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 باغ ئورنىتىش توغرىسىدا ەتەربىخ ۇرسىداباال ئوتت ەنئانا بىل

 

 ە؟نىم ەنباغلىنىش دىگ بىخەتەر

 

. ۇلىدئايرى ەھەتتەجىسمانى ج ەقەتئانىدىن پ ەلگەندەك ۇنياغابىلىمىز، باال د ھەممىمىز

 ۇب كىنې. لۇباشاليد ۇشقابول ەمئايرىم بىر ئاد ۇئ ،ېسىلىدۇككىندىكى  ۈشىدۇ،قورساقتىن چ

 اقتىۋبولغان  ەمئاد ۇستەقىلياكى بىر م ۋاقتىئايرىلغان  ەقىقىئانىدىن ھ ڭبالىنى ۋاقىت،

 تى،ۋاقئانىغا باغالنغان  ەنىالي ەھەتتەروھى ج ۇ،ئايرىلسىم ەھەتتەنى جىسمانى جە. يەمەسئ

 . ېسابلىندۇھ بىر قىسمى ڭئانىنى

باال ئاندىن روھى  ەندەياشقا كىرگ ۆت. تۋاملىشىدۇدا ەياشقىچ ۆتت ۇشبول ۇنداقب

 ۈچۈن،ئ ۇنىڭ. شۇباشاليد ۇشقابول ەمبىر ئاد ۇستەقىلئانىدىن ئايرىلىپ ئايرىم ، م ەھەتتەج

. باال ۇدبولى ەزگىلىئانىغا باغلىنىش م ڭبالىنى ۋاقتىبولغان  ەياشتىن ئىككى ياشقىچ ۆلن

قىسىلىپ  ۆيدەئ ۇب ۇ. ئېلىدۇك ۇپمىھمان بول ېڭىبىر ي ۆيگەئ ۇغۇلۇپ،ت ېڭىي ۇنياغاد

 ى،ېرەلىشب ۇپقوي ۆزىنىئ .ېرەكھىس قىلىشى ك ەتراھ ۇتۇپ،ت ەئازاد ۆزىنىقالماسلىقى، ئ

 ىنەركئ ۆزىنىھىس قىلىش، ئ ەتراھ ۇشۇنداقم ەل. دېرەكك ېيەلىشىد ەپلىرىنىگ ەيدىغاند

 ۈچۈنئ ۇشقوي ۇرىغائوتت ەكلىنىش ۆزيارىتىلغان ئ ەرىپىدىنت ۇچىياراتق ەمھ ېرىشب ۇپقوي

 . ەكىللىنىدۇباغ ش ۇرسىداباال ئوتت ەنئىككى يىلدا ئانا بىل ەسلەپكىد

 ېلىپ،ئ ۇيغۇسىنىت ەتەرلىكبىخ ئانىدىنباال  ۋاقىتتا، ەياشقىچ ۆتئىككى ياشتىن ت

ن كىيىن، ئالدىرىماي ئانىدى دىنەنبىلگ ەنلىكىنىئىك ەزاسىبىر ئ ۆينىڭئ ۇشۇم ۆزىنىڭئ

ەن مبولى ۇستەقىلم ەمدىئ ەن،قىلىم ۆزەمئ ەمدى. ئۇتىرىشىد ۇشقابول ۇستەقىلئايرىلىپ م

 ەۋرىسىچ ەتخىزم ەۋرىسى،ئ ەكتەپكىيىن م ۇنىڭدىنئ .ۇباشاليد ۇشقابول ڭباال چو ەپد
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 ۇھەببەتم ەڭئ قىلىدىغىنى، ەنچئىش ەڭئ ۆلىنىدىغىنى،ي ەڭئ ۇغۇلغانداباال ت ېكىن. لۇبولىد

يىن، ئىككى ياشتىن كى ۈچۈنئ ۇنىڭ. شۇدادىسى بولىد ۋەئانىسى  ۇنىڭئ قىلىدىغىنى ېرەكك

 . ۇباشاليد ۈچىيىشكەك ۇيغۇسىت ەۋەلىكبالىدا ت

 ېسەميتاماق  ۇرۇپئولت ۆزەمئ ەيدۇ،بولسا د متاماق قاچا ۆزەمنىڭئ ڭ: مىنىەسىلەنم

 ڭەئ ۇنيادىكىد ەلگەندەياشقا ك ۈچ. باال ئۇباشاليد ەدىيىشك ېنىڭم ەرسەن ەممەھ ەيدۇ،د

 ەڭئ ڭنىبالى ۇ. بەيدۇد ېرەكئايلىنىشى ك ۈچۈنالئ ەنم ۇنيا. دۇئايلىنىد ەمگەئاد ەخسىيەتچىش

ىپ، ئايرىل ەتەرئانىدىن بىخ ەلگەندە،ياشقا ك ۆت. تېسابلىنىدۇھ ەزگىلىم ەخسىيەتچىش

 .ەيدۇدوست ئىزد ەتراپتىنئ

بولىدىغان  ۇھتاجم ەڭئ ۇنىڭيوق. ئ ېچنىمىسىھباشقا  ۇنىڭئ ەلدى،ك ۇنياغاد باال

 ەندىنم نۈچۈئ ە. نىمۇبولىد ۆيگۈس ەنىي ۇيغۇسى،ت ەتەرلىكئانىدىن ئالىدىغان بىخ ەرسىسىن

 ۇغەەرپياكى م ۇئەللىمم ۈلباھارگ ۆزلەۋاتقانس ەرستوغرىلىق د ەربىيىسىباال ت ەنەباشقا ي

 ۇنياغاد ېڭىباال ي ،ېگەندەد ەكىتلەيدۇتوختىماي باغ توغرىلىق تن، ۇبولس ۇئەللىملەرم

وھتاج م ېمىشكەئ ۈتس ۇزۇشقا،قورسىقىنى تويغ ۇقلىنىشقا،ئوز ەھەتتەجىسمانى ج ەلگەندەك

 موھتاج.  ەڭئ ېلىشقائ ۇيغۇسىت ەتەرلىكبىخ ۋە ۆيگۈبولغاندىن باشقا، ئانىدىن س

بىز  ۈچۈنئ ۇنىڭبىرى. ش تىياجلىرىدىنېھئئاساسى  ەڭكىيىنكى ئ ۇغۇلغاندىنباال ت ۇب

 ساغالم باغ ەن. ئانا بىلەكىتلەيمىزقىلىشنى ت ەتدىقق ەئاالھىد ەكىللەندۈرۈشكەباغ ش

 ەنلبالىلىرى بى ۋە ەمراھىھ ەلگۈسىك ەن،دوستلىرى بىل ۋاقىتالردا،بولغان  ڭباال چو ۇرالىغانق

دىغان، قاراي ەنبىل ۇيغۇسىت ەنچئىش ا. باشقىالرغۇئاساس سالغان بولىد ۇرۇشقاباغ ق ەتەربىخ

 ۇپويق ەركىنئ ۋاقىت ەرھ ۆزىنىھىس قىلدىغان، ئ ەتەربىخ ۇرۇپق ۇناسىۋەتم ەنبىل ەنچئىش

ىككى ئ ەرگىزمۇ. ھۇئىش قىالاليدىغان بولىد ەھالىتى بويىچ ەسلىئ ېرەلەيدىغان، ئۆزىنىڭب

 . ۇقالمايد ۇپبول ۈزلىمىچىي

 ەسلىسىز بىرىدىن قورقىسىز، ئ ۇ؟نىدەكىللىقانداق ش ۈزلىمىچىلىكئىككى ي

نى مازاق سىز ۇنىڭئ ەنىقويالماستىن ماسكىدىن بىرنى تاقايسىز، ي ۇرىغائوتت ڭىزنىھالىتى
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ىنى ھالىت ەسلىئ ۆزىڭىزنىڭئ ەنبىل ۇنىڭقورقىسىز. ش ۆرۈشىدىنك ۆۋەنقىلىشى ياكى ت

داق ئىككى ۇن. بەكىللەندۈرىسىزش ەتنىباشقا بىر ھال ەھەتتەنىقابالپ، سىرتقى ج

 ەىچھالىتى بوي ەسلىيارىتىلغان ئ ەرىپىدىنت ۇچىياراتق ەسلىئ ۆزىنىڭئ ۈزلىمىچىلىك،ي

ىلىپ ك ەۋەبىدىنس ەكىللەنمىگەنلىكباغ ش ەتەرلىكبىخ ۇپ،بول ېگەنلىكدياشىيالماسلىق 

 .ۇچىقىد

ماددى  ڭئانىالرنى ەنىقايسى؟ ي ۇقتاھالقىلىق ن ۇھىمم ەڭباغ ئورنىتىشتا ئ بىخەتەر

 ەنلئىش قايسى؟ باال بى ۇھىمم ەڭقىلىشقا تىگىشلىك ئ ەھەتتىنج ەنىۋىياكى م ەھەتتىنج

بالىالر  ەنم ۇرۇشمۇ؟قاند ۋاقتىدا ەلد ېھتىياجىنىئ ڭبالىنى ۇشمۇ،بول ەبىلل ۋاقىت ەرھ

 ۇنىش ەريانىداج ۇشتوغرىسىدىكى كىتابالرنى ئوق ەربىيىسىباال ت ۋە ۆگىنىشئپىسخىكىسىنى 

 ڭلىنىبا ەنئانا بىل ەقەتپ ۇقتان ۇھىمم ەكىللەندۈرۈشتىكىباغ ش ەتەردىمكى، بىخھىس قىل

 ياجىنىېھتىئ ڭبولغاندا، بالىنى ەبىلل ەنباال بىل ڭئانىنى ەلكىب ەمەس،ئ ۇشىالبول ەبىلل

 ۇش رىش؛ېبالىغا ب ېھنىنىز ۈتۈنپ ،ېكۇنتتاس ۇت،بىر مىن ەرھ ەقىقىدە،بىر د ەرھ ۇرۇۋاتقانقاند

 ممەەبولماسلىق؛ باشقا ھ ەرسەن ېچقانداقھبالىسىدىن باشقا  ەھنىدېز ەقىقىدەد ۇش ۋاقىت،

 ىشتىكىەكىللىنباغ ش ەتەربىخ ۇ. بۇشقوي ۇنغاياكى ئىككىنچى ئور ۇيۇشق ەينىگەك ەرسىنىن

، “ يىشېدئات  ڭاما ۈزۈڭنىئ ەنس، باالم” ېچىپئ ەڭك غابالى ڭىزنى. قوينىۇقتاھالقىلىق ن ەڭئ

 .ەتئىبار ېرىشتىنبالىغا تاشالپ ب ەمھ ۆزىڭىزنىئ

 رىدىغانېب ەمباغ ئورنىتىشقا يارد ەتەربولغان ئارىلىقتا بىخ ەئىككى ياشقىچ نۆلدىن

 ؟ئىشالر قايسى ۇھىمم

 .ەمدۈرۈشئ ۇلۇقت ەبالىنى ئىككى ياشقىچ ەنىي ەمدۈرۈش.. ئ1

 تەەھەتماددى ج ەنباال بىل ەنىي ېتىش.. بالىنى ياتاقتىن ئايرىماي بىر ياتاقتا ي2 

 .ېتىشي ەبىرگ بولماستىن ەرسەن ېچقانداقھئايرىيدىغان 

 .ۈلدۈرۈشئوينىتىش، ك ەركىلىتىپبالىنى ئ ەريانىداج ۇرۇش. زاكا ئالماشت3 

 . ۆتكۈزۈشئ ۋاقىت ۈپەتلىكس ەن. باال بىل4 
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ئىشالرنى  ۇب .ەرىكەتلەرھ -ئىش ۇھىمباغ ئورنىتىشتا ئىنتايىن م ەتەربىخ ەنباال بىل ۇالرب

باال  ەن. ئانا بىلەكىللىنىدۇشباغ  ەتەربىخ ەرگەندە،بالىغا ب ڭىزنىزىھنى ۈتۈنقىلغاندا، پ

 ئىمىتىسىز. باال ەتبالىنى راھ ۇ. سىزمۇئىمىد ەتباال سىزنى راھ ،ۇتام قالمايد ۇرسىدائوتت

 تسەمەاق ئتام ەنىم ۈشتەچ ەسىلەنبولسا، م بار باشقا ئىشالر ڭىزداكاللى ەگەرئ ەمدۈرگەندە،ئ

 ەپگ ەنبىل ڭىز. ياكى يولدىشىيالۋاتىسىزئو ەپئىشنى قانداق قىلسام بوالر د ۋۇبوالر، ما

 اتىسىز،ۋئىمىتى ۋاتىسىز،قارا ڭىزغابالى .ېلىۋاتىدۇك ڭىزئاچچىقى ۇڭا. شڭىزتالىشىپ قالدى

 ۋاتىسىز،ۇقوي ۈلۈپك ۈزەكىي ڭىزغائىشالر بار. بالى ەرخىلھ ڭىزداكاللى ېكىنل ۈلدۈرۈۋاتىسىز،ك

 ۇنىڭ. شەيدۇەكىللەنمباغ ش ۋاقىتتا ۇز. بەتتىڭىك ۈشۈپسىيالپ، خىيالغا چ ېشىنىب ڭىزنىڭبالى

 ەرنىۆڭۈلسىزلىكلئاچچىق، ك ەرخىلھ ەن،بىل ېھنىڭىزز ۈتۈنپ ەمگۈزگەندە،ئ ڭىزنىبالى ۈچۈنئ

 . ېرەكك ڭىزقىلىشى ەبەسسۇمت ڭىزغابالى ۋېتىپ،چىقىرى

ىرىشقانسىرى ، ت ۇخلىتىشقاسىز بالىنى ئ ېكىنل ۇخلىتىۋاتىسىز،بالىنى ئ ەسىلەن،م ەنەي

 ڭىزدەسىز ئىچى مەلكى. بۇمكىنم ېيىشىڭىزد ۇئىشت ەنىم ۇ. بۇخلىمايۋاتىدۇئ ېتىكلىشىپتىز ڭبالى

ىمنى ئىش ۋالسام،قىلى ۆگىنىشىمنىئ ەنم ۇخلىساڭئ ەنس ۇخلىغىنە،چاققانراق ئ ڭىزنىبالى

 ام،ۋالسبىر بازارغا چىقىپ كىرى ەنم ۇخلىغىنە،چاققانراق ئ ،ۇيۇۋالساميقاچامنى  ۋالسام،قىلى

 ڭىزداكاللى لېكىن ەيسىز،د ۇخالباالم ئ ەللەيئ ېغىزىڭىزدائ .ۇخلىتۋاتىسىزئ ەنخىيال بىل ەندىگ

 ەپد “اليلىۇخئ ەڭباالم ت ەكىل. ”ېرەكك ڭىزتاشلىشى ۆزىڭىزنىئ ڭىزغائىشالر بار. سىز بالى ۇش

اشالپ، ت ەتراھ ۆزىنىھالدا، ئ ەزگەنس ڭىزنى. باال تىنىقىۇخلىسۇنئ ڭىزمۇبالى ۇخالڭ،ئ ۇسىزم

 تىشىڭىزېككىيىن ئويغىنىپ  ەمدىنسىز بىرد ەلكىم. بۇقالىد ۇخالپئ ەبىلل ۇچاقالپسىزنى ق

 خلىتىۋاتقانۇبالىنى ئ ېكىن. لۇبولىد ۋەرسىڭىزئىشنى قىلى ۆزىڭىزنىڭچاغدا سىز ئ ۇ. بۇمكىنم

 .ېرەكك ېرىشىڭىزبالىغا ب ڭىزنىخىياللىرى -ئوي ڭىزنى،زىھنى ۈتۈنپ ۋاقىتتا،

، ۆتكۈزۈشئ ۋاقىت ۈپەتلىكس ەنئىش باال بىل ۇھىمبىر م ەنەباغ ئورنىتىشتا، ي ەنبىل باال

 ەنىلبالىلىرى ب ڭياخشى مىسالى مالىنا خانىمنى ەڭئ ۇنىڭ. بېرىشبالىغا ب ېھنىنىز ۈتۈنپ
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 ڭالر،ىكىر ەئىچىگ ۇننىڭئوينىغاندا، ئوي ەنبىل قانداق ئوينىغانلىقى. مالىنا خانىم بالىالر

 .ەيدۇد ۇڭالر،ھىسسىيات قوش ەڭت ېسياتىغاھ ىڭبالىن

 ڭىزى. ئاچچىقەيسىزد ،ېتىپتۇك ېسىپس ەكب ۋاي ۇرغاندا،زاكىسىنى ئالماشت نىڭىبال

. ېرەكك ڭىزېيتىشىئ ۈكرىش ۇنىڭغاب ېلىپ،ئ ۇرھوز ڭىزدىنئورنىغا بالى ۇنىڭ. ئۇمكىنم ېلىشىك

 گەنەتكۈزك ەرسىلەرنىن ەھەرلىكچىققاندا ئىچىمىزدىكى ز ەتخانىدىنھاج ڭيولباشچىمىزنى

 ڭڭىزنىبالى ۇ. سىزمېتەتتىكھالدا چىقىپ  ېيتقانئ ەمدەھ ئېيتقان، ۈكرىش ۇچىغاياراتق

 .ۇبولىد سىڭىزۇرئالماشت ېرىپب ڭىزنىزىھنى ۈتۈنپ ېيتىپ،ئ ۈكرىلەرش ۇرغاندا،زاكىسىنى ئالماشت

 ېرسوناژنىپبىر  ەرھ ڭالر،كىرى ەئىچىگ ۇننىڭئوينىغاندا، ئوي ەنخانىم بالىالر بىل مالىنا

 -بالىالر خوشال ۇنىڭداش ۋالماڭالر،ھىس قىلى ەمدەكئاد ڭچو ۆزۈڭالرنىئ ۈشىنىڭالر،ياخشى چ

 نەھىس قىلىمىز؟ مالىنا خانىم بالىلىرى بىل ېمىنىن ۇنىڭدىن. بەندىگ ۇ،ئوينىيااليد ۇرامخ

 ۇالرش زىنىۆبالىلىقىغا قايتقان، ئ ۆزىئ ەرگەن،بالىلىرىغا ب ېھنىنىز ۈتۈنپ ۆتكۈزگەندە،ئ ۋاقىت

 زۇرۇھ ۇندىنبالىلىرى ئوي ۈچۈن،قىاللىغانلىقى ئ ۇشۇنداقئوخشاش ھىس قىلغان. م ەنبىل

 .ەرگەنب ۇپيقو ەركىنئ ۆزىنىئالدىدا ئ ڭ. بالىلىرى ئانىسىنىۆرگەنياخشى ك ۇننىئوي ۇتاپقان. ب

 ەمراھ ەھەتتەبالىغا جىسمانى ج ۇقتاباغ ئورنىتىشتا، ھالقىلىق ن ەتەربىخ ەنبىل باال

 ۈتۈنپ ەھەتتەروھى ج ۋاقىتتابىر  ەربولغان ھ ەبىرگ ەنباال بىل ەلكىب ەمەس،ئ ۇشبول

 ېڭىزغاد ددىۇخ ۆزىڭىزنىئ ېرىش،بالىغا ب ڭىزنىئوي خىيالى ۈتۈنپ ڭىزدىكىكاللى ڭىزنى،زىھنى

 .ەتئىبار ېتىشتىنئ ەركىنئ ۆزىڭىزنىئ االىغب ەك،تاشلىغاند

ك بىر قىلىشقا تىگىشلى ەتبىز دىقق ەرىكەتلەردەھ-باغ ئورنىتىشتىكى ئىش ەتەربىخ

 ۇقتىالر:ن ۇھىمم ەقانچ

باغ  ەتەربىخ ەزگىلدە،بولغان م ەياشقىچ 2-0 باال ۆزلىگەندە،س ۇرۇنبىز ب بىرىنچى،

. ۇنقالمىس ۇپبول ۈشەنچەئانىالردا خاتا چ ېسەمد ۇئايرىلىد ەتەربىخ ەياشقىچ 4-2. ۇرۇلىدۇق

 ۇنىڭب ڭالرنىڭبالىلىرى چو ەك،ئىشىد ڭياشتىن كىچىك بالىلىرى بارالرنى ۆتت ۇددىخ ۇب

 ڭىزبالى ز،ۇرالمىسىڭىباغ ق ەتەربىخ ەنبىل ڭىزبالى ەگەر. ئڭھىس قىلما وقتەكئاالقىسى ي ەنبىل
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 ەتقدىق ۇقتىالرغان ۇئوخشاشال ب ۇ. سىزمۇبولمايد ڭىزخالىمىسى ۇشنىسىرداش بول ەنبىل

 ۆزىمىزگەئ ۇمچوق ەرسنىد ۇب ۇئانىالرم ڭبالىسى چو ۈچۈن،ئ ۇنىڭ. شېرەكك ڭىزقىلىشى

 قالمايلى. ۇنتۇپئ ەتبىقالشنىت

 ۇپ،بول ۆزبىر س ەن( دىگEs Duyarlik<)ۇيارلىق>ئىش دۈركچىدەت ،ئىككىنچى

بىر ئىشقا قاتتىق  ڭىزبالى. ەنىلەردەم ەندىگ ەمراھھ ەڭ،ئوخشاش، ت ۇيغۇ،ئوخشاش ت

اغزىغا ئ ەتتاھ ەپد “ۇمي ڭنىيىغلىما، ئاغزى”يىغلىغاندا، سىز  ۋارقىراپئاچچىقلىنىپ، قاتتىق 

ن بىر بولمىسا باال كىيى ۋالسۇن،ئاچچىقىنى چىقىرى ۋالسۇن،يىغلى ڭىزسالىسىز. بالى ۇرۇپمۇئ

 .ۇقالىد ۇپئىشقا ئاچچىقلىنالمايدىغان، ئاچچىقىنى چىقىرالمايدىغان بول

 زىنىۆئ ەپد ەنقىلىم ۇنىش ەمقالسا ھ ۇپئىش بول ەمەسئىھتىياجى ئ ڭبالىنى ئەگەر

ىز باالم بىز ب ۋاقىتتا ۇ. بۇبولىد ۈرىشىك ېھتىياجئ ڭبالىنى ۇب ،ۇرۇۋالساتيىغالپ  ېتىپئ ەرگەي

 ۆزىگەك ڭباال يىغالپ توختىمىسا، بالىنى ەمما. ئۇقىلساق بولىد ەتر ەپئىشنى قىلمايمىز، د ۇب

قارارلىق بولىشىمىز،  ۇم. بىز چوقۇبولمايد ۆزگىرىۋالساقئ ەپد ڭە،قىلى ۇ،بوپت ەھ ،قاراپ

كىيىن  ۋالغاندىن. باال يىغالپ، ئاچچىقالپ ئىچىنى بوشىتىېرەكك ۇرىشىمىزت ڭچى ېپىمىزدەگ

ىلىشتىن بىلىپ، يامان ئىشنى ق ەرمەيدىغانلىقىنىب ۈنۈمئ ڭقىلىشنى ۇنداقب ېيىنچەك. ۇتوختايد

 .ۇتوختايد

 كىمىز،ۈشۈرمەسلى. بىز بالىنى چۇھىمئىنتايىن م ۇشئوخشاش بول ەنبالىالر بىل تۇيغۇدا

 كىيىن بولغاندا، باال ۇنداق. بېرەكك ۆرمەتلىشىمىزھ ۇالرنىئ ەلكىب ېرەك،ك ەمسىتمەسلىكىمىزك

مىنى  ،يدۇەيىبلىمەئئاپام مىنى  ەنى. يۇئورتاقلىشىدىغان بولىد ەنسىرلىرىنى سىز بىل ۈتۈنپ

باال -بولغاندا، ئانا ۇنداق. بۇئوياليد ەپد ۇ،سىرداش بوالاليد ەنبىل ەنم ۇ،ىدۈشىنچ

 ەخمەقالىنى ئب ەگەر. ئەكىللىنىدۇياخشى ش ەبىئىباغ ناھايىتى ت ۇرسىدىكىئوتت ڭالرنىڭئىككى

 تام ۇرىدا. ئوتتۇقالىد ۇپئاچچىقالنساق، باال بىزدىن قورقىدىغان بول ۇنىڭغاقىلساق، ئ

 ۇپبول ېمەيدىغاندئويالپ،  ېگەننىد ۇ،قىالرم ۇبۇلباال ئاپام ق ۈچۈن،ئ نلىقىقالغا ەكىللىنىپش



 گۇرۇپپىسى يىغىپ رەتلىگەن 」بىر「

7 / 11 
 

 -ۇشئوخشاش بول ۇيغۇدات ەنباال بىل ۇن،ئاپا ياكى دادا بولس ەيلىم ۈچۈن،ئ ۇنىڭ. شۇقالىد

 ھالقا. ۇھىمبىر م ەنەباغ ئورنىتىشتىكى ي ەتەربىخ

بولماستىن، بالىغا يول  ەكلىگۈچىچ ۇچى،قويغ ۈزۈمانا بالىغا تئ-ئاتا ئۈچىنچى،

 لەرنىۈزۈمت-ەقائىد ۆپبالىغا ئىنتايىن ك ە. ئائىلىدېرەكبولىشى ك ەكچىيىت ۆرسەتكۈچىك

. اتقانۋقىلماي ەمەلئ ەرگەقائىدىل ۇب ۆزىئ ۇچىئانا بولغ-باال قارىسا، ئاتا ېكىنئورنىتىمىز، ل

 رماسلىقنىۇكىرىلىپ ئولت ۇرماسلىقنى،ئولت ۇپسوز ۇتىنىپ ڭالرغابالىسىغا چو ىدادىس ەسىلەن،م

 ۇنكى،ولسب ېسىمىزدەئ. ۇرىدۇئولت ەنخاھىشى بىل ۆزئ ۇپ،سوز ۇتلىرىنىپ ۆزىئ ېكىنل ،ۆگىتىدۇئ

 .ىدۇۆگىنئ ۇنىڭدىنئ ەمھ ۇقارايد ەرىكەتلىرىمىزگەھ-ئىش ەكرەك،ب ۆزلىرىمىزدىنبالىالر س

بىر  ۈچۈنئ بولىشىمىز ەمئاد ېڭىدىني ڭبىزنى ېلىشىك ۇنياغاد ڭبىر بالىنى ەمىلىيەتتەئ

 ەگەرقىلىمىز. ئ ەتدىقق ەپد ۇن،قالمىس ۆگىنىپئيامان ئادىتىمنى  ۋۇ. باالم ماۇرسەتياخشى پ

 ۇ،دئادىللىق ھىس قىلماي ۇنىڭدىنقىلمىساق، باال ب ەرىئاي ۆزىمىزئ ۈزۈپ،ت ۈزۈملەرنىت ۇنداقب

تىن خوشال ھىس قىلىش ەتەر،بىخ ەئىشالر بالىنى ئائىلىد ۇب ەنبىل شۇنىڭ…ۇتولىد ەكەزەپغ

. رەكېئورتاق بولىشى ك ەممەيلەنگەئائىلىدىكى ھ ۈزۈملەرت-ەقائىد ۈچۈنئ ۇنىڭ. شۇتوسىد

لىشىمىز بو ەكچىيىت ەمھ ەرگۈچىب ۆرسىتىپبىز بالىمىزغا خاتالىقنى ك ە،بىرگ ەنبىل ۇنىڭش

 بار؟ پەرقى ەنىم ۇنىڭ. بېرەكك

السا، ق ۆتكۈزۈپئانىالر باال خاتالىق ئ-ئاتا ۆپلىگەن: كەيىبلەشئ ردەەرىكەتلەھ ئىش

خىل  ۇ. بۇىدسال ەيىبلەپئ ۆزىنىئ ڭبالىنى ەرمەي،ب ۆرسىتىپخاتالىقنى ك ەرىكىتىدىكىھ-ئىش

بىز باالم  لىەس. ئەرمەيدۇب ەميارد ۇياخشىالشقا قىلچىم ەرىكىتىنىھ-ئىش ڭبالىنى ەيىبلەشلەرئ

 ېرىشىمىزب ۆرسىتىپخاتا قىلغان جايلىرىنى ك ەپبولمىدى، د ڭىزما ئىشىىز بولدى، ڭئىشى ۋۇما

 .ېرەكقىلماسلىقىمىز ك ۆزلەرنىس-ەپگ ېگىدىغانت ۇرۇرىغاغ ۋىجدان، ڭبالىنى ەرگىزمۇھ

 ڭقالسا، بىزنى ۆتكۈزۈپباال خاتالىق ئ ۋادا: ناۇقتان ەنسىرەيدىغانئ ەڭئ مەن

 ەمنىڭئاد ۇئادىمىيلىكى، ئ ۇنىڭئ ەلكىبولماستىن، ب ەرىكىتىھ-ئىش ۇنىڭئ ەيىپلەيدىغىنىمزئ

 ۇنىڭغائ قالسا، بىز ېلىپئ ۇمۇرن ۆۋەنئىمتىھاندا ت ەرباال بىر ەسىلەن،. مېلىشىدۇرق ۇپبول ۆزىئ
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نلىقىنى قالغا ېلىپئ ۇمۇرن ۈۋەنت ۇشۇنداقم ۈچۈنقىلمىغانلىقى ئ ەييارلىقئىمتىھانغا ياخشى ت

ز بى ۇڭاقويىمىز. ش ەيىبلەپئ ەپد ۆتد ېمانداقن ەنس ۇن،ھور ېمانداقن ەنس ەلكى،ب ەيدىم

 نىڭۇقىلىشىمىز، ئ ەكچىلىكيىت ۇنىڭغائ ۆرسىتىپقىلغان خاتالىقلىرىنى ك ڭبالىمىزنى

 ېشىپئ ېھتىياجىدىنئ ڭباشقا، بالىنى ۇندىنئ .ېرەكك ەسلىكىمىزرمەب ەربەز ەئادىمىيلىكىگ

 ەپد ەيمەن،ي ەكلىكيىم ەخلەتباال ئ ەنەسىلبولمىغان ئىشالردا، م ۆرۈرزبالىغا  ەتكەن،ك

 ۇپونتخاتالىقىنى  ۇالرئ ۋاداقىلىشىمىز، نا ەتر ەنبىل ەسكىنلىكك ۇالرنىبىز ئ ،ۇرۇۋالسات

 لەرنىەپگ ەندەكدىگ ە،سىزگ ەنقىلمايم ەپگ ڭىزغۇ،قىلدى اخاپ ېنىبايام م ەلسە،ئالدىمىزغا ك

ولغاندا، باال ب ۇشۇنداق. مېرەكك ېلىشىمىزئ ۇچىقىمىزغا. بالىمىزنى قايتا قېرەكقىلماسلىقىمىز ك

 .ۇبولىد ۆزلەيدىغانس ۆكۈپت ەبىزگ ەرسىلەرنىئىچىدىكى ن

ئانا  تتا،ۋاقىقازىنالمىغان  ەتىجەئىش قىلىپ ن ەرباال بىر ۋاقتىمىزدا،قىاللىغان  مۇشۇنداق

ئىچىدىكى  ۆزىنىڭئ ۋاقىت ەر. ھۇبولىد ېيەلەيدىغاندقازىنالماي قالدىم،  ەتىجەن ەنم

 لىكەرتش ۆيگۈمىزنىڭبالىمىزغا بولغان س ۇڭا. شۇبولىد ېيەلەيدىغاند ەسىزگ ەرسىلەرنىن

اخشى ي ۆتكۈزسەخاتالىق ئ ۆرىدىغانلىقىمىز،قازانسا ياخشى ك ەتىجەن ەنىي ەنلىكىنى،ئىك

 لىشتىنېئايرىلىپ ق ۆيگۈسىدىنس ڭئانىنى-باال ئاتا ەك،ئىپادىلىس ۆرمەيدىغانلىقىمىزنىك

 .ېرىدۇب ۈزي ەھۋالدىغان ئقورقى

. ېرەكبولىشى ك ەرتسىزش ۋاقىت ەربولماستىن، ھ ەرتلىكش ۆيگۈمىزبولغان س بالىمىزغا

 ڭبىزنى ۇنىئ ۇن،ئالس ۇمۇرن ۆۋەنياكى ت ۇنئالس ۇمۇربالىمىز ئىمتىھاندا ياخشى ن ەيلىم

 ۈچۈنئ ەنلىكىبالىسى ئىك ۆزىمىزنىڭئ ۇنىئ ۋالماسلىقىمىز،قىلى ەرتىش ۆيگۈمىزنىڭس

 .ېرەكك ۈرۈشىمىزبىلد ۆيىدىغانلىقىمىزنىس
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باغ  ەتەربىخ” ېمەي،د“ باغ ئورنىتىش ەنباال بىل” ېتىمق ەرھ ۈچۈنئ ەنىم

 ەيمىز؟د“ ئورنىتىش

قىدىغان قور ېلىشتىنباال ئانىدىن ئايرىلىپ ق ېكىنل ۇ،باغ ئورنىتىلىد ەزىدەب چۈنكى

. ۇئاساسىدا ئورنىتىلغان باغ بولمايد ۇيغۇسىت ەتەرلىكباغ بىخ ۇنداق. بۆرۈلىدۇك ەھۋالئ

 .ېرەكك ەكىللەندۈرۈشىش ۇيغۇسىت ەتەرلىكئانا بالىدا بىخ ۈچۈنباغ ئورنىتىش ئ ەتەربىخ

 ڭلىنىبا -ھالقا ۇھىمناھايىتى م ېسابلىنىدىغانھ ېنىج ڭپىداگوكىسىنى ئاناتولىيە

ساقالپ  ىەتنھال ۇ. شەتئىبار ېلىشتىنتىنچ بولغان روھىي ھالىتىنى ساقالپ ق ۇغۇلۇشتىكىت

ىشتا باغ ئورنىت ەتەربىخ ەنچىقىرىشى باال بىل ۈچك ۋە ېرىشىب ەميارد ڭئانىالرنى ېلىشقاق

 .ۇئوينايد ولر ۇھىمناھايىتى م

 قانداق قىلىمىز؟ ېلىشتاتىنچ روھىي ھالىتىنى ساقالپ ق ڭبالىنى ئۇنداقتا

 ۇب ڭروھىمىزنى ەگەرئ ، ۇتىنچ بىر ھالىتى بولىد ڭروھىمىزنى ۇغۇلغاندابىر باال ت ھەر

 ڭغۇ،ېچىالئاسان تىتىلدايدىغان، ئىچىمىز سىقىلىدىغان، چ ەتسە،ك ۇزۇلۇپتىنچ ھالىتى ب

 تەتىنچلىقىنى تاپالمايدىغان، بىر ئىشالرنى دىقق ۆزىمىزنىڭدىققىتىمىزنى يىغالمايدىغان، ئ

ىمىز بىزنى ولباشچقالىمىز.ي ۇپبول ېرىلمەيدىغانب ەستايىدىلئىشقا ئ ۇش مايدىغان،قىالل ەنبىل

 ىۆزىنتىنچلىق، ئ ېكىن. لېگەند ەيتاندىنش ڭغۇلۇقئالدىراتوسقان،  ڭغۇلۇقتىنئالدىرا

. زدىندۇرۇچىمىياراتق ۇبولسا ب ۇتۇۋېلىشھالىتىنى ت ېسىقب-ېغىرئالدىرىماي، ئ ۇتۇۋېلىش،ت

 نداقۇئارام تاپىدىغان ئاش ەلب. قۇئارام تاپىد ەلبلىرىمىزق ەنىش بىلېتياد ئ ۇچىنىياراتق

 – ئىش ۆز،س – ەپگ ڭئاتا ئانىالرنى ەئىچىد ۆي. ئېرەكك ۇزماسلىقىمىزب ەيپىياتنىك

 –سىز ئىش  ۇڭالشقاش .ۇزىدۇب ۇھىتىنىتىنچ م ڭبالىنى ڭغۇلۇققئالدىرا ەرىكەتتىكىھ

 . ڭقىلىشقا تىرىشى يتىنچ، ئالدىرىما ڭ،ئاستىلىتى ەرىكىتىڭىزنىھ

ىلىشقا ق ەرىكەتھ ېزبالىالرنى ت ۇپسىرتقا چىقماقچى بول ەنبالىلىرىمىز بىل ،ەسىلەنم

 ەكېگەندد….“ چاققانراق بولمامسىز ۇڭ،بول ېزمىس، ت-مىس ېمانداقسىز ن” ۇالرنىئ ۇيرۇش،ب

 ېزت ېگەندىمۇ. تاماق يۇزىدۇتىنچ ھالىتىنى ب ڭئالدىرىتىشىمىز بالىالرنى ەنبىل ۆزلەرس
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پ، جىددىيلىشى ېخىمۇىراتساق بالىالر تئالد ۈيلەپس ەجىددىيچىلىك ئىچىد ەۋېتىشنىي

 مدەەئاچچىقالپ، بىرد ەمدەبىرد ۇقىلغاندىم ەپ. بالىغا گېتىدۇك ۇزۇلۇپروھىدىكى تىنچلىق ب

 زۇپۇروھىي تىنچلىقىنى ب ڭيوقاتساق بالىالرنى ەڭپۇڭلىقىنىت ۆزىمىزنىڭئ ۇپ،بول ۇشالخ

. سىز ېرەكك ېسىۋېلىشىمىزب ۆزىمىزنىئاچچىقلىماي ئ ەرھالد ۆتكۈزسەخاتالىق ئ لىالرقويىمىز. با

 ۇرۇپت تۇپۇدولىسىنى ت ڭقاراپ ياكى بالىنى ۆزىگەك ۇرۇپ،ئولت ېگىزلىكتەئ ەڭت ەنبىل ڭىزبالى

 ېسىمبالىالرغا ب ەرگەندە،ب ۈزىتىپخاتالىقىنى ت ۇرۇپت ېلىپئ ۇچىقىڭىزغاياكى بالىنى ق ۋە

 ڭرنىقىلغاندا بالىال ۇپقوپ-ۇرۇپولتئ ەڭت ەنبىل ۇالرئ ەتتەقىلمىغان ھال ۇيرۇق، بەتمەيئىشل

 ۇتۇۋالغانت ۆزىڭىزنىئ ۇرۇپ،ئولت ۋەربارا ەڭت ېگىزلىكىگەبوي ئ ڭىزنىڭ. بالىۇئارام تاپىد ەلبىق

 . ۈشەندۈرۈڭئالدىرىماي خاتالىقىنى چ ە،دان-ۇھالدا بالىغا دانىم

نورمال ئىش،  ېچىۋېتىشىچ ۇالرنىڭئ ۋاقىتتا ېگەنبالىالر تاماق ي ،ەسىلەنم

 مەيلى“ۇتماستىن،قورق ۇالرنىئ ەپد “ڭىز،ئېلىڭەسىز تاماقنى ئىسراپ قىلدى” ەرگىزمۇھ

 ڭىزنىتامىقى ېچىۋەتكەنئاندىن چ ۇڭبول ەپي ڭىزنىسىز تامىقى ۋاليوق، ئا ېچقىسىھ

. زېلىۋالمايمىس دىگەقائى ەرگىزمۇقىلىمىز، ھ ۇئامىلەسىلىق م ۇالرغائ ەپد “ۇرىمىزيىغىشت

 . مىزېرىب ەركىنلىكئ ۇيغۇدات ۇالرغائ ۋالئا ۇپ،ئىنتىزامچان بول ەرىكەتتەھ ەركىن،ئ ۇيغۇدات

 ڭەجىددىيلىشىپ، ت ەرگىزمۇھ ېلىۋالغانداپىچاقنى قولىغا ئ ڭىزبالى ،ەسىلەنم ەنەي

ىچاق پ ابالىغ ەنسالماقلىق بىل ېسىۋېلىپب ۆزىمىزنىئ ۇقتۇرماستىن،ھود ۇالرنىئ ۋارقىراپ

ياخشى  لىشنىڭېلىۋېقولىغا ئ ۇنىئ (،ېھتىياتسىزلىقتىن)ئلىقىېسىۋالىدىغانئوينىسا قولىنى ك

ى جايىغا پىچاقن ۇتۇپ. سىز قانچىكى جىددىيلىشىپ، بالىنى قورقۈشەندۈرىمىزچ ەمەسلىكىنىئ

 زنىېپىڭىگ ۇپ،بول ەيداپ ۇيغۇسىقارشىلىشىش ت ەكسىچەبالىدا ئ ۈندىگەندەئ ۇشقاقوي

 .ېنىقسلىقى ئڭلىمائا
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 ۇشالخ ەمئاچچىقالپ، بىرد ەمجىددىيلىشىپ، بىرد ەمبىرد ۇتقانت ڭىزغابالى سىزنىڭ

. بالىمىزنى  ۆرسىتىدۇك ەسىربالىغا ت ڭىزمۇئالدىراقسانلىقى ەيپىياتىڭىز،ك ۇراقسىزبولىدىغان ت

 ۋەنچ تى ۆزىمىز،بىز ئ ۈچۈنئ ۇرۇشقايت ەبىر خىل تىنچ ھالىتىگ ەلبىدەق ەتلەندۈرۈش،رىغب

 . ېرەكق بولىشىمىز كېسىب-ېغىرئ

 

ھەرقانداق سالون ۋە بلوگالرنىڭ كۆچۈرۈپ  مەزكۇر يازما ئەي باالم بلوگىغا تەۋە،

 ئىشلەتكەندە ئەسلى مەنبەنى ئەسكەرتىشىنى ئۈمىد قىلىمىز.


