپەرۋالىقنىڭ نەتىجىسىدۇر
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ئۇنىتۇۇدا پەيۇۇدا بولغۇۇان ئۇۇازابنى ھۇۇېى قىلماسۇۇلىق  ەۋ مسۇۇىتىشبېراۋنۇۇى كە
 .ئاالمىتىدۇردەل بىپەرۋالىقنىڭ ئ

ئانۇۇا، بالىسۇۇى -بىۇۇر نەرسۇۇە ئۇۇۆگىتىش ئۈچۇۇۈن بۇۇالىنى كەمسۇۇىتكەن ئاتۇۇا
ازابىنۇۇى كۆرمەسۇۇكە سېلىشۇۇقا مەجبۇۇۇر بولىۇۇدۇ. ئەكسۇۇىچە بولغانۇۇدا چەكۇۇكەن ئ

 .بۇنى قىاللمايدۇ

  .ىپەرۋالىقتۇربۇ خىل قاتتىق قوللۇق قىلىش ب

بالىغۇۇۇا مىنۇۇۇنەت تۇيغۇسۇۇۇىنى ھۇۇۇېى قىلۇۇۇدۇرۇش بىپەرۋالىقنىۇۇۇڭ يەنە بىۇۇۇر 
 .شەكلىدۇر

مىنۇۇنەت قىلىۇۇش تۇيغۇسۇۇى بالىۇۇدا خورلۇۇۇق ھېسسۇۇىنى شۇۇەكىللەندۈرىدۇ، 
  .ئوىايسىزالندۇرىدۇ

ۋاقىتتۇۇا قانچىلىۇۇك بىئۇۇارا  بولغۇۇانلىقىنى ھۇۇېى  ئانۇۇا بالىنىۇۇڭ شۇۇۇ-ئاتۇۇا
تۇيغۇۇ جەھەتۇۇتىن ئۇۇۆزى يوقىتىۇۇپ قويغۇۇان  -قىاللمىسۇا، بۇۇۇ ئۇالرنىۇۇڭ ھۇۇېى 
  .تەرەپلىرىنىڭ بارلىقىنى كۆرسىتىدۇ

ۋاسۇۇىتە  بۇۇۇ ئىككۇۇى خىۇۇل تۇيغۇۇۇنى ئۈچۇۇۈنبالىغۇۇا بىۇۇر مۇئۇۇامىلىنى ئۇۇۆگىتىش 
ۇنىۇۇۇڭ بۇۇۇۇنى ئ» چۇۇۇوڭ باھانىسۇۇۇى:  ڭەئانىالرنىۇۇۇڭ ئ -قىلىۋالغۇۇۇان ئاتۇۇۇا 

 .ردەيىشتىن ئىبارەتتۇ« ئۈچۈن ياخشى بولسۇن دەپ قىلىۋاتىمەن 

ئانىنىۇۇۇڭ ئەسۇۇۇلى مەسۇۇۇئۇلىيىتى بالىنىۇۇۇڭ قىلمىشۇۇۇىنى  -ھۇۇۇالبۇكى، ئاتۇۇۇا 
تۇيغۇلىرىغۇۇۇۇا زىيۇۇۇۇان  -تۇۇۇۇۈزىتىش ئەمەس، ئەكسۇۇۇۇىچە ئۇنىۇۇۇۇڭ ھۇۇۇۇېى 

 .يەتكۈزمەسلىكتۇر

ازار بالىغۇۇۇا تۇۇۇوغرا دەپ قارىغۇۇۇان ئۇۇۇادەتنى ئۇۇۇۆگىتىش جەريانىۇۇۇدا دىلۇۇۇى ئ
ە يېيىشۇۇتىن كېلىۇۇپ چىققۇۇان زىيۇۇان، ئېرىشۇۇكەن نەتىجىۇۇدىن نەچۇۇچە ھەسسۇۇ

 .ئېشىپ كېتىدۇ

 

شۇۇەپقەت  -ئانىسۇۇىدىن قانچىلىۇۇك شۇۇەپقەت كۆرسۇۇە، رەھىۇۇن  -ئاتۇۇا . 64
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  قىلىشنى شۇنچىلىك ئۆگىنىدۇ

ئۇۇانىالر بۇۇالىلىرىنى ئىچىۇۇدىن ئۇرغۇۇۇپ چىققۇۇان چەكسۇۇىز مۇۇۇھەببىتى  -ئاتۇۇا 
 .بىلەن ياخشى كۆرىدۇ. بۇ فىترى* مې رىبانلىقتۇر

  .بولمايدۇ بالىنىڭ قەلبىدە بۇ خىل تەبىئىي يۆنىلىش

شۇۇۇەپقەتكە بولغۇۇۇان ئې تىيۇۇۇاجى فىتۇۇۇرى بولۇۇۇۇپ،  -بالىنىۇۇۇڭ مې ۇۇۇرى 
  .مې رىبانلىقنى ئۇ كېيىنچە ئۆگىنىدۇ

شۇۇەپقىتى بىۇۇلەن بالىنىۇۇڭ  -انىنىۇۇڭ بالىسۇۇىغا بېغىشۇۇلىغان مې ۇۇرى ئ -اتۇۇا ئ
مۇۇۇھەببەت تۇيغۇسۇۇى پەيۇۇدا بولىۇۇدۇ. شۇۇەپقەتلىك بولۇۇۇش  -قەلبىۇۇدە مې ۇۇرى 

 .ەتتۇربالىدا يېتىلگەن قابىلىي

ە تىيۇۇال توغۇلۇشۇۇىتىنال بۇۇار بولسۇۇىمۇ، گەرچە ياخشۇۇى كۆرۈلۈشۇۇكە بولغۇۇان ئ
 .سۆيۈشنى بىلىشى كېيىنچە يېتىلىدىغان قابىلىيەتتۇر

مۇۇۇھەببەتكە ئېرىشىشۇۇكە باشۇۇلىغاندا قەلبىۇۇدە بىۇۇر نوتۇۇا  -بۇۇاال مې ۇۇرى 
  .بىخلىنىدۇ ، يەنى ياخشى كۆرۈش كۈچى

ياخشۇۇۇۇى كۇۇۇۇۆرۈش كۇۇۇۇۈچىگە  ەرىشۇۇۇۇەلىگەنلەر،مۇۇۇۇۇھەببەتكە ئ -مې ۇۇۇۇرى 
 .ئېرىشىدۇ

مۇۇۇۇۇھەببەتنى   -ھەركىۇۇۇۇن قەلبىۇۇۇۇدە بالىلىقىۇۇۇۇدا ئېرىشۇۇۇۇكەن مې ۇۇۇۇرى 
 .ساقلىيااليدۇ

 . ياخشى كۆرۈلۈش پۈتۈن ئىنسانالرنىڭ ئې تىياجىدۇر 

مۇۇۇھەببەتكە ئې تىيۇۇاجى يۇۇوقتەك كۇۇۆرۈنگەن كىشۇۇى ، بالىلىقىۇۇدا  -مې ۇۇرى  
ئىپۇۇادىلەش يۇۇوللىرىنى  مۇۇۇھەببەتكە قانمىغۇۇانلىقى  ئۈچۇۇۈن  ئۇۇۇنى -مې ۇۇرى 

 .ئېتىۋەتكەن، مې رىنى قانداق يەتكۈزۈشنى بىلەلمىگەن كىشىدۇر

  ياخشى دورىسىدۇر ڭمۇھەببەتكە ئېرىشىش بۇنىڭ ئە -تەمەسىز مې رى 
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جۈپتنىۇۇۇڭ مەسۇۇۇئۇلىيىتىنى  ەۋ ائىۇۇۇلەدادىسۇۇۇىز چۇۇۇوڭ بولغۇۇۇان بۇۇۇالىالر ئ. 65
 ىگە ئېلىشتا قىينىلىدۇئۈست

بىۇۇر ئىشۇۇنى قانچىلىۇۇك قېۇۇيىن بولىشۇۇىدىن قەتئىيۇۇنەزەر  ئۈچۇۇۈندادا، بۇۇاال 
 .قەتئىي تۈردە قىلىشقا تۈرتكە بولىدىغان ئۈلگىدۇر ەئىزچىل ۋ

بۇۇۇ ئۇۇارتۇقچىلىق كە   ئۈچۇۇۈنبىۇۇر ئائىلىنىۇۇڭ مەۋجۇۇۇت بولۇۇۇپ تۇرۇشۇۇى 
 . بولسا بولمايدۇ

ئائىلىنىۇۇۇڭ مەۋجۇۇۇۇتلىقىنى سۇۇۇاقالپ  ەۋ ئائىلىۇۇۇدىكى ھېسسۇۇۇىي قەتئىيلىۇۇۇك
ىجتىمۇۇائىي قىيىۇۇنچىلىقالر ئالدىۇۇدىكى ئ ەۋ قۇۇېلىش ئۈچۇۇۈن مۇۇاددىي، مەنىۇۇۋى

ىۇۇۇرادە بىۇۇۇلەن زىۇۇۇچ چىۇۇۇدامچانلىق، بۇۇۇالىلىق يىللىرىۇۇۇدا يېتىلۇۇۇدۈرگەن ئ
  .مۇناسىۋەتلىك

الغۇۇان بىۇۇر ۋاسۇۇىتە ئۇۇارقىلىق ۈسۇۇتىگە ئدادىسۇۇى يۇۇاكى دادىنىۇۇڭ رولىنۇۇى ئ
ائىلىۇۇۇدىكى ۆگەنمىۇۇۇگەن كىشۇۇۇى ، ئپايدىلىنىشۇۇۇنى ئئىرادىۇۇۇدىن قانۇۇۇداق 

  .ھېسسي ئىزچىللىقنى ساقالپ قېلىشتا قىينىلىدۇ

 .الدىدا ئاجىز كېلىشى مۇمكىنكىشىلىكى قىيىنچىلىقالر ئ

ائىلىۇۇدىكى كىچىككىۇۇنە ۋازكېچىشۇۇى ) بەل قويۇۋەتىشۇۇى  ، ھەتتۇۇا ئ ئاسۇۇانالئ
 . ەتىشى مۇمكىندەۋ« ايرىاليلى ەمسە ئئ» سۈركۈلۈشلەردىمۇ ، 

، ئۈچۇۇۈنئۇۇېلىش ئىزچىللىقنۇۇى تەلەپ قىلىۇۇدىغانلىقى ۈسۇۇتىگە ئمەسۇۇئۇلىيەتنى ئ
ارتىلغۇۇان مەسۇۇئۇلىيەتنى ئېلىۇۇپ مېتىشۇۇقا مۇۇادارى يەتمەسۇۇلىكى ئۈسۇۇتىگە ئ
 . مۇمكىن

 

تۇرمۇشۇۇلۇق بولۇۇۇش ئەسۇۇلىدە بۇۇالىلىق يىللىرىۇۇدا يېتىلۇۇدۈرگەن قۇۇابىلىيەتنى 
 . نامايان قىلىدىغان سەھنىدۇر

 قەتئىۇۇي ئىرادىلىۇۇك بىۇۇر دادا ئۈلگىسۇۇى بولغۇۇان بۇۇالىالر ەۋ ھەر سۇۇەبىرچان

الدىۇۇۇدا كېيىنكۇۇۇى ئىجتىمۇۇۇائىي مۇناسۇۇۇىۋەتلەردە كۆرۈلىۇۇۇدىغان مەسۇۇۇىلىلەر ئ
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 . تېخىمۇ مەزمۇت تۇرااليدۇ

 

 

 

ئانىۇۇدىن مەھۇۇرۇ  قۇۇېلىش يۇۇاكى بالىغۇۇا كۆىۇۇۈل بۆلمەسۇۇلىك بۇۇالىنى . 66
 بىپەرۋا قىلىپ قويىدۇ

ۇ انىنىۇۇڭ رولۇۇى ئىنتۇۇايىن مۇۇۇھىن بولۇۇۇپ، ئيېتىلىشۇۇىدە ئ بالىنىۇۇڭ ھېسسۇۇىي
تۇيغۇۇۇلىرىنى جۇۇانلىق تۇتۇۇۇپ تۇرىۇۇدۇ، ھوشۇۇيارلىقىنى  -بالىنىۇۇڭ ھۇۇېى 

 .ساقالپ يېتىلىشىنى كاپالەتكە ئىگە قىلىدۇ

انىسۇۇى بىۇۇلەن انىسۇۇىدىن، ئبۇۇاال، ھۇۇېى تۇيغۇلىرىغۇۇا چوىقۇۇۇر چۆكۈشۇۇنى ئ
 .قۇرغان مۇناسىۋەتتىن ئۆگىنىدۇ

ئىزچىۇۇل  ەۋ االقىنىۇۇڭ يېتەرلىۇۇكوتتۇرىسۇۇىدىكى ھېسسۇۇىي ئلەن بۇۇاال ئانۇۇا بىۇۇئ
 .ىنتايىن مۇھىنئ ئۈچۈنبولۇشى بالىنىڭ تۇيغۇلىرىنىڭ ساقلىنىپ قېلىشى 

ازار ىپادىلىگەنۇۇدە ئبۇۇۇ مۇناسۇۇىۋەتتىن مەھۇۇرۇ  قالغۇۇان بۇۇالىالر ھېسسۇۇىياتىنى ئ
ئايۇۇاللىق  -ىچكۇۇى دۇنياسۇۇىنى پىن ۇۇان تۇتىۇۇدۇ. ئەر ئ ئۈچۇۇۈنيېمەسۇۇلىك 
 .ۆزىنى خاتىرجە  ھالدا جورىسىغا تاپشۇرۇشتا قىينىلىدۇمۇناسىۋەتتە ئ

انىنىۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇائىلىنى باشۇۇۇۇقۇرغۇچى   سۇۇۇۇىمۋولىغا ئايلىنىۇۇۇۇپ قېلىشۇۇۇۇى، ئ
ئۇۇۆز بېشۇۇىمچىلىقنى خۇۇاراكتېرى قىلىۋەلىشۇۇى  ەمۇكەممەللىۇۇك قوغلىشىشۇۇى ۋ

تىمۇۇائىي بالىنىۇۇڭ كېيىنكۇۇى مەزگىلىۇۇگە تەسۇۇىر كۆرسۇۇىتىپال قالماسۇۇتىن، ئىج
 .مۇناسىۋەتلىرىگىمۇ سەلبىي تەسىر كۆرسىتىدۇ

ۆسۇۇۇۈپ يېتىلىشۇۇۇىگە اۋۋال بالىنىۇۇۇڭ ھېسسۇۇۇىي ئانۇۇۇا بولۇۇۇۇش ھەممىۇۇۇدىن ئئ
پايدىسۇۇى بولىۇۇدىغان ئىللىقلىقنۇۇى ھەرقانۇۇداق شۇۇارائىتتا بالىغۇۇا يەتكۈزۈشۇۇىنى 

   .تەقەززا قىلىدۇ
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راسۇۇى مەسۇۇىلە ەڭ چۇۇوڭ مىئانىنىۇۇڭ بالىسۇۇىغا قالدۇرىۇۇدىغان ئ -ئاتۇۇا . 67
  ىقتىدارىدۇرھەل قىلىش ئ

انۇۇا بولۇۇۇش، بالىغۇۇا ھەر قانۇۇداق مەسۇۇىلىنى ھەل قىلىۇۇپ بېۇۇرىش ئ -اتۇۇا ئ
ۇنىۇۇڭ ئۈچۇۇۈن بىۇۇر تەرەپ ۋەيۇۇاكى بۇۇاال دۇئ كەلۇۇگەن بۇۇارلىق مەسۇۇىلىلەرنى ئ

  .قىلىپ بېرىش ئەمەس

ۇتۇۇۇق قازانغۇۇان بۇۇاال دەگىلۇۇى ھېچقانۇۇداق مەسىلىسۇۇى بولمىغۇۇان بۇۇالىنى ئ
 .يدۇبولما

ھېچقانۇۇداق مەسىلىسۇۇى بولمىغۇۇان بۇۇاال يۇۇا ھايۇۇاتنى ياشۇۇىمىغاندەكال ياشۇۇاپ 
ەلىۇۇۇپ قېچىۋاتقۇۇۇان ۆزىنۇۇۇى ئكېتىۋاتقۇۇۇان، يۇۇۇا مەسۇۇۇىلىلەرگە يۈزلىنىشۇۇۇتىن ئ

  .بولىدۇ

ۇنىتغۇۇا يۇۇۈزلەنگەن، قوبۇۇۇل ەلىۇۇپ قاچماسۇۇتىن، ئۆزىنۇۇى ئقىيىنچىلىقۇۇتىن ئ
  .ە قازانغان بالىدۇرقىلىپ ھەل قىلىش چارىلىرىنى تاپقان باال غەلىب

ەڭ مۇۇۇۇھىن مىۇۇۇراس، انىنىۇۇۇڭ بالىسۇۇۇىغا قالدۇرىۇۇۇدىغان ئئ -اتۇۇۇا بىۇۇۇر ئ
الدىۇۇدا تەمكىۇۇن ۋە سۇۇالماق ھالۇۇدا باشۇۇقا ھەل قىيىۇۇنچىلىقالر )مەسۇۇىلىلەر   ئ

 .ويلىنىدىغان ئىقتىدارنى يېتىلدۈرۈشتۇرقىلىش يوللىرى ئۈستىدە ئ

  .ىڭ ئىچىدىن ئۆگىنىمىزىقتىدارىنى ھاياتنمەسىلىلەرنى ھەل قىلىش ئ

ەڭ ۆزى ئالغۇۇائ ئبۇۇۇ سۇۇەۋەبتىن بالىنىۇۇڭ خاتۇۇالىقالردىن تەجۇۇرىبە سۇۇاۋاق ئ
مۇۋاپىۇۇۇق دەپ قارىغۇۇۇان چۇۇۇارىنى تېپىۇۇۇپ چىقىشۇۇۇىغا پۇرسۇۇۇەت بېرىشۇۇۇىمىز 

  .كېرەك

ھەر مەسۇۇىلىنىڭ ھەل قىلىۇۇش چارىسۇۇى بۇۇارلىقىنى ھۇۇېى قىلىۇۇپ يەتۇۇكەن، 
ەن يۈزلىنىۇۇۇپ ھەل قىلىۇۇۇش دۇئ كەلۇۇۇگەن مەسۇۇۇىلىلەرگە سۇۇۇوغۇققانلىق بىۇۇۇل
ئانىسۇۇى خۇۇاتىرجە  ھالۇۇدا  -چارىسۇۇىنى تېپىۇۇپ چىقىۇۇدىغان بۇۇاال، ئاتۇۇا 

 .اياتىغا نەزەر سالىدىغان بالىدۇرھ
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انۇۇۇا ، ئاساسۇۇەن بالىنىۇۇۇڭ اتۇۇا ئۆتكۈزەلمەيۇۇۇدىغان ئبالىسۇۇىغا گېپىنۇۇى ئ. 68
  ئانىدۇر-نەزرىدە ئېتىبارىنى يوقاتقان ئاتا 

ۇنۇۇى ۇتۇۇۇقى  بالىسۇۇىنىڭ ئچۇۇوڭ ئ ڭا كەلتۇۇۈرگەن ئەئانىنىۇۇڭ قولغۇۇ -اتۇۇا بىۇۇر ئ
  .قەدىرلىشىدۇر

 . اال قەدرىنى قىلغان كىشىدىن تەسىرلىنىدۇب

 .مۇھىن ئۆلچىمى ھۆرمەت قىلىنىشتۇر ڭقەدىرلىنىش تۇيغۇسىنىڭ ئە

ئۇۇانىنى ھۇۇۆرمەتكە ئىۇۇۇگە  -ھۇۇۆرمەت كىچىكۇۇتىن چوىغۇۇا بولىۇۇدۇ. ئاتۇۇا 
 .قىلغۇچى پەرزەنتتۇر

نىسۇۇبەتەن ھۇۇۆرمەت تۇيغۇسۇۇىنىڭ شەكىللىنىشۇۇى ئۈچۇۇۈن ئۇۇۇ بالىۇۇدا بېراۋغۇۇا 
كىشۇۇىدە مۇنۇۇداق خىسۇۇلەتلەر تېپىلىشۇۇى كېۇۇرەك: ئىشۇۇەنچ، ئەمىۇۇن )زىيۇۇان 

 ...تەبىئىيلىك ەۋ( يەتمەيدىغان بولۇش

بالىغۇۇۇا خاتىرجەملىۇۇۇك تۇيغۇسۇۇۇى بەخۇۇۇش ئېۇۇۇتەلمىگەن، كۇۇۇۆپ نەرسۇۇۇە 
ۇرىدىغان كۇۇۆز قىلىۇۇدىغان، ئۇۇۇنى باشۇۇق -بىلىۇۇدىغان، بىلىۇۇدىغانلىرىنى كۇۇۆز 

 .كىشى بالىنىڭ نەزىرىدىكى ئېتىبارىنى يوقىتىپ قويىدۇ

 .باال ياسالما كىشىگە پەرۋا قىلمايدۇ

ئانىسۇىنى قەدىرلىۇك بىۇر كىشۇى سۇۈپىتىدە تونۇيۇدۇ .  -باال دەسۇلەپتە ئاتۇا 
 ەۋ ئانۇۇۇۇا ئىشۇۇۇۇەنچلىك بولۇشۇۇۇۇى، راسۇۇۇۇتچىللىقى، تەبىئىيلىكۇۇۇۇى -ئاتۇۇۇۇا 

بالىۇۇدىكى ھۇۇۆرمەت ھېسسۇۇىنى  شەخسۇۇىيەتچىلىكتىن يىۇۇراق تۇرۇشۇۇى بىۇۇلەن
  .داۋامالشتۇرااليدۇ

بۇنىۇۇڭ ئەكسۇۇىچە مۇئۇۇامىلىلەردە بولسۇۇا بالىنىۇۇڭ نەزىرىۇۇدىكى ئېتىبۇۇارىنى 
 .يوقىتىپ قويىدۇ

ئانۇۇا بالىنىۇۇڭ نەزىرىۇۇدىكى ئېتىبۇۇارىنى يوقىتىۇۇپ قويغانسۇۇېرى تەسۇۇىر  -ئاتۇۇا 
ىۇۇڭ ئانۇۇا بالىن -كۈچىنىمۇۇۇ يوقىتىۇۇدۇ. بالىغۇۇا گېپىنۇۇى ئۆتكۇۇۈزەلمىگەن ئاتۇۇا 

 . ئانىدۇر -نەزرىدىكى ئېتىبارىنى يوقاتقان ئاتا 
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 دەرەختە بىنورماللىق بولسا، يىلتىزىغا قاراپ بېقىش الزىن. 69

ۇشۇۇۇبۇ ھەرىكەتلىۇۇۇرى ئ -ىۇۇۇش بۇۇۇالنى مېۋىلىۇۇۇك دەرەخۇۇۇكە ئوخشاتسۇۇۇاق، ئ
 . يوپۇرماقلىرىدۇر ەۋ دەرەخنىڭ مېۋىلىرى

ەسۇۇىر كۆرسۇۇىتىۋاتقان يېتىلىشۇۇكە بىۋاسۇۇىتە ت ەۋ بالىنىۇۇڭ ھېسسۇۇى يېتىلىشۇۇى
  .ئانا دەل بۇ مېۋىلىك دەرەخنىڭ يىلتىزىدۇر -ئاتا 

بەرمىسۇۇۇۇە يۇۇۇۇاكى بەرگەن مېۋىسۇۇۇۇى كۆىلىمىزدىكىۇۇۇۇدەك  ۋەدەرەز مۇۇۇۇ 
ەمەس، ۋەيۇۇاكى شۇۇاخلىرىغا ئ سۇۇۈپەتلىك بولمىسۇۇا، دەرەخنىۇۇڭ يوپۇرماقلىرىغۇۇا

 .وزۇق بىلەن تەمىنلەۋاتقان غولالرغا قارايمىزۇنى ئيىلتىزىغا، ئ

نىۇۇڭ ھېسسۇۇىي يېتىلىشۇۇى بۇۇۇ دەرەخنۇۇى ئوزۇقلۇۇۇق بىۇۇلەن تەمىنلەۋاتقۇۇان بالى
غۇۇۇوللىرىنى تەشۇۇۇكىل قىلىۇۇۇدۇ. دەرەز يوپۇرمۇۇۇاقالردىكى مەسۇۇۇىلە  ەيىلتىۇۇۇز ۋ

دىقۇۇقەت نەزىرىمىزنۇۇى ھېسسسۇۇىي يېتىلىشۇۇىتە بىنورمۇۇال ئەھۋالنىۇۇڭ بارلىقىغۇۇا 
 .ئاغدۇرۇشى كېرەك

ەرىشەلمىسۇۇە، سۇۇىگە ئانىسۇۇىدىن ئې تىيۇۇاجلىق بولغۇۇان نەرسىئ -اتۇۇا بۇۇاال ئ
ھېسسۇۇىي يېتىلىشۇۇىدە كەمتۈكلىۇۇك پەيۇۇدا بولىۇۇدۇ. بۇۇۇ كەمچىللىۇۇك ئۇنىۇۇڭ 

 .ھەرىكەتلىرىدە ئۆزىنى نامايەن قىلىدۇ -ىش ئ

مە  بۇۇاغالپ پىشۇۇقان  ەۋ دەرەخۇۇلەردە مەزمۇۇۇت شۇۇاخالر، سۇۇاغال  يوپۇرمۇۇاقالر
ۋاقتىمىۇۇزدا بۇۇۇالرنى ئۆزلۈكىۇۇدىن مۇشۇۇۇنداق بولۇۇدى  مېۇۇۋىلەرنى كۇۇۆرگەن

  .ويلىمايمىزئدەپ 

بالىۇۇۇۇۇدىن ئىبۇۇۇۇۇارەت بۇۇۇۇۇۇ دەرەز بەرگەن مېۋىلىرىنىۇۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇۇۈپىتى، 
 .ئاجىز بولۇشىمۇ ئۆزلۈكىدىن ئەمەس -يوپۇرماقلىرىنىڭ كۈچلۈك 

ۇنۇۇى بۇۇۇ ھالغۇۇا كەلتۇۇۈرگەن ئەگەر مېۋىلىۇۇك دەرەخۇۇتە مەسۇۇىلە بولسۇۇا، ئ
 .يىلتىزغا قايتىدىن قاراپ بېقىشقا توغرا كېلىدۇ
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 ەۋ انىغۇۇا بېقىنىۇۇۋەلىشئ -اتۇۇا انىنىۇۇڭ بالىلىرىۇۇدا ئئ -اتۇۇا ماختانچۇۇاق ئ. 70
 ئەندىشە كۆرۈلىدۇ

ماختانچۇۇاقلىق مەنىۇۇۋى بۇزۇلۇۇۇش بولۇۇۇپ، بۇنىۇۇڭ تەكتىۇۇدە قانائەتسۇۇىزلىك 
 .ۇيغۇسى ياتىدۇت

ۆلچىمىنۇۇى انىنىۇۇڭ ماختانچۇۇاق ھۇۇالى بالىنىۇۇڭ قىمۇۇمەت قۇۇاراش ئئ -اتۇۇا ئ
  .ۇھەقىقەتنى ئاساس قىلمايدىغان شەكىلدە بۇزىد

نەتىجىۇۇۇۇدە بۇۇۇۇاال يېۇۇۇۇتىلىش جەريانىۇۇۇۇدا يېتىلدۈرۈشۇۇۇۇكە تېگىشۇۇۇۇلىك 
ۆزىنۇۇى يەنىۇۇال كەمتۇۇۈك ھۇۇېى ىۇۇگە بولغۇۇان تەقۇۇدىردىمۇ ئقۇۇابىلىيەتلەرگە ئ

  .ىلىدىغان بولۇپ قالىدۇق

ۆزىنۇۇى ماختاشۇۇنىڭ ئورنىغۇۇا تەبىئىۇۇي مۇئامىلىسۇۇى ئۇۇارقىلىق انىۇۇالر ئئ -اتۇۇا ئ
 .بوالاليدۇۆسۈپ يېتىلىشىگە ھەمدە  بالىسىنىڭ ئ

ۆزىنىۇۇۇۇڭ كەمچىللىكلىرىنۇۇۇۇى يوشۇرۇشۇۇۇۇنىڭ ئورنىغۇۇۇۇا ئانۇۇۇۇا ئ -ئاتۇۇۇۇا 
ۆسۇۇۇۈپ ورتاقالشقانسۇۇۇېرى بالىسۇۇۇىنىڭ ئيېتەرسۇۇۇىزلىكلىرىنى بالىسۇۇۇى بىۇۇۇلەن ئ

 .يېتىلىشى ئۈچۈن شارائىت يارىتىپ بەرگەن بولىدۇ

  

انىالرنىۇۇۇۇڭ بالىسۇۇۇۇىغا ئ -اتۇۇۇۇا ۆزىنۇۇۇۇى ماختايۇۇۇۇدىغان ئداۋاملىۇۇۇۇق ئ. 71
 ىشى تەسكە توختايدۇيېقىنلىش

ماختانچۇۇۇاق كىشۇۇۇى شۇۇۇۇنداق شەخسۇۇۇىيەتچى بولۇۇۇۇپ، ئۇۇۇۇ ھېسداشۇۇۇلىق 
 .تۇيغۇسىدىن يوقسۇلدۇر

ۋاقتىۇۇدا،  ىنسۇۇان دەپ داىلىغۇۇانۆزىنۇۇى كە  كۈتىسۇۇىز، قۇسۇرسۇۇىز بىۇۇر ئئ
ۆزىنۇۇى قابىلىيەتسۇۇىز، كەمتۇۇۈك دەپ ھۇۇېى قىلىشۇۇىغا سۇۇەۋەبچى بالىسۇۇىنىڭ ئ
  .دۇۆزىمۇ ھېى قىاللمايبولغانلىقىنى ئ
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ئۇۇۆزىگە شۇۇۇقەدەر بېرىلىۇۇپ كەتۇۇكەن بولۇۇۇپ، پەقەت بۇۇۇ خىۇۇل كىشۇۇىلەر 
ە تىيۇۇاجنى قانۇۇدۇرۇش بىلەنۇۇال ئۇۇاۋارە بولغۇۇانلىقتىن، ۆزىنىۇۇڭ ھېسسۇۇىي ئئ

بۇنىۇۇڭ بالىسۇۇىنىڭ روھىغۇۇا قانچىلىۇۇك سۇۇەلبىي تەسۇۇىر كۆرسۇۇىتىدىغانلىقىنى 
 .كۆرۈپ يېتەلمەيدۇ

 -اتۇۇا زىنى ئىپۇۇادىلىگەن ئيۇۇورۇق ھالۇۇدا ئۇۇۆ -وچۇۇۇق ئ ەۋ ھۇۇالبۇكى دۇرۇسۇۇت
ياسۇۇالمىلىقتىن خۇۇالىي ھۇۇالىتى بىۇۇلەن  ەۋ ەندىشىسۇۇىزئ -انۇۇا، بالىسۇۇىغا غە  ئ

 .ىمكان ھازىرلىغان بولىدۇئ ئۈچۈنمەۋجۇت بولۇپ تۇرۇشى 

انىنىۇۇڭ كەمچىلىكىنۇۇى سۇۇەمىمىيلىك بىۇۇلەن قوبۇۇۇل قىلىشۇۇى بالىنىۇۇڭ ئ -اتۇۇا ئ
انىسۇۇۇى يۇۇۇاكى چۇۇۇۈنكى بۇۇۇاال ئاشۇۇۇۇرىدۇ. ىشۇۇۇەنچىنى ئۇالرغۇۇۇا بولغۇۇۇان ئئ

اشۇۇكارە بىلەيۇۇمەن ئ -وچۇۇۇق ۇنۇۇى ئدادىسۇۇىنىڭ بىۇۇرەر نەرسۇۇىنى بىلمىسۇۇە، ئ
انىسۇۇى بىلىۇۇمەن دەۇۇگەن ئ -اتۇۇا دەيۇۇدىغانلىقىغا ئىشۇۇىنىدۇ. بۇۇۇ سۇۇەۋەبتىن ئ

  .نەرسە ھەققىدە قىلچە شۈب ىلەنمەيدۇ

  

 الىدۇانىالرنىڭ بالىلىرى بىپەرۋا بولۇپ قئ -شەخسىيەتچى ئاتا . 72

 .شەخسىيەتچىلىك بىپەرۋالىقنىڭ دەل ئۆزىدۇر 

يۇۇۇۇۇقىرى  ڭۆزىنۇۇۇۇى مەركەز قىلىۋەلىشۇۇۇۇنىڭ، شەخسۇۇۇۇىيەتچىلىكنىڭ ئەئۇۇۇۇۇ ئ
 .پەللىسىدۇر

انۇۇۇا بالىسۇۇۇىنىڭ ھېسسۇۇۇىي ئ -اتۇۇۇا شەخسۇۇۇىيەتچى، يەنۇۇۇى بىۇۇۇپەرۋا ئ
 .ە تىياجلىرىنى قامدىيالمايدۇئ

بولۇۇۇپ، ئۇۇۇالر بۇۇۇ انۇۇا بالىغۇۇا كۆىۇۇۈل بۆلۈشۇۇتىن شۇۇۇنچە يىۇۇراق ئ -اتۇۇا ئ
بىپەرۋالىقنىۇۇڭ بىۇۇرەر مەسۇۇىلە پەيۇۇدا قىلمايدىغانلىقىۇۇدىن شۇۇۇنداق خۇۇاتىرجە  

 .ە تىياجلىرى داۋاملىق جاۋابسىز قالىدۇئ بولغاچقا، بالىسىنىڭ ھېسسي

داۋاملىۇۇق تۇۇۈردە كۆىۇۇۈل بۆلۈشۇۇكە ئېرىشۇۇەلمىگەن يۇۇاكى يۇۇوق ھېسۇۇابالنغان 
 .تۇيغۇلىرىنى باستۇرۇشقا باشاليدۇ -باال ھېى 
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 ەۋ ۆزىۆتۈشۇۇى بىۇۇلەن بۇۇالىنى ئۋاقىتنىۇۇڭ ئ تۇيغۇۇۇالر -باسۇۇتۇرۇلغان ھۇۇېى 
  .باشقىالرغا بىپەرۋالىق بىلەن مۇئامىلە قىلىدىغان ھالغا كەلتۈرۈپ قويىدۇ

ئاسۇۇتا  -ەمۇۇدى ئاسۇۇتا بۇۇۇ بىپەرۋالىقنىۇۇڭ تۇۇۇنجى قەدىمۇۇى بولۇۇۇپ، بۇۇاال ئ
ىپادىلىيەلمەسۇۇۇۇۇلىكىتىن كېلىۇۇۇۇۇپ چىققۇۇۇۇۇان تۇيغۇۇۇۇۇۇلىرىنى ئ -ھۇۇۇۇۇېى 

 .ابىلىيەتسىزلىككە قاراپ يۈزلىنىدۇق

ئۇۇانىالر بالىلىرىغۇۇا ئۇۇۆزلىرى ماىغۇۇان يولۇۇدا مېتىۇۇپ  -اتۇۇا شەخسۇۇىيەتچى ئ
 .ىمكانىيىتى بەرمەيدۇبىپەرۋا بولۇشتىن باشقا تالالش ئ

 

ۇنىتغۇۇا توسۇۇالغۇ يۇۇۆلەك بولۇۇۇۋەلىش ئ -ئې تىيۇۇاجى بولمىسۇۇىمۇ بالىغۇۇا يۇۇار . 73
 بولغانلىقتۇر

ھەرىكەتلىرىۇۇۇدىن باشۇۇۇقا يەنە قىزىقىشۇۇۇى،  - ىۇۇۇشنىۇۇۇڭ ئئانۇۇۇا بالى -اتۇۇۇا ئ
 .ۋەياكى ھاياجانلىرىغىمۇ توسالغۇ بولۇشى مۇمكىن ارزۇلىرىھەۋىسى، ئ

ۇنۇۇى توختىتىۇۇۋەلىش ويۇنچىقىغۇۇا قۇۇاراپ چاپقىنىۇۇدا ئبۇۇاال زوق بىۇۇلەن بىۇۇر ئ
 .توسالغۇ بولغانلىقنىڭ بىر خىل شەكلىدۇر

ارزۇلىۇۇۇۇرى، ھەۋەسۇۇۇۇلىرى ن ئزۆرۈر بولغۇۇۇۇا ئۈچۇۇۇۇۈنبالىنىۇۇۇۇڭ يېتىلىشۇۇۇۇى 
شۇۇەكىللىنىدىغان شۇۇارائىتنى يۇۇوق قىلىۇۇۋەتىش توسۇۇالغۇ بولۇشۇۇنىڭ يەنە بىۇۇر 

 .شەكلىدۇر

قىۇۇزىقىش  ئۈچۇۇۈنۆگىۇۇنىش ئ ەيېتۇۇى نەرسۇۇىلەرنى بايقۇۇاش ۋ -بۇۇاال يېتۇۇى 
 .سىناپ بېقىش ھەۋىسىگە موھتال ەۋ تۇيغۇسىغا

بىۇۇلەن بىۇۇر مەزگىۇۇل ۇنىۇۇڭ ئ ئۈچۇۇۈنمەسۇۇىلەن: موزائىۇۇك ئويۇنچۇۇاقنى ئوينۇۇاش 
ارلىشۇۇىۋەلىپ، انۇۇا ئئ -اتۇۇا ھەپىلىشۇۇىپ بېقىشۇۇى كېۇۇرەك. بۇۇاال ئويناۋاتقانۇۇدا ئ

ۆزلىرىمۇۇۇ ھۇۇېى قىلماسۇۇتىن ورنىغۇۇا پۈتكۇۇۈزۈپ بەرگىنىۇۇدە ئۇنىۇۇڭ ئويۇۇۇننى ئئ
 .ۇچرىتىدۇبالىنىڭ يېتىلىشىنى توسقۇنلۇققا ئ

قىزىقىشۇۇنى  ۇنىۇۇڭبالىغۇۇا تېخۇۇى ئې تىيۇۇاجى چۈشۇۇمىگەن نەرسۇۇىلەرنى بېۇۇرىش ئ
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 .ھەۋىسىنى بوغۇپ قويىدۇ ەۋ

ە تىياجىغۇۇا قارىتۇۇا ۋاقتىۇۇدا ئ انۇۇا بالىسۇۇىنىڭ ئې تىيۇۇاجى چۈشۇۇكەنئ -اتۇۇا ئ
 .ۇنىتغا يېتەكچىلىك قىلغان بولىدۇئ  ياردە  قىلغاندىال

ئەكسۇۇۇىچە بولغانۇۇۇدا، بالىغۇۇۇا يۇۇۇاردە  قىلىۋاتقانۇۇۇدەك قىلغۇۇۇان بىۇۇۇلەن، 
 .قويغان بولىدۇۇنىڭ يېتىلىشىنى توسۇپ ماھىيەتتە ئ

 

ھۇۇۇۇايۋانالرغىمۇ ياخشۇۇۇۇى  ەۋ شۇۇۇۇياالرغائەمەس، ئەىنسۇۇۇۇانالرغىال پەقەت ئ. 74
 انىنىڭ بالىلىرى ۋاپادار بولىدۇئ  -تا ئامۇئامىلە قىلغان 

 .ەمەسۇقۇ  ئۋاپا، پەقەت كىشىلىك مۇناسىۋەتلەردىال ئىشلىتىلىدىغان ئ

ر قانۇداق نەرسۇە بىۇلەن ىنسۇان يۇۈزلەنگەن ھەۋاپا بىۇر خىۇل تۇيغۇۇ بولۇۇپ، ئ
 .ۋاپانىڭ ئۆزىگە خاس ئورنى بولىدۇ ورناتقان مۇناسىۋەتتەئ

ۆسۇۇۈملۈكلەر بىۇۇلەن، ىنسۇۇانالر بىۇۇلەن، ھۇۇايۋانالر بىۇۇلەن، ئىنسۇۇاننىڭ ئئ ۋاپۇۇا،
ورناتقۇۇان مۇناسۇۇىۋەتلىرىدە ھۇۇېى پۈتۇۇۈن كائىنۇۇات بىۇۇلەن ئ ەۋ ەشۇۇياالر بىۇۇلەنئ

 . قىلىنىشى كېرەك بولغان تۇيغۇدۇر

 .الىدۇپا تۇيغۇسى ھۆرمەت تۇيغۇسىدىن ئوزۇق ئۋا

جانسۇۇىز ھەر بىۇۇر مەۋجۇداتقۇۇا كۆرسىتىلىشۇۇى، بېرىلىشۇۇى  ەۋاپۇۇا، جۇۇانلىق ۋ
 .الىدۇقەدىرلىنىش تۇيغۇسىدىن ... ئوزۇق ئ ەۋ زۆرۈر بولغان ھۆرمەت

ەمۇۇدى كارغۇۇا ەشۇۇيا كۇۇونىراپ قالغىنىۇۇدا، ئىشۇۇلىتىلگەن بىۇۇر ئۇزۇل مەزگىۇۇل ئئ
ئۇنىتغۇۇۇا رەھىمسۇۇۇىزلەرچە مۇئۇۇۇامىلە قىلىنسۇۇۇا،  ئۈچۇۇۇۈن  ىقىكەلمەيۇۇۇدىغانل
ائىلىۇۇدە چۇۇوڭ بولغۇۇان بۇۇاال ۋاپۇۇا تۇيغۇسۇۇىنى يېتىلدۈرۈشۇۇتە بۇنۇۇداق بىۇۇر ئ

 .قىينىلىدۇ

 .ھايات چۈشەنچىسى بىر پۈتۈن گەۋدىدىن تەشكىل تاپىدۇ

ھەرىكەتلەردىۇۇنال ئىبۇۇارەت  - ىۇۇشىنسۇۇاننى تەشۇۇكىل قىلغۇۇان ئامىۇۇل پەقەت ئئ
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 ۋەيۇۇاكى مۇئۇۇامىلە دائىرىسۇۇىدە پەقەتۇۇال كىشۇۇىلىك مۇناسۇۇىۋەتلەردەەمەس. ئ

 .ۋاپا تۇيغۇسىغا ئىگە بولغانلىقنى بىلدۈرمەيدۇ ۋاپادار بولۇش ھەقىقىي

ىچىۇۇۇدىكى ھەر ۆ  ئئ ئۈچۇۇۇۈنۋاپۇۇۇا تۇيغۇسۇۇۇىنىڭ شەكىللىنىشۇۇۇى  بالىۇۇۇدا
ۋاپۇۇا تۇيغۇسۇۇى  ھەر بىۇۇر نەرسۇۇە بىۇۇلەن قۇرۇلغۇۇان مۇناسۇۇىۋەتتە ەۋ بىۇۇرەيلەن

 .قىقىي تۈردە ئەكى ئېتىشى كېرەكھە

 

ئانىنىۇۇڭ ئىقتىسۇۇادىي  -بالىغۇۇا يارىتىۇۇپ بېۇۇرىلگەن ئىمكۇۇانىيەتلەر ئاتۇۇا . 75
 كۈچىگە ئەمەس، بالىنىڭ ئې تىياجىغا قارىتا بولۇشى كېرەك

ئانىنىۇۇۇڭ  -بالىغۇۇۇا يارىتىۇۇۇپ بېۇۇۇرىلگەن ئىمكانىيەتلەرنىۇۇۇڭ چېكىنۇۇۇى ئاتۇۇۇا 
 .ئىقتىسادىي كۈچى بەلگىلىمەسلىكى كېرەك

ئانۇۇا بالىغۇۇا يېتەرلىۇۇك دەرىجىۇۇدە كۆىۇۇۈل بۆلەلمىۇۇدىن دەۇۇگەن ئۇۇو  -ئاتۇۇا
ۋەيۇۇاكى ئۇۇۆزىنى ئەيىبلىۇۇك ھۇۇېى قىلىۇۇپ، بۇۇۇ تۇيغۇۇۇ تەسۇۇىرىدە  بىۇۇلەن

ئىقتىسۇۇۇادىي كۈچىنىۇۇۇڭ يېتىشۇۇۇىچە بۇۇۇالىنى مۇۇۇاددىي ئىمكۇۇۇانىيەت ئىچىۇۇۇگە 
 .غەرق قىلىۋەتىدۇ

 -نەرسۇۇۇە  ەۋ كۇۇۇېچەك -ھەرخىۇۇۇل ھەر تۇۇۇۈردىكى  ئويۇنچۇۇۇۇقالر، كىۇۇۇيىن
رەكلەر تەمىۇۇۇۇنلەپ بېۇۇۇۇرىلگەن بالىۇۇۇدا ئىككۇۇۇۇى تۈرلۇۇۇۇۈك تۇيغۇنىۇۇۇۇڭ كېۇۇۇ

 .شەكىللىنىشى ئې تىمالغا يېقىن

ئانىسۇۇى تەمىۇۇنلەپ بەرگەن نەرسۇۇىلەر ئالدىۇۇدا ئۇۇۆزىنى  -بىرىنچىسۇۇى، ئاتۇۇا 
ئانىسۇۇۇىغا -ئاتۇۇۇا ەۋ ئۇۇۇاجىز ھۇۇۇېى قىلغۇۇۇان بالىۇۇۇدا  مىنۇۇۇنەت تۇيغۇسۇۇۇى

 .بېقىنىۋەلىش تۇيغۇسى شەكىللىنىدۇ

لەرگە پەرۋاسۇۇۇىزلىق بىۇۇلەن مۇئۇۇۇامىلە قىلىۇۇش پەيۇۇۇدا ئىككىنچىسۇۇى، نەرسۇۇى
 .قىلىدۇ

نەرسۇۇىلەرنى قەدىرلەيۇۇدىغان، ئۇۇۇالر     بىۇۇلەن ھەقىقىۇۇي رىشۇۇتە ئورناتقۇۇان، 
   قىزىقىش تۇيغۇسى يېتىلگىچە ەۋ تېز زەرىكمەيدىغان
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ۋاقتىنۇۇۇى بىۇۇۇرال نەرسۇۇۇە بىۇۇۇلەن ئۆتكۈزەلەيۇۇۇدىغان بۇۇۇالىالرنى تەربىۇۇۇيەلەپ 
ئۇۇۇانىالر، بالىلىرىغۇۇۇا يارىتىۇۇۇپ بەرگەن -ئاتۇۇۇا چىقىشۇۇۇنى ئۇۇۇارزۇ قىلىۇۇۇدىغان

 .ئىمكانىيەتلەرگە يەنە بىر قېتىن نەزەر سېلىپ بېقىشى كېرەك

 

انىسۇۇى بىۇۇلەن بىلۇۇلە ئ -اتۇۇا ەمەس، بەلكۇۇى ئويۇنچۇۇۇقى بىۇۇلەن ئبۇۇاال ئ. 76
  وينىغان ۋاقتىدا خۇشال بولىدۇئ

ۇنۇۇۇى ئ ورنىتالىغۇۇۇان،بالىسۇۇۇى بىۇۇۇلەن ھەقىقىۇۇۇي رەۋىشۇۇۇتە مۇناسۇۇۇىۋەت ئ
ويۇنچۇققۇۇا موھتۇۇال ۋاقىۇۇتالردا ئ انۇۇا كۇۇۆپىنچەئ -اتۇۇا چۈشۇۇۈنۈپ يېۇۇتەلىگەن ئ

 . بولماستىن بالىسى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى داۋامالشتۇرااليدۇ

انىنىۇۇۇڭ مۇۇۇۇئەييەن دەرىجىۇۇۇدە ئ -اتۇۇۇا ئ ئۈچۇۇۇۈنمۇشۇۇۇۇنداق مۇناسۇۇۇىۋەت 
  شى كېرەكتۇيغۇسىنى پەرق قىاللىغۇدەك سەۋىيەگە يېتى -بالىنىڭ ھېى 

ويۇنچۇۇۇقالر ئېسۇۇىل ئ ڭىقتىدارسۇۇىز ھۇۇېى قىلغانسۇۇېرى ئەۆزىنۇۇى ئانۇۇا ئئ -اتۇۇائ
  .ئارقىلىق بۇ ئاجىزلىقىنى يېپىشقا تىرىشىدۇ

ۋاسۇۇىتە قىلىۇۇپ مۇناسۇۇىۋەت باغالشۇۇقا  ويۇنچۇۇۇقنىئ ەۋ ويۇۇۇنبۇۇاال بىۇۇلەن ئ
 . كىرىشىدۇ

ن ھەقىقىۇۇي ۇنىۇۇڭ بىۇۇلەھېسسۇۇىي جەھەتۇۇتىن بالىسۇۇىغا يېقىنلىشۇۇالىغان، ئ
  .انا باشقا بىر ۋاسىتىگە موھتال بولمايدۇئ -اتاورنىتالىغان ئمۇناسىۋەت ئ

ەممۇۇۇا ۇالرنىۇۇۇڭ مۇناسۇۇۇىۋىتىنى تېخىمۇۇۇۇ رەىۇۇۇدار قىلىۇۇۇدۇ. ئويۇنچۇۇۇۇق ئئ
  ەمەس،ويۇنچۇۇۇۇق ئامىۇۇۇل ئمۇناسۇۇۇىۋەت شەكىللەندۈرۈشۇۇۇتىكى ئاساسۇۇۇلىق ئ

   .ولغان تەسىر كۈچتۇروتتۇرىسىدا ھاسىل بانا ۋە باال ئئ -اتابەلكى ئ

انىۇۇۇۇالر بۇۇۇۇۇ ئ -اتۇۇۇۇا بالىسۇۇۇۇىنى چۈشۇۇۇۇىنىپ يېتەلەيۇۇۇۇدىغان ئ ەۋ ۆزىنۇۇۇۇىئ
 . مۇناسىۋەتنى ئورنىتااليدۇ

وينىغانسۇۇۇېرى انىسۇۇۇى بىۇۇۇلەن ئئ -اتۇۇۇا ەمەس، ئويۇنچۇۇۇۇق بىۇۇۇلەن ئبۇۇۇاال ئ
 .خۇشال بولىدۇ
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ئانىسۇۇۇىنىڭ ھايۇۇۇات ھېكۇۇۇايىلىرىنى بىلمىۇۇۇگەن بۇۇۇالىنى، ھېكۇۇۇايە -ئاتۇۇۇا. 77
 . بىلەن گولالش مۇۋاپىق ئەمەس تابالركى

ئانىسۇۇۇىنىڭ بالىلىقىۇۇۇدىكى ئەسۇۇۇلىمىلىرىنى ئۇۇۇاىالش بۇۇۇاال ئۈچۇۇۇۈن -ئاتۇۇۇا 
 .ئۆزگىچە ئەھمىيەتكە ئىگە

ئانىسۇۇۇىنى تونۇۇۇۇش بولۇۇۇۇپ، بۇۇۇۇ -مۇۇۇۇھىن ئې تىيۇۇۇاجى ئاتۇۇۇا ڭبالىنىۇۇۇڭ ئە
ئانىسۇۇىنىڭ ھېكايىسۇۇىنى ئاىالشۇۇنى ئۇۇارزۇ -سۇۇەۋەبتىن ئالۇۇدى بىۇۇلەن ئاتۇۇا

 .قىلىدۇ

ولۇپمۇۇۇ، ئۇالرنىتمۇۇۇ بىۇۇر ۋاقىۇۇتالردا ئۇۇۆزىگە ئوخشۇۇاش بۇۇاال ئىكەنلىكىنۇۇى ب
 .بىلىشى بالىنى باشقىچە ھاياجانالندۇرىدۇ

بۇۇۇۇۇ ھېكايىلەرنىۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇۆزىگە قارىغانۇۇۇۇدا ناھۇۇۇۇايىتى كۈچلۇۇۇۇۈك، بەكمۇۇۇۇۇ 
ئانىسۇۇۇۇۇى ئالدىۇۇۇۇۇدىكى -بىلىملىۇۇۇۇۇك بولغۇۇۇۇۇان ئاتۇۇۇۇۇا ەۋ قابىلىيەتلىۇۇۇۇك

لۇۇى بۇۇار. شۇۇۇنداق قىلغانۇۇدىال باراۋەرسۇۇىزلىكنىڭ ئۇۇورنىنى تولدۇرىۇۇدىغان رو
 .ئانا ئوتتۇرىسىدا رىشتە ھاسىل بولىدۇ -باال بىلەن ئاتا 

ئانۇۇا بولۇشۇۇنىڭ شۇۇەرتلىرى سۇۇۈپىتىدە ئوتتۇرىغۇۇا قويۇلغۇۇان -ياخشۇۇى ئاتۇۇا
مەسۇۇەللەرنى ئوقۇۇۇپ  -ھەرىكەتلەرنىۇۇڭ بىرسۇۇى بالىلىرىغۇۇا ھېكۇۇايە -ئىۇۇش

 .بېرىش ياكى ئېيتىپ بېرىشتۇر

 . ن بىر ئې تىياجتۇربۇ ھەقىقەتەن باال ئۈچۈ

ئانىسۇۇى -ئاتۇۇا ەۋ ئورۇنۇۇدا تۇرىۇۇدىغان مۇۇۇھىن ڭئەممۇۇا بالىغۇۇا نىسۇۇبەتەن ئە
بىۇۇۇلەن رىشتىسۇۇۇنى ئورنىتىۇۇۇدىغان ئەسۇۇۇلىمىلەرنى ئورتاقلىشىشۇۇۇنى تاشۇۇۇالپ 
قويۇۇۇپ، بالىغۇۇا باشۇۇقا ھېكۇۇايىلەرنى ئېيتىۇۇپ بېۇۇرىش مۇھىملىۇۇق تەرتىپىنۇۇى 

 .ئالماشتۇرىۋەتكەنلىكتۇر

ىۇۇڭ ھېكۇۇايىلىرىنى بۇۇالىلىرى بىۇۇلەن ئورتاقالشۇۇما  تۇۇۇرۇپ، ئۇۇانىالر ئۆزىن-ئاتۇۇا 
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 .باشقىالرنىڭ ھايات ھېكايىلىرىغا ئۆتمەسلىكى كېرەك

  

ئانۇۇۇۇا، بالىسۇۇۇۇىنىڭ يىغلىشۇۇۇۇىغىمۇ رۇخسۇۇۇۇەت -ئۇۇۇۇاجىز ئاتۇۇۇۇا ڭئە. 78
 . قىلمايدىغانالردۇر

 .يىغالش، باال ئۈچۈن ھېسسىياتىنى ئىپادىلەشنىڭ  ئاساسلىق شەكلىدۇر

غۇچە يىغلىشۇۇۇىغىمۇ رۇخسۇۇۇەت قىلىنمىغۇۇۇان بۇۇۇالىالر، چۇۇۇوڭ بالىلىقىۇۇۇدا قۇۇۇان
 . بولغىنىدا تۇيغۇلىرىغا چوىقۇر چۆكۈشتە قىيىنىلىدۇ

ئانۇۇا بىپەرۋالىۇۇق ئىچىۇۇدە -بالىسۇۇىنىڭ يىغىلىشۇۇقا بەرداشۇۇلىق بېۇۇرەلمىگەن ئاتۇۇا
  .بولىدۇ

پەرۋاسۇۇىز كىشۇۇىلەر تۇيغۇۇۇالردىن، ھېسسۇۇىياتقا تەسۇۇىر قىلغۇۇۇچى ئۇۇامىلالردىن 
 .يغۇغا خىتا  قىلىدىغان مەنزىرىلەردىن بىئارا  بولىدۇتۇ -ھېى  ەۋ

بىپەرۋالىۇۇق ئەسۇۇلىدە ئىنسۇۇاننىڭ ھېسسۇۇىي جەھەتتىكۇۇى ئۇۇاجىزلىقى ئالدىۇۇدا 
چارىسۇۇۇۇىز قىلىۇۇۇۇپ، ھېسسۇۇۇۇىياتىنى يوشۇۇۇۇۇرۇش ئۈچۇۇۇۇۈن كۆرسۇۇۇۇەتكەن 

 .تىرىشچانلىقىدۇر

ئۇۇۇانىالر بالىسۇۇۇىنىڭ -ئۇۇۇۆز تۇيغۇلىرىنىتمۇۇۇۇ ھۆددىسۇۇۇىدىن چىقالمىغۇۇۇان ئاتۇۇۇا
كۇۇۆز ئالدىۇۇدىكى ئەھۇۇۋالنى  .ىرى بىۇۇلەن ئۇچراشۇۇقىنىدا سەپرالىشۇۇىدۇتۇيغۇۇۇل

قانۇۇداق بىۇۇر تەرەپ قىلىشۇۇنى بىلەلمىگەنلىكۇۇى ئۈچۇۇۈن ئاشۇۇكارىلىنىپ قالغۇۇان  
 . تۇيغۇلىرىنى يوشۇرۇشقا تىرىشىدۇ

ھېسسۇۇىي جەھەتتىكۇۇى يېتىلىشۇۇى ئۇۇاجىز كىشۇۇىلەر، بىپەرۋالىۇۇق ئۇۇارقىلىق 
 . ئۆزىنى كۈچلەندۈرۈشكە ئۇرۇنىدۇ

تۇيغۇغۇۇۇا  -رۋاسۇۇۇىزلىق بىۇۇۇلەن كۈچلىنىشۇۇۇكە ئۇرۇنغۇۇۇان كىشۇۇۇى ھۇۇۇېى پە
خىتۇۇا  قىلىۇۇدىغان مەنزىۇۇرىلەردىن بىئۇۇارا  بولغۇۇانلىقى ئۈچۇۇۈن بۇۇۇ يۇۇولنى 

تۇيغۇغۇۇۇا خىتۇۇۇا  قىلىۇۇۇدىغان مەنزىۇۇۇرىلەردىن بىئۇۇۇارا   -تالاليۇۇۇدۇ. ھۇۇۇېى 
  .بولغان كىشى ئەسلىدە ئاجىز كىشىدۇر
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ۋاقىتتۇۇا  ەرىۇۇكەت بولۇۇۇپ، بۇۇۇتۇيغۇغۇۇا خىتۇۇا  قىلىۇۇدىغان ھ -يىغۇۇالش ھۇۇېى 
 .بىئارا  بولۇش ھېسسىي جەھەتتىكى ئاجىزلىقنىڭ نەتىجىسىدۇر

  

ئانۇۇۇۇا ، بالىسۇۇۇۇىنىڭ تۇيغۇلىرىغۇۇۇۇا ھەمۇۇۇۇدە  -كۈچلۇۇۇۇۈك ئاتۇۇۇۇا ڭئە. 79
  بواللىغانالردۇر

 .بالىلىق دەۋرى ھېسسىي يېتىلىشنىڭ ئەمەلىيلەشكەن باسقۇچىدۇر

 .ېشىدىن ئۆتكۈزۈپ ئۆگىنىدۇباال بۇ جەرياندا بەك كۆپ تۇيغۇالرنى ب

-بالىنىۇۇڭ ئىچۇۇى جۇشۇۇقۇنالپ تۇرغۇۇان ھۇۇالەتتە بولۇۇۇپ جىۇۇن تۇرمايۇۇدۇ، بىۇۇر
 .بىرىدىن پەرقلىق تۇيغۇالر مەۋجۇت بولۇپ تۇرىدۇ

 .يېتى تۇيغۇالرنى سىناقتىن ئۆتكۈزىدۇ -كەڭ دائىرىدە يېتى 

 .چوىالر بولسا تۇرغۇن، مۇقىمالشقان ھېسسي دائىرىگە ئىگىدۇر

-ئانۇۇا روھىۇۇي جەھەتۇۇتىن كۈچلۇۇۈك ئاتۇۇا-ئاتۇۇا ڭكۆكسۇۇى كە - كۇۇۆىلى
 .ئانىدۇر

 .روھىيىتى كۈچلۈك كىشىلەر بالىلىرىنىڭ تۇيغۇلىرىغا ھەمدە  بوالاليدۇ

بۇ، بۇاال ئۈچۇۈن مۇۇھىن  پۇرسۇەتتۇر. ھېسسۇىي جەھەتۇتىن يېۇتىلگەن كىشۇى 
بالىنىۇۇڭ چەكۇۇتىن ئاشۇۇقان تۇيغۇلىرىغۇۇا ھەمۇۇدە  بولۇۇۇش بىۇۇلەن بىۇۇرگە، 

  .غا بۇ تۇيغۇالرنى قانداق قوللىنىشقا ئائىت ئۆرنەك بولىدۇئۇنىت

ئانىنىۇۇۇڭ ھۇۇۇېى قىلغۇۇۇان غەزەپ، خۇشۇۇۇاللىق، ھاياجۇۇۇان قاتۇۇۇارلىق -ئاتۇۇۇا
تۇيغۇۇۇالرنى ھاياتقۇۇا قانۇۇداق ئېلىۇۇپ كىۇۇرگىنىگە شۇۇاھىت بولۇۇۇش، بۇۇالىنى بۇۇۇ 
تۇيغۇۇۇۇالرنى ئىپۇۇۇادىلەش ئۇسۇۇۇلۇبى ھەققىۇۇۇدە مىسلىسۇۇۇىز تەجۇۇۇرىبىگە ئىۇۇۇگە 

 .قىلىدۇ

ئانۇۇا -ىۇۇڭ بۇۇالىالرچە ھېسۇۇلىرىغا، زوقلىرىغۇۇا ھەمۇۇدە  بواللىغۇۇان ئاتۇۇابالىن
ئانىۇۇۇدۇر. تۇيغۇۇۇۇدىكى پىشۇۇۇىپ  -ھېسسۇۇۇىي جەھەتۇۇۇتىن پىشۇۇۇقان ئاتۇۇۇا 
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  يېتىلىش ھېسسىي جەھەتتىكى كۈچلۈكلۈكنىڭ

 .ئىپادىسىدۇر

 

بالىغۇۇا قەدىرلىۇۇك ئىكەنلىكىنۇۇى ھۇۇېى قىلۇۇدۇرۇش ئۇنىۇۇڭ يارىتىلىشۇۇتىنىال . 80
 دۇرئىگە بولغان ھەققى

ئۇۇانىلىق ئۇسۇۇلۇبىنى -بالىغۇۇا ئۇۇۆزىنى قەدىرلىۇۇك ھۇۇېى قىلدۇرىۇۇدىغان ئاتۇۇا
 .ئانا بولۇشتا ناھايىتى مۇھىن رول ئوينايدۇ-ئۆزلەشتۈرۈش، ئاتا

بۇۇۇۇ ئۇنىتغۇۇۇا قىلىنغۇۇۇان بىۇۇۇر ياخشۇۇۇىلىق بولماسۇۇۇتىن، بەلكۇۇۇى ئۇنىۇۇۇڭ  
 .يارىتىلىشتىنال ئىگە بولغان ھەققىدۇر

اننىڭ ئىنسۇۇان بولغۇۇانلىقى ئۈچۇۇۈن قەدىۇۇرلىنىش تۇيغۇسۇۇى، ھەر بىۇۇر ئىنسۇۇ
 .ئىگە بولغان ھەققىدۇر

ئەتكەنلىۇۇرى سۇۇەۋەبىدىن قەدىرلىنىشۇۇى كېۇۇرەك ئەمەس، ئۇۇۇ  -بۇۇاال قىلغۇۇان 
 .ئەسلىدە يارىتىلىشتىنال بۇ ھەققە ئىگىدۇر

مەجبۇۇۇرالش،  ھەرىكەتۇۇكە -جۇۇازاالش، كەمسۇۇىتىش، بۇۇالىنى بىۇۇر ئىۇۇش 
ۇنۇۇۇۇش، بالىنىۇۇۇڭ ئۇۇۇۆزىنى خالىمىغۇۇۇان بىۇۇۇر ئىشۇۇۇنى زورالپ قىلغۇزۇشۇۇۇقا ئۇر

 .قەدىرسىز ھېى قىلىشىغا سەۋەبچى بولىدۇ

 

ئانۇۇا بولۇۇۇش بالىسۇۇىنىڭ ھۆددىسۇۇىدىن چىقااليۇۇدىغان بولۇۇۇش -ئاتۇۇا. 81
 ئۆزىنىڭ ھۆدىدىسىدىن چىقااليدىغان قىلىشتۇر ئەمەس، بەلكى بالىنى

بالىنىۇۇۇڭ ھۆددىسۇۇۇىدىن چىقىشۇۇۇنىڭ  ئۇۇۇانىالر-نۇرغۇنلىغۇۇۇان غەمكىۇۇۇن ئاتۇۇۇا 
 .ئىزدەيدۇچارىسىنى 

 .ئانىنىڭ ئۈستىگە ئارتىلغان مەسئۇلىيەت ئەمەس-ھالبۇكى، بۇ ئاتا

ئانۇۇا قىلىشۇۇقا تېگىشۇۇلىك بولغۇۇان ئىۇۇش ئەسۇۇلىدە بۇۇالىنى ئۆزىنىۇۇڭ -ئاتۇۇا
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قۇۇابىلىيەتكە ئىۇۇگە قىلىۇۇش جەريانىۇۇدا ئۇنىتغۇۇا  ھۆددىسۇۇىدىن چىقااليۇۇدىغان
 .يېتەكچىلىك قىلىشتۇر

ۋاز  ۈنال يالغۇۇۇان سۆزلەشۇۇۇتىنئانىسۇۇۇى خالىمىغۇۇۇانلىقى ئۈچۇۇۇ-بۇۇۇاال، ئاتۇۇۇا
مۇۇۇمكىن. ئەممۇۇا بۇۇۇ ھەقىقىۇۇي تۇۇۈردە تەرك قىلىۇۇش بولۇۇۇپ  كەچۇۇكەن بولۇشۇۇى

 ھېسۇۇابالنمايدۇ. بۇنىۇۇڭ رەئاللىققۇۇا ئايلىنىشۇۇى ئۈچۇۇۈن بۇۇاال بۇۇۇ زۆرۈرىيەتنۇۇى

 .ئىچىدىن قوبۇل قىلىپ ئۆزلەشتۈرۈشى كېرەك -ئىچ 

قۇۇانلىقتىن، تۇيغۇۇۇالر يات -ھەرىكەتلەرنىۇۇڭ تەكتىۇۇدە ھۇۇېى  -بۇۇارلىق ئىۇۇش 
ھەرىكىتىۇۇدە ئەكۇۇى  -بۇالرنىۇۇڭ ئىۇۇش  ەۋ تۇيغۇۇۇلىرىنى -بالىنىۇۇڭ ھۇۇېى 

 .ئېتىش يوللىرىنى قانداق تىزگىنلەشنى ئۆگىنىشى تولىمۇ زۆرۈر

ئۇۇۆگەنگەن بۇۇاال،  مەمنۇنلۇۇۇقىنى تىزگىنلەشۇۇنى ەغەزىپۇۇى، خۇشۇۇاللىقى، زوق ۋ
 .ى بولۇپ ياشاشنى ئۆگەنگەن بالىدۇر«ئۆز » ھەقىقىي مەنىدە 

 

 ۋەزىپىسى بالىنىڭ كۆىلىنى ئارا  تاپقۇزۇشتۇر ئانىنىڭ-ئاتا. 82

 .قەلبنىڭ ئارا  تېپىشى ئۇنىڭ تىنچالنغان ھالىتىدۇر

 .قەلبنىڭ تىنچلىنىشى ئىنسان تۇيغۇلىرىنىڭ سۈكۈتتىكى ھالىتىدۇر

تۇۇۈگىمەس ئې تىيۇۇاجىنى قامۇۇداش  -قەلبۇۇى ئۇۇارا  تاپمىغۇۇان كىشۇۇى پۇۇۈتمەس 
 .ھەلەكچىلىكىدە بولىدۇ

 .زە ىن ھەرىكەت ھالىتىدە ئارا  ئالىدۇ

قەلۇۇۇ  چەكۇۇۇتىن ئاشۇۇۇقان ۋەسۋەسۇۇۇىلەرنى بىۇۇۇر تەرەپ قىلغانۇۇۇدا ھۇزۇرغۇۇۇا 
 .ئېرىشىدۇ

ھەر خىۇۇل تۇيغۇۇۇلىرىنى تىۇۇزگىنلەش قۇۇابىلىيىتىنى يېتىلۇۇدۈرگەن بۇۇاال قەلۇۇ  
يەنۇۇى تەمكىنلىۇۇك بىۇۇلەن ياشۇۇاش قۇۇابىلىيىتىنى ئۆزلەشۇۇتۈرگەن  ئۇۇازادىلىكىنى،

 . بولىدۇ
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رنىۇۇۇڭ ھۆددىسۇۇۇىدىن چىقىۇۇۇش ئۇۇۇۇالرنى باسۇۇۇتۇرۇش دەگەنلىۇۇۇك تۇيغۇال
ئەمەس، بەلكۇۇى كىشۇۇىنىڭ قەلبىۇۇدە پەيۇۇدا بولغۇۇان ۋەسۋەسۇۇىلەرنى بايقۇۇاش 

 .بۇالرنى تىزگىنلەش قابىلىيىتىنى يېتىلدۈرۈشتۇر ەۋ

كىشۇۇى تاشۇۇقى بېسۇۇىمدىن ئەمەس، ئەكسۇۇىچە ئىچكۇۇى دۇنياسۇۇىغا يۈزلىنىۇۇپ 
 .ھۇزۇرغا ئېرىشىدۇھەر خىل ۋەسۋەسىلەردىن قۇتۇلغانسېرى 

ۋەسۋەسۇۇۇىدىن قۇتۇلۇۇۇۇش  ئانىنىۇۇۇڭ ئۇۇۇۆزى دۇئ كەلۇۇۇگەن ھەر تۈرلۇۇۇۈك-ئاتۇۇۇا
نەسۇۇى ەت -ئۇسۇۇلۇبى، بالىنىۇۇڭ بۇۇۇ قۇۇابىلىيەتنى يېتىلدۈرىشۇۇىدە مۇۇۇھىن پەنۇۇد

 .رولىنى ئوينايدۇ

ئورنىغۇۇا  ئانۇۇا بالىنىۇۇڭ ھەر خىۇۇل تۇيغۇۇۇلىرىنى باستۇرۇشۇۇقا ئۇرۇنۇشۇۇنىڭ-ئاتۇۇا
ىشۇۇى، بالىسۇۇى ئۈچۇۇۈن قەلۇۇ  ئۇۇازادىلىكى ئۆزىنىۇۇڭ ئۇۇازادە ھايۇۇاتىنى ياش

 .ھەققىدە يېتەكچىلىك رولىنى ئوينايدۇ

 

 تۇيغۇلىرى تىزگىنلەنگەن بالىالر كىشىلىكىنى يوقىتىپ قويىدۇ. 83

غە ، ئىنسۇۇاننىڭ كۇۇۆىلى خالىمىغۇۇان بىۇۇر ئىشۇۇنىڭ يۇۇۈز بېرىۇۇپ قېلىشۇۇى 
 .توغرىسىدا قىلغان ئەندىشىسىدۇر

ۋاقىۇۇۇت  ھەرىكەتلىۇۇۇرىگە ھەر-ىۇۇۇڭ ئىۇۇۇشئۇۇۇانىالر بالىلىرىن-غەمكىۇۇۇن ئاتۇۇۇا
 .ئەندىشە بىلەن قارايدۇ

بۇاال يۈگۈرسۇە يىقىلىۇۇپ كېتىۇدۇ، سۇۇەكرەپ ئوينىسۇا پۇۇۇتى قايرىلىۇپ كېتىۇۇدۇ، 
بىۇۇلەن  قالىۇۇدۇ، بىۇۇرەر دوسۇۇتى  كېۇۇيىن  تاپشۇۇۇرۇقىنى ئىشلىمىسۇۇە دەرسۇۇتە

قالسۇۇا دوستسۇۇىز يۇۇالغۇز قالىۇۇدۇ، سۇۇەل ئۇۇاجىز بولسۇۇا باشۇۇقىالردىن   ئۇرۇشۇۇۇپ
 . ئەندىشىلەرگە پېتىپ قالىدۇ -يەيدۇ... دەپ غە  تاياق 

 .قايغۇ ئىنساننى ئۆزلۈكىدىن تەدبىر قوللىنىشقا يۈزلەندۈرىدۇ -غە  

ئانۇۇا بالىۇۇدا بولمىغۇۇان، لۇۇېكىن ئۇۇۆز خىيالىۇۇدا پەيۇۇدا قىلىۋالغۇۇان -ئاتۇۇا
يېتىلىشۇۇۇىنى  ئەندىشۇۇۇىلەر بىۇۇۇلەن تەدبىۇۇۇر ئېلىشۇۇۇقا كىرىشسۇۇۇە، بالىنىۇۇۇڭ
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 .توختىتىپ قويىدۇ

ئۇۇانىالر بالىلىرىنىۇۇڭ تۇيغۇۇۇلىرىنى تىزگىنلەشۇۇنى ماھۇۇارەت دەپ -مكىۇۇن ئاتۇۇاغە
 .قارايدۇ

يېتىلىشۇۇۇى يۇۇۇا ئاقسۇۇۇاپ  ھۇۇۇالبۇكى، تىزگىنلەشۇۇۇكە ئۇچرىغۇۇۇان تۇيغۇالرنىۇۇۇڭ
قالىۇۇۇدۇ يۇۇۇاكى يۆنىلىشۇۇۇى باشۇۇۇقا تەرەپۇۇۇكە بۇرىلىۇۇۇپ كېتىۇۇۇدۇ. بۇۇۇاال يۇۇۇا 
ق تۇيغۇۇۇلىرىنى باسۇۇتۇرىدۇ يۇۇاكى ئۇۇۆزىنى ئەيىبلىۇۇك ھۇۇېى قىلىۇۇپ داۋاملىۇۇ

  .ھەممە نەرسىنى ئاشكارا تۇتۇشقا تىرىشىدۇ

ئۈچۇۇۇۈن ئۇۇۇۆزىگە خۇۇۇاس  ھۇۇۇالبۇكى، ئىنسۇۇۇان خاراكتېرىنىۇۇۇڭ يېتىلىشۇۇۇى
 .تەرەپلەرنىڭ بولۇشىغا موھتال

بولمىغۇۇانلىقىنى  -ئەندىشىسۇۇىنىڭ تۇۇوغرا بولۇۇۇپ  -ئانۇۇا ئۆزىنىۇۇڭ غە  -ئاتۇۇا
ىۇۇگە يۇۇاكى تۇيغۇۇۇلىرىنى ھەمم بىلىۇۇش ئۈچۇۇۈن بالىنىۇۇڭ تۇيغۇۇۇلىرىنى بۇراشۇۇقا

مەلۇۇۇ  ھالغۇۇا كەلتۈرۈشۇۇكە ئۇرۇنۇشۇۇى، بالىنىۇۇڭ ئۇۇۆزىگە خۇۇاس تەرەپلىۇۇرىگە 
 .قول تىققانلىق بولۇپ، بۇ بالىنىڭ يېتىلىشىنى توسقۇنلۇققا ئۇچرىتىدۇ

 

 بالىنى ئېتىبارغا ئالماسلىق ئۇنى كەمسىتىشنىڭ بىۋاسىتە يولىدۇر. 84

لماسۇۇلىقتۇر. چۇۇۈنكى ئېغىۇۇر جۇۇازا ئۇۇۇنى ئېتىبارغۇۇا ئا ڭئىنسۇۇانغا بېرىلىۇۇدىغان ئە
كۈچلۇۇۇۈك تۇيغۇۇۇۇدۇر.  ڭمەۋجۇتلۇۇۇۇقىنى سۇۇۇاقالش ئىنسۇۇۇاننىڭ قەلبىۇۇۇدىكى ئە

مەۋجۇتلۇۇۇقى ئېتىۇۇراپ قىلىنماسۇۇلىق ھېسسۇۇىنى باشۇۇتىن كەچۇۇۈرگەن كىشۇۇىنىڭ 
 .دىلى قاتتىق ئازار يەيدۇ

يۇۇوق قاتارىۇۇدا كۆرۈلۇۇۈپ ئېتىبارغۇۇا ئېلىنماسۇۇلىق بىۇۇر كىشۇۇىگە نىسۇۇبەتەن 
 .بەتتەر ئازابتۇرئېتىراپ قىلىنماسلىقتىنمۇ 

ئېغىۇۇۇر جۇۇۇازادۇر. بۇۇۇۇ  ڭرەنجىۇۇۇپ گەپ قىلماسۇۇۇلىق بالىغۇۇۇا بېرىلىۇۇۇدىغان ئە
 .مەۋجۇتلۇقى ئاىلىق ھالدا يوق ھېسابالنغان ئەھۋالدۇر

ئۇنىتۇۇدىن باشۇۇقا، ئۆزىمۇۇۇ بىلمەسۇۇتىن ئىپۇۇادىلەنگەن ئېتىبارغۇۇا ئالماسۇۇلىق 
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 .تىدۇئەھۋاللىرى سادىر بولىدىغان بولۇپ، بۇ ئەھۋالمۇ بالىنى رەنجى

ئىچىۇۇدىن  -مەۋجۇتلۇقىنىۇۇڭ بىلىنمىگەنلىكىنۇۇى ھۇۇېى قىلغۇۇان بۇۇاال ئىۇۇچ 
 .قەدىرسزلىك تۇيغۇسىنى باشتىن كەچۈرىدۇ

 .ئادەتتە بالىالر چوىالرنىڭ يېنىدا يوقنىڭ قاتارىدا مۇئامىلە كۆرىدۇ

 

شۇۇتا ئەڭ ئالدىۇۇدا تۇرىۇۇدىغان يۇۇوق قىلى بولغۇۇان زوقىنۇۇى بالىنىۇۇڭ ھاياتقۇۇا. 85
  دىرسىزلىك تۇيغۇسىدۇرقە-تۇيغۇ

 .باال داۋاملىق زە نىي كۈچى ئۇرغۇپ تۇرغان ھالەتتە بولىدۇ 

فىزىيولوگىيەلىۇۇۇك جەھەتتىكۇۇۇى يېتىلىشۇۇۇىنى  ەۋ بالىنىۇۇۇڭ ھېسسۇۇۇىي، زە نىۇۇۇي
 . داۋا  قىلدۇرۇۋاتقان ئامىل دەل مۇشۇ ئېنېرگىيەدۇر

ىۇۇۇدەك ۋاقىتتىك سۇۇۇەلبىي تۇيغۇۇۇۇالر بىۇۇۇلەن ئۇۇۇاالقە ئورنىتىلغۇۇۇان بالىۇۇۇدا ھەر
روھلۇۇۇق ھۇۇالەتتىن ئەسۇۇەرمۇ قالمىغۇۇان بولسۇۇا، بالىنىۇۇڭ يېتىلىشۇۇى مەزكۇۇۇر 

 .تۇيغۇنىڭ تەسىرىگە ئۇچراۋاتىدۇ دەگەنلىكتۇر

بالىنىۇۇۇڭ زوقىنۇۇۇى يۇۇۇوق قىلىۇۇۇدىغان مۇئۇۇۇامىلىلەر ئۇنىۇۇۇڭ يېتىلىشۇۇۇىنى 
 .تورمۇزاليدۇ

 ھېسسىي ئېنېرگىيەنى نېمە خورىتىدۇ؟

 .ھكارلىق تۇيغۇلىرىگۇنا ەۋ قەدىرسىزلىك، قابىلىيەتسىزلىك

قەدىرسۇۇىزلىك ھېسسۇۇىنى يېتىشۇۇكە تىرىشۇۇقان بۇۇاال قەدىرلىنىشۇۇكە ئېرىشۇۇىش 
 .ئۈچۈن بۇدۇشقاق بولۇپ قالىدۇ

قابىلىيەتسۇۇىزلىك ھېسسۇۇىدىن قۇتۇلۇۇۇش ئۈچۇۇۈن خىۇۇرىى قاينىمىغۇۇا پېتىۇۇپ 
 .ئۆزىنى ئىسپاتالشقا تىرىشىدۇ ەۋ قالىدۇ

ۇ ئۆزىۇۇدە بىۇۇر ئەيىبنىۇۇڭ گۇناھكۇۇارلىق تۇيغۇسۇۇىغا مۇۇۇپتىال بولغۇۇان بۇۇالىم
 .يوقلىقىنى ئىسپاتالشقا ئىنتىلىدۇ
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ۋاقىتنىۇۇۇۇڭ ئۆتۈشۇۇۇۇى بىۇۇۇۇلەن قەدىرسۇۇۇۇزلىك، قابىلىيەتسۇۇۇۇىزلىك،  بۇۇۇۇاال
گۇناھكۇۇارلىق تۇيغۇسۇۇىنى قوبۇۇۇل قىلىۇۇپ ئۇۇۆزىگە ئىشۇۇەنمەيدىغان، ئۇۇۆزىنى 

 .خار ھېى قىلىدىغان، بېقىندى كىشى بولۇپ چىقىدۇ

  

ئېغىۇۇر  ڭزاالش، ئۇۇۇنى كەمسۇۇىتىدىغان ئەبۇۇالىنى كىشۇۇىلەر ئارىسۇۇىدا جۇۇا. 86
 جازادۇر

بالىغۇۇۇا بېرىلىۇۇۇدىغان ھەر تۈرلۇۇۇۈك تەربىۇۇۇيە باشۇۇۇقىالرنىڭ يېنىۇۇۇدا ئەمەس،  
 .باشقىالر يوق جايالردا ئېلىپ بېرىلىشى كېرەك

كىشۇۇىلەر ئارىسۇۇىدا بالىنىۇۇڭ خاتۇۇالىقىنى يۇۇۈزىگە سۇۇېلىش، ئۇنىتغۇۇا تەربىۇۇيە 
ۇشۇۇتۇر. بۇۇۇ بالىنىۇۇڭ دىلىغۇۇا ئۇۇازار بېۇۇرىش ئەمەس، ئەكسۇۇىچە ئوىايسىزالندۇر

 .بېرىپال قالماستىن، ھېسسىي جەھەتتە بىئارا  قىلىدۇ

بالىنىۇۇڭ خاتۇۇالىقىنى كىشۇۇىلەر ئارىسۇۇىدا تۈزىتىشۇۇكە ئۇرۇنۇۇۇش، يەنە بىۇۇر 
 .تەرەپتىن غەرەزلىك قىلمىش بولۇشى مۇمكىن

خاتۇۇالىقى بىۇۇلەن ئۆزىنىۇۇڭ مۇناسىۋەتسۇۇىز  ئانۇۇا بالىسۇۇىنىڭ-بۇۇۇ ئۇۇارقىلىق ئاتۇۇا
بۇۇۇۇ مېنىۇۇۇڭ خاتۇۇۇالىقىن ئەمەس، » ىكەنلىكىنۇۇۇى ئىپادىلەشۇۇۇكە تىرىشۇۇۇىپ، ئ

  دەيىشنى ئويلىغان بولۇشى مۇمكىن« بۇنىڭ خاتا ئىكەنلىكىنى بىلىمەن 

ھۇۇېچكىمگە مەنسۇۇۇپ ئەمەس،  بالىنىۇۇڭ سۇۇادىر قىلغۇۇان خاتۇۇالىقى ھۇۇالبۇكى،
ئەلۇۇۋەتتە. چۇۇۈنكى ئۇۇۇ تېخۇۇى كىچىۇۇك. ئۇنىۇۇڭ خاتۇۇالىق سۇۇادىر قىلىشۇۇى 

ئانىنىۇۇڭ بۇۇۇنى ئۆزىنىۇۇڭ نۇقتىسۇۇىدا تۇۇۇرۇپ -ھۇۇۋال بولۇۇۇپ، ئاتۇۇانورمۇۇال ئە
 .ئېتىبارىنى يوقىتىپ قويغاندەك چۈشىنىۋەلىشىنىڭ زۆرۈرىيىتى يوق

دەپ بۇۇۇاش « بۇۇۇۇ ئەھۇۇۇۋالنى قايسۇۇۇى ئۇسۇۇۇۇلالر بىۇۇۇلەن تۇۇۇۈزىتەلەيمىز » 
ۋۇجۇۇۇۇد تىلىۇۇۇدىن پايۇۇۇدىلىنىپ بۇۇۇاال بىۇۇۇلەن مەسۇۇۇىلە ھەققىۇۇۇدە  قۇۇۇاتۇرۇپ،

 لۇبتۇرتوغرا ئۇس ڭسۆزلىشىش ئە

  . 
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 باال ئانىسىغا قانچىلىك ئىشەنسە، ھاياتقا شۇنچە ئۈمىد باغاليدۇ. 87

چۇۇۇۇوڭ ئې تىيۇۇۇۇال ئىشۇۇۇۇەنچ  ڭبالىلىقنىۇۇۇۇڭ دەسۇۇۇۇلەپكى مەزگىلىۇۇۇۇدىكى ئە
 .تۇيغۇسىدۇر

بۇۇاال ئىشۇۇەنچ تۇيغۇسۇۇىىنى تۇۇۇنجى قېۇۇتىن تېتىغۇۇان، ئىشۇۇەنچ بىۇۇلەن ئۇۇاالقە 
يېيلىشۇۇنى ئۇۇۆگەنگەن  -ئىشۇۇەنچ تۇيغۇسۇۇى بىۇۇلەن ئېچىلىۇۇپ  ەئورناتقۇۇان ۋ

 .كىشىسى دەل ئانىسىدۇر

يېيلىشۇۇۇنى ئۇۇۇۆگەنمىگەن بولسۇۇۇا،  -بۇۇۇاال ئانىسۇۇۇى ئۇۇۇارقىلىق ئېچىلىۇۇۇپ 
 .ھېسسىي جەھەتتىن تار يەرگە قاپسىلىپ قالىدۇ

 .ھېسسىي تارلىق ئىچىدە ھاياتقا بولغان ئىشەنچى يوقايدۇ

ى بالىنىۇۇۇڭ ئې تىيۇۇۇاجلىرى شەرتسۇۇۇىز قاندۇرۇلغانسۇۇۇېرى ئىشۇۇۇەنچ تۇيغۇسۇۇۇ
 .كۈچىيىدۇ، شەرتلىك ھالدا قاندۇرۇلغانسېرى ئاجىزالشقا باشاليدۇ

بۇۇۇ پەقەت بالىنىۇۇڭ ئانىسۇۇى بىۇۇلەن بولغۇۇان مۇناسۇۇىۋىتىگىال زىيۇۇان يەتكۇۇۈزۈش 
 .بىلەن چەكلىنىپ قالىدىغان ئەھۋال ئەمەس

بىۇۇۇر بۇۇۇاال ئانىسۇۇۇىغا قانچىلىۇۇۇك باغلىنالىسۇۇۇا، ھايۇۇۇاتقىمۇ شۇۇۇۇنچىلىك 
 .باغلىنااليدۇ

 

ىقىنى ئانىسۇۇۇىنىڭ قۇچىقىۇۇۇدا دادىسۇۇۇىنىڭ مۈرىسۇۇۇىدە ئۆتكۇۇۇۈزگەن بۇۇۇالىل. 88
 بالىنىڭ خاتىرجەملىك تۇيغۇسى تولۇپ تاشقان بولىدۇ

كۇۇۇۆپ قۇچاقتۇۇۇا، ئانىسۇۇۇىنىڭ قۇچىقىۇۇۇدا  ڭبۇۇۇاال، شۇۇۇەپقەت تۇيغۇسۇۇۇىنى ئە 
 .ھېى قىلىدۇ

يۇۇۈرەككە يۇۇېقىن جايۇۇدا تېخىمۇۇۇ  ەۋ قۇچاقتۇۇا، كۇۇۆكرەك قىسۇۇىمدا -شۇۇەپقەت 
 .ى قىلىنىدىغان تۇيغۇدۇرقويۇق شەكىلدە ھې

قۇچۇۇاق ئەسۇۇلىدە ئىنسۇۇانغا ھېسسۇۇىي يېقىنلىشىشۇۇنىىڭ بېشۇۇارىتى بولۇۇۇپال 
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 .قالماستىن، تەقدىن قىلىشنىتمۇ تىمسالىدۇر

 .مۈرە ئاساسەن دەگۈدەك كۈچنى تەمسىل قىلىدىغان جايدۇر

ۋاقىۇۇت ئۆتكۈزگەنۇۇدە ئۇنىتۇۇدىن كۇۇۈئ  بۇۇاال دادىسۇۇىنىڭ مۈرىسۇۇىدە خۇۇاتىرجە 
 .ئالىدۇ

انىنىۇۇڭ قۇچىقىۇۇدا ئېرىشۇۇكەن بۇۇاغرى يۇمشۇۇاقلىق، دادىنىۇۇڭ مۈرىسۇۇىدىن ئ
 .ئالغان كۈئ بىلەن موللىشىدۇ

بۇۇۇ تۇيغۇۇۇالرنى بېشۇۇىدىن ئۆتكۇۇۈزمە  چۇۇوڭ بولغۇۇان كىشۇۇىدە بىۇۇر نەرسۇۇىلەر 
 .كەمچىلدۇر

» شۇۇەپقەت، دادىنىۇۇڭ مۈرىسۇۇىدە كۇۇۈئ بىۇۇلەن -ئانىنىۇۇڭ قۇچىقىۇۇدا مې ۇۇرى
ۇسۇۇۇى ھۇۇۇېى قىلۇۇۇدۇرۇلغان بۇۇۇاال تۇيغ« مەن يېنىتۇۇۇدا، خۇۇۇاتىرجە  بۇۇۇول 

 .ېسسىي جەھەتتىن تېخىمۇ تويۇنىدۇ، تېخىمۇ كۈچلۈك بولىدۇھ

 

بۇۇۇاال ئۇۇۇۆزىنى خۇۇۇاتىرجە  ھۇۇۇېى قىلىۇۇۇدىغان كىشۇۇۇىنىڭ يېنىۇۇۇدىال . 89
 خاتالىقلىرىنى تۈزىتىشكە جۈرئەت قىلىدۇ

 .باال ھەممە نەرسىنى بىلىپ كەتمەيدۇ

 .تەلمەيدۇياخشى شەكىلدە قىلىپ كې ڭھە  ھەممە ئىشنى ئە

سۇۇۇاۋاق جۇغالنمىسۇۇۇىغا  -ئۇۇۇازدىن يىغىلىۋاتقۇۇۇان تەجۇۇۇرىبە  -بۇۇۇاال ئۇۇۇاز 
 .ئېرىشىش ئۈچۈن تىرىشىدۇ

 .ئۆگىنىش ئۈچۈن خاتالىق سادىر قىلىشتىن خالىي بواللمايدۇ

ئۆزىنىۇۇڭ يېۇۇتىلىش   ەۋ قايتۇۇا قىلىۇۇش ئۇۇارقىلىق خاتۇۇالىقلىرى ئازىيىۇۇدۇ -قايتۇۇا 
 .باسقۇچىنى تاماماليدۇ

الىقىنى يۇۇۈزىگە سۇۇېلىش ئۇنىۇۇڭ ئۇۇۆزىنى قەدىرسۇۇىز، كارغۇۇۇا بالىنىۇۇڭ خاتۇۇ
 .ئەيىبلىك ھېى قىلىشىغا سەۋەبچى بولىدۇ ەۋ كەلمەس
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 .بالىنىڭ خاتالىق ئۆتكۈزىشىدىنمۇ نورمال ئىش بولمىسا كېرەك

 .ئانا بولۇش بالىنىڭ خاتالىقلىرىنى يۈزىگە سالماسلىقتۇر-ئاتا

تكۇۇۇۈزۈپ قويۇۋاتقۇۇۇانلىقىنى خاتۇۇۇالىق ئۆتكۇۇۇۈزگەن بالىنىۇۇۇڭ قەيەرلەردە كە
كۆزىتىۇۇپ، ئۇۇۇ خاتالىقنىۇۇڭ قايتىالنماسۇۇلىقى ئۈچۇۇۈن بالىغۇۇا بىلىندۈرمەسۇۇتىن 

 .ياردە  قىلىشتۇر

  

دۇدۇقۇۇۇۇالپ سۇۇۇۇۆزلەش، سۇۇۇۇۆزلىرى ئەسۇۇۇۇتايىدىللىق بىۇۇۇۇلەن  ەۋ تېۇۇۇۇز. 90
 تىتشالمىغان بالىالرنىڭ ئادىتىدۇر

دا سۇۇۇۆزلەش، ئەسۇۇۇلىدە بالىنىۇۇۇڭ ھېسسۇۇۇىي يېتىلىشۇۇۇىنىڭ قايسۇۇۇى ئەھۋالۇۇۇ
 .ئىكەنلىكىنى كۆزىتىدىغان نۇقتىدۇر

ۋاقىۇۇت ئىچىۇۇدە ئۇۇۆزىنى ئىپادىلەشۇۇكە مەجبۇرالنغۇۇان بۇۇالىالر ، ئىتتىۇۇك  قىسۇۇقا
قىسۇۇۇقا جۇۇۇۈملىلەر  ەۋ سۇۇۇۆزلەش، ئۇۇۇاۋازىنى قىسۇۇۇىش، سۇۇۇۆزلەرنى يۇتۇۇۇۇۋەلىش

 .بىلەن ئۆزىنى ئىپادىلەشكە ئادەتلىنىدۇ

دىمۇۇۇ كۆنۇۇۈپ بۇۇۇ خىۇۇل بۇۇالىالر ئۇۇۆزىنى قەدىرلىۇۇك ھۇۇېى قىلغۇۇان ۋاقىتالر
 .قالغان بۇ ئادىتىنى داۋامالشتۇرىدۇ

چۇۇۇوڭ بولغۇۇۇان ۋاقتىۇۇۇدىمۇ قىلغۇۇۇان سۇۇۇۆزلىرىدىن ئىلگىرىكۇۇۇى ئەندىشۇۇۇىلىرى  
 .ئەكى ئېتىدۇ

قىلىۇۇدىغان  ەۋ ئۇۇۇنىتچە ئالدىۇۇدا تۇرغۇۇان كىشۇۇى قەدىرلىۇۇك بولۇۇۇپ، ئۇۇۆزى
  .سۆزلىرى قەدىرسىزدۇر

ىنى ئۇۇۇۆزى شۇۇۇۇىا دەيۇۇۇدىغانلىرىنى تېۇۇۇزدىن ئېيتىۇۇۇپ، ئالدىۇۇۇدىكى كىشۇۇۇ
 .ئوياليدۇ«  قىيىنچىلىقتىن خاالس قىلىشنى »  سەۋەبلىك پەيدا بولغان

 

 غۇسسىسىز خۇشاللىق پەقەتال بالىلىق دەۋرىنىڭ مەھسۇلىدۇر -غە  . 91
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 ...قايغۇالر بىلەن تولۇپ تاشقاندۇر -ئىنسان ھاياتى غە  

 ...مەسئۇلىيەتچان كىشىلەر غەمدىن خالىي بواللمايدۇ

  :مەسىلەن

 ... تەربىيە غېمى -تەلىن 

 ... ئىش غېمى 

 ... بالىالرنىڭ غېمى ەۋ ئايالى

بۇۇۇالىلىق دەۋرى غۇبارسۇۇۇىز دەۋردۇر ... بۇۇۇالىلىق دەۋرىۇۇۇدە  مەسۇۇۇئۇلىيەت 
يۇۇۇوق بولۇۇۇۇپ، ھاياتقۇۇۇا بولغۇۇۇان ئىشۇۇۇتىياقال مەۋجۇۇۇۇت بولىۇۇۇدۇ. ئىنسۇۇۇان 

 .مەسئۇلىيەتتىن يىراق بولغانسېرى غەمدىن خاالس بولىدۇ

قۇۇۇايغۇالردىن خۇۇۇالىي بەختىيارلىققۇۇۇا تولغۇۇۇان دەۋر  -ىن غە  بۇۇۇۇ سۇۇۇەۋەبت
 .پەقەتال بالىلىققا خاستۇر

بالىنىۇۇڭ غەمسۇۇىز بەختىيۇۇارلىق ئىچىۇۇدە ياشۇۇاش ئىمكۇۇانىيىتى ، ئاتۇۇا ئانىنىۇۇڭ 
 .پەرزەنت يېتىشتۈرۈشىدىكى  ئەستايىدىللىقى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىكتۇر

 

بالىغۇۇا ماسلىشۇۇىش ئىقتىۇۇدارىنى  پەرزەنۇۇت تەربىيەسۇۇىنىڭ تۇۇۈپ مەقسۇۇىتى. 92
 يېتىلدۈرۈشتۇر

كىشۇۇىلەرنىڭ ھېسسۇۇىي يېتىلىشۇۇىنى سۇۇاغال   -مۇئامىلىۇۇدىكى ماسلىشۇۇىش 
 .تەرەققىي قىلدۇرغانلىقىنىڭ يەكۈنىدۇر

 .پىشىپ يېتىلگەن بىر ئىنساننىڭ ياشاش ئىقتىدارىدۇر -ماسلىشىش 

ىك، دەۇۇيىلگەن بۇۇۇ ھەرگىزمۇۇۇ تارتىنچۇۇاقلىق قىلىۇۇپ ئۇۇۆزىنى ئىپادىلىيەلمەسۇۇل
 .ھەر بىر سۆزنى بەجا كەلتۈرۈش دەگەنلىك ئەمەس

 .كىشىنىڭ ئۆزىنى ئۆز پېتى نامايەن قىلىشىدۇر -ماسلىشىش 
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ھايۇۇات  ەۋ كىشۇۇىنىڭ ئۇۇۆزى بىۇۇلەن، ئەتراپىۇۇدىكىلەر بىۇۇلەن -ماسلىشۇۇىش 
 .بىلەن بىردەكلىكىنى ساقالشتىن ئىبارەت ئۈئ تەرەپتە  ئەكى ئېتىدۇ

لىۇۇۇك چۈشەنچىسۇۇۇىنى «ئۇۇۇۆز » ەن ئەپ ئۆتۈشۇۇۇى، ئىنسۇۇۇاننىڭ ئۇۇۇۆزى بىۇۇۇل
ئۇۇۆزىنى ئىنسۇۇان بولغۇۇانلىقى ئۈچۇۇۈن قەدىرلىۇۇك تۇتۇشۇۇى ە  ۋ ئىجۇۇابىي تۇتۇشۇۇى

 .ئۆزى بىلەن ماسلىشىشنىڭ بىر قىسمىدۇر

ئەتراپىۇۇدىكىلەر بىۇۇلەن ماسلىشۇۇىش كىشۇۇىلىك مۇناسۇۇىۋەتتە ناھۇۇايىتى مۇۇۇھىن 
 .ئورۇندا تۇرىدۇ

قىلىۇۇۇۇش چۇۇۇۇارىلىرىنى تېپىۇۇۇۇپ كىشۇۇۇۇىلىك مۇناسۇۇۇۇىۋەتتە ھەر خىۇۇۇۇل ھەل 
چىقالىغۇۇان، ھېسسۇۇۇىي ئۇۇاالقە نۇۇۇۇقتىلىرىنى بىلىۇۇدىغان، ئىنسۇۇۇانالر بىۇۇۇلەن 

قىمۇۇۇۇمەت ئاساسۇۇۇۇىدا مۇناسۇۇۇۇىۋەت ئورنىتالىغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇىلەر  -قەدىۇۇۇۇر 
 .ئەتراپىدىكىلەر بىلەن ماسلىشىش ئىچىدە ئۆتىدۇ

ئەتراپىۇۇدىكىلەر بىۇۇلەن ماسلىشۇۇىش ئىچىۇۇدە بولغۇۇان تەقۇۇدىردىمۇ،  ەۋ ئۇۇۆزى
بىۇۇلەن  نۇۇات بىۇۇلەن پۈتۈنلۇۇۈك ھاسۇۇىل قىاللمىغۇۇان كىشۇۇىلەرنى ھايۇۇاتكائى

 .مۇكەممەل ماسلىشىش ھاسىل قىلدى دەيەلمەيمىز

ھۇۇاۋا بىۇۇلەن تۇۇوغرا مۇناسۇۇىۋەت  ەۋ دەرەخۇۇلەر، قۇشۇۇالر، سۇۇۇ، تۇۇۇپراق -دەل
ئۇۇۆزىنى كائىناتنىۇۇڭ بىۇۇر قىسۇۇمى دەپ ھۇۇېى قىلغۇۇان كىشۇۇىلەر،  ئورنىتالىغۇۇان،

 .ىسىگە يەتكەن بولىدۇماسلىشىشنىڭ ئۈچىنچى پەلل

ھېسسۇۇىي يېتىلىشۇۇى بۇزغۇنچىلىققۇۇا ئۇچرىغۇۇان بۇۇالىالر، ھاياتىۇۇدا ماسلىشۇۇىش 
 .جەھەتتىكى تۈرلۈك  مەسىلىلەردىن خالىي بواللمايدۇ

 

كىشۇۇىلىكىنىڭ زىيانغۇۇا ئۇچرىشۇۇى قوپۇۇال مۇئۇۇامىلىگە دۇچۇۇار بولۇشۇۇىدىن . 93
اۋاملىۇۇق بىلۇۇلە د ئەمەس، بەلكۇۇى قوپۇۇال مۇئۇۇامىلە قىلىۇۇدىغان كىشۇۇى بىۇۇلەن

 ياشاشقا مەجبۇر بولۇشىدىندۇر

ئانىسۇۇىغا موھتۇۇال بولۇۇۇپ، ئۇۇۇالر بىۇۇلەن بىۇۇرلىكتە ياشاشۇۇقا -بۇۇاال ئاتۇۇا
 .مەجبۇردۇر
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قىۇۇيىن تەرىپۇۇى، ئۇۇۆزىنى قوپۇۇال مۇئۇۇامىلىگە دۇچۇۇار  ڭبۇۇۇ مۇناسۇۇىۋەتنىڭ ئە
قىلغۇۇان، قەدىرسۇۇىز ھۇۇېى قىلۇۇدۇرغان كىشۇۇى بىۇۇلەن قايتىۇۇدىن ئۇۇاالقە قىلىشۇۇقا 

 .بولۇشتۇرمەجبۇر 

ئانىسۇۇىغا -ئۇۇۆزىگە قەدىرسۇۇىزلىكىنى ھۇۇېى قىلۇۇدۇرغان كىشۇۇىگە، يەنۇۇى ئاتۇۇا
قايتىۇۇدىن يېقىنلىشۇۇىش ئۈچۇۇۈن تۇيغۇۇۇلىرىنى باستۇرۇشۇۇقا مەجبۇۇۇر بولۇۇۇش 

 .بالىنى قاتتىق ئازاباليدۇ

ئۇۇۆزىنى رەنجىتكۈچىنىۇۇڭ ئالۇۇدىغا قايتىۇۇدىن بېرىشۇۇقا مەجبۇۇۇر بولۇۇۇش... بۇۇۇ 
 .ئېغىر ئازابالرنىڭ بىرىدۇر ڭبەلكىن كىشى دۇئ كېلىدىغان ئە

ئانىسۇۇۇىغا تۇۇۇېخىچە موھتۇۇۇال بولۇۇۇۇش بالىغۇۇۇا -ئاتۇۇۇا ئۇۇۇۆزىنى خورلىغۇۇۇان
 .خورلىنىشتىمۇ بەك ئېغىر تۇيۇلىدۇ

ئانۇۇا بۇۇاال بىۇۇلەن ئەپلىشۇۇىپ قۇۇېلىش ئۈچۇۇۈن ھۇۇېچ بولمىغانۇۇدا زۆرۈر -ئاتۇۇا
بولغۇۇان شۇۇارائىتنى يارىتىۇۇپ بېرىشۇۇى، تۇۇۇنجى قەدەمنۇۇى ئۇۇۆزى بېسىشۇۇى 

 .كېرەك

ئانىسۇۇۇىغا يېقىنلىشىشۇۇۇىنى تەمە -ىۇۇۇڭ خورالنغۇۇۇان ھالۇۇۇدا يەنە ئاتۇۇۇابالىن
 .قىلىش، ئۇنى يەنە بىر نۆۋەت زىيانغا ئۇچرىتىشتۇر

بۇۇاال ، مېنۇۇى ئەپۇۇۇ قىلغىۇۇن، سۇۇاىا ئۇۇازار »  ئانۇۇا ھۇۇېچ بولمىغانۇۇدا -ئاتۇۇا 
دەيەلىسۇۇە، بالىسۇۇىنى يەنە بىۇۇر قېۇۇتىن خۇۇارلىنىش تۇيغۇسۇۇى « بېرىۇۇپ قويۇۇدۇ  

  .ۇرۇپ قالغان بولىدۇھېى قىلىشتىن قۇتۇلد

 

 بالىنىۇۇۇۇڭ راسۇۇۇۇتچىل بواللماسۇۇۇۇلىقى بېسۇۇۇۇىمغا ئۇچراۋاتقانلىقىنىۇۇۇۇڭ. 94

 ئىسپاتىدۇر

بالىنىۇۇڭ ھېسسۇۇىي جەھەتۇۇتە ئۇۇۆزىنى خۇۇاتىرجە  ھۇۇېى قىاللىشۇۇى ئۈچۇۇۈن 
 بېسۇۇىمغا ئۇچرىماسۇۇلىقى كېۇۇرەك. بېسۇۇىمغا يۇۇاكى مەجبۇرالشۇۇقا دۇئ كەلۇۇگەن

غان بۇۇاال ئۇۇۆزىنى خاتىرجەملىۇۇك ۋەيۇۇاكى ئازارغۇۇا ئۇۇۇچراپ قېلىشۇۇتىن قورقىۇۇدى
 .ئىچىدە ھېى قىاللمايدۇ
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ئۇۇۇۆزىنى خاتىرجەملىۇۇۇك ئىچىۇۇۇدە ھۇۇۇېى قىاللمىغۇۇۇان كىشۇۇۇىنىڭ تۇۇۇوغرىنى 
  .ئېيتقۇدەك جاسارىتى بولمايدۇ

ئانۇۇا ئۇۇۆزىنى ناھۇۇايىتى ياخشۇۇى -بۇۇاال الكمۇۇوس قەغىۇۇزىگە ئوخشۇۇايدۇ. ئاتۇۇا
ىن. ئەممۇۇا كىشۇۇى، ناھۇۇايىتى ياخشۇۇى ئانۇۇا ۋەيۇۇاكى دادا دەپ قارىشۇۇى مۇۇۇمك

ئانۇۇۇا بولۇۋاتقۇۇۇانلىقىنى  -بالىنىۇۇۇڭ پوزىتسىيەسۇۇۇى ئۇنىۇۇۇڭ قانۇۇۇداق ئاتۇۇۇا
 .ئوتتۇرىغا چىقىرىدىغان كۆرسەتكۈچتۇر

ۋەيۇۇاكى راسۇۇت گەپ قىلىشۇۇتىن قورۇنىۋاتقۇۇان  بىۇۇر بۇۇاال يالغۇۇان سۇۇۆزلىگەن
بولسۇۇۇا، ھەممىۇۇۇدىن ئەۋۋەل بالىنىۇۇۇڭ ئەھۇۇۇۋالىنى ئەمەس بەلكۇۇۇى ئۇنىۇۇۇڭ 

مۇئامىلىسۇۇىنى تەكشۇۇۈرۈپ بۇۇېقىش كېۇۇرەك.  -ئانىسۇۇىنىڭ پوزىتسۇۇىيە -ئاتۇۇا
ئۇۆزىگە بېسۇىن قىلىنغۇانلىقى ئۈچۇۈن يالغۇان سۇۆزلەۋاتقان بولۇشۇى  باال بەلكىۇن

 . مۇمكىن

 ئانىسۇۇى بۇۇالىنى-راسۇۇتچىل بولۇشۇۇقا جۇۇۈرئەت قىاللمايۋاتقۇۇان بالىنىۇۇڭ ئاتۇۇا

راسۇۇتچىل بولۇشۇۇقا زورالشۇۇنىڭ ئورنىغۇۇا، ئۇنىتغۇۇا ئۇۇۆزىنى خۇۇاتىرجە  ھۇۇېى 
 .رائىت ھازىرالپ بېرىشى كېرەكشا قىلىدىغان

 خىمىيە تەجرىبىسىدە ئىشلىتىلىدىغان قەغەز -الكموس قەغىزى  *

 

، يەنۇۇى ئىككىنچۇۇى شۇۇەخى تىلۇۇى بالىۇۇدا ئەيىبكۇۇارلىق تۇيغۇسۇۇى «سۇۇەن. »95
 پەيدا قىلىدۇ

نۇۇى «مەن » چۇۇوىالر ئۆزئۇۇارا پاراىالشۇۇقاندا بىرىنچۇۇى شۇۇەخى تىلۇۇى بولغۇۇان 
ارىسۇۇۇۇى كىشۇۇۇۇىنىڭ تۇيغۇۇۇۇۇلىرى، خىيۇۇۇۇاللىرى، ئىب« مەن » قوللىنىۇۇۇۇدۇ. 

ئۇۇۇويلىرىنى ئىپۇۇۇادە قىلىشۇۇۇقا مۇۇۇاس كېلىۇۇۇدۇ. بۇۇۇۇ ئىجتىمۇۇۇائىي ھاياتنىۇۇۇڭ 
 .تەقەززاسىدۇر

لۇۇېكىن كىشۇۇىلەر بۇۇالىلىرى بىۇۇلەن پاراىالشۇۇقاندا بىۇۇردىنال ئىككىنچۇۇى شۇۇەخى 
سۇۇۇېنى بۇنۇۇۇداق » ئىبارىسۇۇۇىنى قوللىنىشۇۇۇقا باشۇۇۇاليدۇ. « سۇۇۇەن » تىلۇۇۇى 

   « ...نقىلىدۇ دەپ ئويلىمايتى
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« سۇۇۇەن » دەۇۇۇيىش يېتەرلىۇۇۇك بولسۇۇۇىمۇ، « بۇۇۇۇ قىلىۇۇۇق تۇۇۇوغرا ئەمەس » 
تىلىنۇۇى ئىشۇۇلىتىش، ئۇۇۇ قىلمىشۇۇنى بالىنىۇۇڭ كىشۇۇىلىكى بىۇۇلەن بىرلەشۇۇتۈرۈپ 

 .قويۇش دەگەنلىكتۇر

« بۇۇنى خاتۇا قىلۇدىڭ، تولۇۇق ئورۇندىمىۇدىڭ، سۇېنى بۇنۇداق قىۇالر دەپ  
ىبكۇۇارلىق تۇيغۇسۇۇىغا ئىچىۇۇدىن ئەي -دەۇۇيىش بۇۇالىنى ئىۇۇچ « ئويلىمۇۇايتىن 

 .ئىتتىرىدۇ

« مەن » بولسۇۇۇن يۇۇاكى « سۇۇەن » بۇۇاال بىۇۇلەن پاراىالشۇۇقاندا مەيلۇۇى 
  .ئىبارىسى بولسۇن، ھەر ئىككىلىسى مۇۋاپىق ئەمەس

«  ەئىبارىسۇۇى بالىۇۇدا خاتۇۇالىق بىۇۇلەن بىۇۇر گەۋدىۇۇگە ئۇۇايلىنىش ۋ « سۇۇەن 
ئىبارىسۇۇۇۇى بولسۇۇۇۇا يارامسۇۇۇۇىزلىق «  مەن» ئەيىبكۇۇۇۇارلىق تۇيغۇسۇۇۇۇىنى، 

 .تۇيغۇسىنى پەيدا قىلىدۇ

 ڭبۇۇالىالر بىۇۇلەن ئۇۇاالقە ئورناتقانۇۇدا ۋۇجۇۇۇد )بەدەن  تىلىنۇۇى ئىشۇۇلىتىش ئە
 .توغرا ئۇسۇلدۇر

 .ئۇرغۇسى بولىدۇ« مەن » ، نە «سەن » ۋۇجۇد تىلىدا نە 

ھەرىكەتنىۇۇۇڭ خاتۇۇۇا ئىكەنلىكىنۇۇۇى ئاىلىشۇۇۇى  -بالىنىۇۇۇڭ بىۇۇۇر ئىۇۇۇش 
 .يېتەرلىكتۇر

خاتۇۇا قىلمىۇۇش بىۇۇلەن بىۇۇر گەۋدىۇۇگە ئايلىنىۇۇپ خاتۇۇا بولغۇۇان نۇقتۇۇا، بالىنىۇۇڭ 
 .قېلىشىغا سەۋەبچى بولىدىغان تىل ئۇسلۇبىنىڭ ئىشلىتىلىشىدۇر

 

چوىالرنىۇۇڭ ھېسسۇۇىي جەھەتۇۇتىن يېتىلەلمەسۇۇلىكىنىڭ تۇۇۇنجى قۇربۇۇانى . 96
  بالىالردۇر

ئانۇۇا بىۇۇلەن پەرزەنۇۇت ئوتتۇرىسۇۇىدىكى مۇناسۇۇىۋەت ھەر جەھەتۇۇتىن -ئاتۇۇا
ئانۇۇا بولۇشۇۇنىڭ ئالۇۇدىنقى -لەپ قىلىۇۇدۇ. شۇۇۇىا ئاتۇۇاپىشۇۇىپ يېتىلىشۇۇنى تە

 .شەرتى ھېسسىي جەھەتتىن  تويۇنغان بولۇشتۇر
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ئانۇۇا پەرزەنتۇۇى ئۆزىۇۇدىن -يېۇۇتىلمىگەن ئاتۇۇا -ھېسسۇۇىي جەھەتۇۇتىن پىشۇۇىپ 
تۈگەشۇۇكەندەك  ەتەلەپ قىلغۇۇان تۇيغۇۇۇالرنى بېرەلمىسۇۇە، ئۇۇۆزىنى يارامسۇۇىز ۋ

 .ھېى قىلىدۇ

» نى يۇۇېتىش ئۈچۇۇۈن بالىسۇۇىغا خۇۇۇددى يېتىلمىگەنلىۇۇك تۇيغۇسۇۇى -پىشۇۇىپ 
دەۋاتقانۇۇدەك رەت « بۇۇۇ تۇيغۇۇۇالرنى مەنۇۇدىن تەلەپ قىلمۇۇا، بېۇۇرەلمەيمەن 

 .قىلىش مەنىسىدىكى مۇئامىلىلەردە بولۇشقا باشاليدۇ

دائىرىلىۇۇك ئىجتىمۇۇائىي  ڭكىشۇۇى بۇۇالىلىق بولۇشۇۇتىن ئىلگىۇۇرى ناھۇۇايىتى كە
ۈنكى دوسۇۇتلۇق يۇۇارەنلەرگە ئىۇۇگە بولۇشۇۇى مۇۇۇمكىن. چۇۇ-دوسۇۇت  ەھايۇۇات ۋ

مۇناسۇۇۇىۋىتىدە چوىقۇۇۇۇر ھېسسۇۇۇىي باغلىنىشۇۇۇنىڭ بولۇشۇۇۇى شۇۇۇەرت ئەمەس. 
 .ئەمما باال چوىقۇر رىشتىگە موھتاجدۇر

 ئانۇۇا بولۇشۇۇتىن بۇۇۇرۇن ھېسسۇۇىي يېتىلىشۇۇىنى قولغۇۇا كەلتۈرۈشۇۇى-كىشۇۇى ئاتۇۇا

ئۇۇۆز تۇيغۇۇۇلىرىنى تىزگىنلىيەلەيۇۇدىغان بولۇشۇۇى الزىۇۇن. شۇۇۇنداق بولغانۇۇدىال  ەۋ
 .ھىن ئې تىياجلىرىنى قاندۇرااليدۇمۇ ڭبالىنىڭ ئە

 

مەجبۇۇۇۇۇۇرالش ئاسۇۇۇۇۇتىدىكى قىۇۇۇۇۇز پەرزەنۇۇۇۇۇت فىتۇۇۇۇۇرەت  ەۋ بېسۇۇۇۇۇىن. 97
 قااليمىقانچىلىقىغا دۇچار بولىدۇ

بۇۇاال پەقەت ئۇۇۆزىنى خاتىرجەملىۇۇك ئىچىۇۇدە ھۇۇېى قىلغانۇۇدىال روھىيىتۇۇى 
 .يېتىلىدۇ، كۈچلىنىدۇ

تا بېسۇۇۇىن ئاسۇۇۇتىدىكى بۇۇۇالىالر ھېسسۇۇۇىي يېۇۇۇتىلىش جەريۇۇۇانىنى تامامالشۇۇۇ
  ...قىينىلىدۇ

قىۇۇزالردىن بولۇۇۇپ  -بۇۇۇ مەجبۇرالشۇۇالر قىۇۇز پەرزەنتلەرنۇۇى نازاكەتلىۇۇك خۇۇانىن 
ئوغۇۇۇل بالىۇۇدەك بولۇۇۇش » يېتىلىشۇۇنىڭ ئورنىغۇۇا، ئۇۇۆزىنى قوغۇۇداش ئۈچۇۇۈن 

 ...قا ئىتتىرىدۇ«

بۇنۇۇۇداق ئەھۇۇۇۋال بالىنىۇۇۇڭ فىترىتۇۇۇى بىۇۇۇلەن زىتلىشىشۇۇۇىنى كەلتۇۇۇۈرۈپ 
وغۇۇۇل بالىۇۇدەك ياشۇۇاش فىتۇۇرەتكە چىقىرىۇۇدۇ... قىۇۇز بولغۇۇان تەقۇۇدىردىمۇ ئ
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زىتتۇۇۇر. قىۇۇز بۇۇاال ئۇۇۆزىنى ئوغۇۇۇل بالىۇۇدەك ھۇۇېى قىلغانسۇۇېرى قىزالرغۇۇا خۇۇاس 
  ...نازاكەتتىن يىراقلىشىدۇ

مەسۇۇىلەن، ئۇۇۆزىنى ئوغۇۇۇل بالىۇۇدەك ھۇۇېى قىلغۇۇان قىۇۇزالر يوپكۇۇا كىيمەيۇۇدۇ، 
 ...زىننەت بۇيۇملىرىنى تاقاشنى ياخشى كۆرمەيدۇ

بولۇشۇۇى بىۇۇلەن « ئوغۇۇۇل بالىۇۇدەك » رىنىۇۇڭ ئۇۇانىالر قىزلى-كۇۇۆپىنچە ئاتۇۇا
 .ماختىنىدۇ

ئوغۇۇۇۇل بالىۇۇۇدەك بولغۇۇۇان قىۇۇۇزالر ئۇۇۇۆزىنى تېخىمۇۇۇۇ ياخشۇۇۇى قوغدايۇۇۇدۇ، 
 .قىيىنچىلىقالرغا باش ئەگمەيدىغان بولىدۇ دەپ ئوياليدۇ

ھۇۇالبۇكى، كىشۇۇى، يەنۇۇى قىۇۇزالر قىۇۇز بالىۇۇدەك، ئوغۇۇۇلالر ئوغۇۇۇل بالىۇۇدەك 
غانسۇۇېرى روھۇۇى جەھەتۇۇتىن ھۇۇۇزۇر بولۇۇۇپ ئۇۇۆز فىتۇۇرىتىگە مۇۇاس ھالۇۇدا ياشى

 .تاپىدۇ

 

ئانىنىۇۇڭ بۇۇالىلىق دەۋرىۇۇدە مەھۇۇرۇ  قالغۇۇان تۇيغۇۇۇلىرىنى بالىسۇۇى -ئاتۇۇا. 98
 ئارقىلىق تولۇقالشقا ئىنتىلىشى ھېسسىي جەھەتتىكى خاتالىقتۇر

تۇيغۇلىرىنىۇۇڭ ئۇۇورنىنى  -ئۇۇانىالر بەزىۇۇدە ئۇۇۆزى مەھۇۇرۇ  قالغۇۇان ھۇۇېى -ئاتۇۇا
 .بالىلىرىغا يۈزلىنىدۇبىلمە   -تولدۇرۇش ئۈچۈن بىلىپ 

ئانىنىۇۇڭ نەزىرىۇۇدە بالىسۇۇى بۇۇۇ ئې تىيۇۇاجىنى -سۇۇۆيگۈدىن مەھۇۇرۇ  قالغۇۇان ئاتۇۇا
قاندۇرغۇچىۇۇۇدۇر. چۇۇۇۈنكى ئۇنىۇۇۇڭ نەزىرىۇۇۇدە بالىسۇۇۇى ئۇۇۇۇنى ھەرقانۇۇۇداق 

ئانىسۇۇى -ئاتۇۇا ەۋ شۇۇارائىتتا ياخشۇۇى كۆرىۇۇدۇ، ئۇنىتغۇۇا موھتۇۇال بولىۇۇدۇ
 .مەھرۇ  قالغان تۇيغۇلىرىنىڭ ئورنىنى تولدۇرىدۇ

چۇۇوڭ ئىل ۇۇا  مەنبەسۇۇىنىڭ  ڭشۇۇۇنداق يۇۇۈزلىنىش ئىچىۇۇدىكى كىشۇۇى ئەمۇ
بالىالرنىۇۇۇڭ ئې تىيۇۇۇاجىنى قامۇۇۇداش ئەمەس، بەلكۇۇۇى ئۇۇۇۆز ئې تىيۇۇۇاجلىرىنى 

 .قاندۇرۇش ئىكەنلىكىنى ھېى قىاللماسلىقى مۇمكىن

ئانىنىۇۇڭ بۇۇۇ قىلمىشۇۇى ئۆزىۇۇدىكى ئۆتمۈشۇۇتىن قالغۇۇان يۇۇارىالرنى  -ئاتۇۇا 
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ىن ئىبۇۇۇارەتتۇر. لۇۇېكىن ئۇۇۇۇالر بۇۇۇۇنى تۇۇېتىش ئۈچۇۇۇۈن بالىسۇۇىغا يۈزلىنىشۇۇۇت
 .ئۆزلىرىمۇ ھېى قىلىپ يېتەلمەيدۇ

« ئۇۇۇۆزى » بالىنىۇۇۇڭ ھاياتىنىۇۇۇڭ دەسۇۇۇلەپكى باسۇۇۇقۇچلىرىدىن تارتىۇۇۇپ 
سۇۇۇۈپىتىدە ئەمەس، بەلكۇۇۇى باشۇۇۇقا بىرسۇۇۇىنىڭ ھېسسۇۇۇىي ئې تىيۇۇۇاجلىرىنى 
قانۇۇدۇرۇش مەقسۇۇىتىدە مۇناسۇۇىۋەت ئورنىتىشۇۇقا ئادەتلىنىشۇۇى، كىشۇۇىلىكىنىڭ 

تارتىۇۇپ شەخسۇۇى تۇرمۇۇۇش تەربىيىسۇۇىگىچە بولغۇۇان نۇرغۇۇۇن  يېتىلىشۇۇىدىن
 .تەرەپلەردە كۆىۈلسىزلىكلەرگە ئۇچرىشىغا سەۋە  بولىدۇ

ئۇۇۆزىنى سۇۇاقايتىش ئەمەس، بەلكۇۇى بالىسۇۇىنىڭ  -ئانىنىۇۇڭ مەقسۇۇىتى -ئاتۇۇا
 .ھېسسي يېتىلىشىگە يار يۆلەكتە بولۇش بولۇشى كېرەك

ئانۇۇا ئۆزلۈكىۇۇدىن -ئاتۇۇابۇۇاال بىۇۇلەن مۇشۇۇۇنداق مۇناسۇۇىۋەت ئورنىتىلغانۇۇدا 
 .ساقىيىپ كېتىدۇ

 

مۇۇاجىرالىرى ئىچىۇۇدە چۇۇوڭ بولغۇۇان بۇۇالىالر  -ئانىسۇۇىنىڭ جېۇۇدەل -ئاتۇۇا. 99
  ھېسسىي جەھەتتىن تۈگىشىپ كېتىدۇ

مۇۇۇاجىرا مۇۇۇۇھىتى بالىنىۇۇۇڭ ھېسسۇۇۇىي يېتىلىشۇۇۇىگە -ئائىلىۇۇۇدىكى جېۇۇۇدەل
توسۇۇالغۇ بولىۇۇدۇ. بۇۇۇ خۇۇۇددى بىۇۇر تاغارنىۇۇڭ ئاسۇۇتىنىڭ تېشۇۇىلىپ كېتىۇۇپ، 

 .ئاستا تۆكۈلۈپ كېتىشىگە ئوخشايدۇ-دىكى ئۇننىڭ ئاستائىچى

ئۇۇانىالر سوقۇشقانسۇۇېرى تاغارنىۇۇڭ ئىچىۇۇدىكى ئۇنغۇۇا ئوخشۇۇايدىغان  -ئاتۇۇا
 .تۇيغۇالر تۆۋەنگە تۆكۈلۈشكە باشاليدۇ

بىۇۇۇر مەزگىلۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن تاغارنىۇۇۇڭ قۇپقۇۇۇۇرۇق بولۇۇۇۇپ  ئۇۇۇانىالر-ئاتۇۇۇا
گىيەسۇۇى تۇۇۇۈگىگەن بالىنىۇۇۇڭ ھېسسۇۇىي جەھەتۇۇۇتىن ئېنېر ەقالىۇۇدىغانلىقىنى ۋ

 .بىر كىشىگە ئايلىنىپ قالىدىغانلىقىنى ئويالپ يېتىشى كېرەك

مۇۇاجىراالر نۇۇېمە ئۈچۇۇۈن بالىغۇۇا تۈگىشۇۇىپ -ئۇنۇۇداقتا ، ئائىلىۇۇدىكى جېۇۇدەل
 كەتكەنلىك تۇيغۇسىنى ھېى قىلدۇرىدۇ؟
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-تۈگىشۇۇىپ كېۇۇتىش، يېتەرسۇۇىزلىك تۇيغۇسۇۇىنىڭ نەتىجىسۇۇىدۇر. بۇۇاال ئاتۇۇا
ماجىراغۇۇا چۇۇارە تېپىۇۇپ بېرەلمىگەنلىكۇۇى  - ئانۇۇا ئوتتۇرىسۇۇىدىكى جېۇۇدەل

ئۈچۇۇۈن ئۇۇۆزىنى يارامسۇۇىز دەپ ھۇۇېى قىلىۇۇدۇ. بالىنىۇۇڭ تۈگىشۇۇىپ كېتىشۇۇى 
سۇۇەۋەبىدىن ئەمەس، بەلكۇۇى شۇۇۇ جېۇۇدەل  جىدەللىشىشۇۇىئانىسۇۇىنىڭ -ئاتۇۇا
مۇۇۇاجىراالرنى تۈگىتىۇۇۇدىغان چۇۇۇارە تېپىۇۇۇپ بېرەلمىگەنلىكىۇۇۇدىن پەيۇۇۇدا  -

 .بولىدۇ

ئانۇۇۇۇا -ىنى ھۇۇۇۇېى قىلىۇۇۇۇش، ئاتۇۇۇۇابالىنىۇۇۇۇڭ تۈگىشۇۇۇۇىپ كېتىۋاتقۇۇۇۇانلىق
ئوتتۇرىسۇۇىدىكى جېۇۇدەلنى پۈتۇۇۈنلە  ھەل قىاللمىسۇۇىمۇ، ھۇۇېچ بولمىغانۇۇدا 

خاتىرىسۇۇۇى ئۈچۇۇۇۈن دەتۇۇۇاالش قىلىۇۇۇدىغان مەسۇۇۇىلىلەرنىڭ -بالىنىۇۇۇڭ يۇۇۇۈز
 .ئازىيىشىغا سەۋە  بولىدۇ

 

بالىنىۇۇڭ خاتالىقلىرىغۇۇا تەبەسسۇۇۇ  بىۇۇلەن  مۇئۇۇامىلە قىلىۇۇش، ئۇنىتغۇۇا . 100
  پۇرسىتى بېرىدۇ خاتالىقىنى تۈزىتىش

خاتالىقنىۇۇڭ تۈزىتىلىشۇۇى ئۇۇۇ خاتۇۇالىقنى بىلىۇۇپ يېۇۇتىش بىۇۇلەن ئەمەلۇۇگە 
ئاشۇۇىدۇ. بۇۇاال خاتۇۇالىق سۇۇادىر قىلغۇۇان ۋاقتىۇۇدا دىققىتىنۇۇى خاتالىققۇۇا ئەمەس، 

ئانىسۇۇىنىڭ ئۇۇۆزىگە ئاچچىقلىنىۇۇدىغانلىقىغا مەركەزلەشتۈرۈسۇۇە، سۇۇادىر -ئاتۇۇا
ن يەنە ئوخشۇۇۇۇاش قىلغۇۇۇۇان خاتۇۇۇۇالىقىنى بىلىۇۇۇۇپ يېتەلمەيۇۇۇۇدۇ... كېۇۇۇۇيى

 ...خاتالىقنى قايتا سادىر قىلىدۇ

 -ئۇۇانىالر بالىلىرىغۇۇا ئېغىۇۇر -ھۇۇالبۇكى، خاتۇۇالىق ئۆتكۇۇۈزگەن پەيتۇۇتە ئاتۇۇا
بىۇۇلەن مۇئۇۇامىلە قىاللىسۇۇا، بۇۇاال خاتالىقنىۇۇڭ سۇۇادىر  سۇۇەۋرچانلىق ەۋ بېسۇۇىق

قايتىۇۇدىن تونۇۇۇپ يېتىۇۇدۇ... خاتالىقنىۇۇڭ سۇۇادىر  بولۇۇۇش تەرتىپىنۇۇى ئىچىۇۇدە
ىنى بايقۇۇاپ چىققۇۇان بۇۇاال، خاتۇۇالىقالردىن قانۇۇداق قىلغانۇۇدا بولۇۇۇش جەريۇۇان

 .خالىي بولىدىغانلىقى توغرىسىدا چۈشەنچىگە ئىگە بولىدۇ


