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 قائىدىلىرى ۇنئالت هربىيىلهشنىڭت هرزەنتپ قاراچاي: ۈسۈفدوكتور ي
 

 

 .هربىيلىيهلمهيدۇت همباشقىالرنى ھ ەمئاد هربىيىلهلمىگهنت ۆزىنىئ

 

ئىنسان باشقىالرنى  هربىيىلهلمىگهنت ڭ، ئۆزىنىباشال ۆزىڭىزدىنئ هربىيهنىت ئاۋال

 .ۇمكىنم ۇشىقويناتوغرا يولالرغا باشالپ  هكسىچهئ ەپد هربىيىلهيمهنت

 

 ۈنىك بىر. هنبىر ئائىلىنى بىلىم ئهخالقلىق ئهدەپلىك، ۆرگهن،ك هربىيهت هكمۇب پهرزەنتلىرى

 هربىيلىگهنلىكىنىت هبىەئتلىكت ۈزەلگ ۇنداقبارغىنىمدا بالىلىرىنى قانداق قىلىپ ب ۆيىگهئ ۇالرنىڭئ

 ېسھ هتسىزلىكىنىھاج ڭسورىشىمنى سوئالنى ۇب ۆرۈپئانىسىنى ك-،ئاتا ۇميۇسورىماقچى بولد

 .ۇراتتىت ۇپئايان بول ېنىقئالدىمدا ئ ۆزك هرسهن ھهممه. قىلدىم

 ېھرىبانئانىسى بولسا م؛ بىر كىشى تهقۋادار ېسىق،ب-ېغىرئ همىمىي،س دادىسى، پهرزەنتلهرنىڭ

، ېرىدىكهنب ېتىبارئ ەقىلىشقا ئاالھىد همهللهرنىياخشى ئ ئائىلىدە. هنبىر ئايالك ۆيۈمچانك ۋە

 قائالالھ هممىسىدەھ پاراڭلىرىنىڭ. ۇرىدىكهنت هتتهھال ۆچۈرۈلگهنزامان ئ هرھ ېلېۋىزورت ۆيىدىكىئ

 ئهلۋەتته ەئائىلىد بۇنداق هن،يالغاندىن يىراق ئىك ۋە هيۋەتغ گهپلىرى ۇردىكهن،زىكرى ئيتىپ ت

 هپنىڭمۇگ ېگهند ۇبالىسى ئانىسىنى دورايد !ەد- ۇچىقىد ېتىشىپي هرزەنتلهرپ ۇلقلۇقياخشى خ

 .ېرەكئاساسى بولسا ك

 هندىنم هققىدەھ هزلىرىمىج ڭئانىالر بالىلىرىنى-ئاتا ۈرلۈكت ۈچۈنبولغانلىقىم ئ پىسخولوگ

 ۇئ ،هكرارلىشىدۇت هپنىئوخشاش بىر گ هندىنم سىۆپىنچىك ئۇالرنىڭ. ۇسورىشىد هسلىھهتم

 ېلىدىغانك ېلىپقاراپ ئىشخانامغا ئ ۇنىڭغاش هنم ».قالدى ۇپبول هلىتهغ هكباالم ب:« ۇبولسىم

 ۇپبول ئانىالردا-ئاتا هۋەپھالالردا س ۆپك .هنقالىم ەپئانىسى بىرمىكى د-ئاتا  الرنىڭبارلىق بالى

 ۋاتقىنىئويال ېمهن بالىلىرىنىڭ ،ۇقىلىشىد ۇئامىلهبالىلىرىغا قوپال م ۆپىنچىسىك ئۇالرنىڭ. ۇچىقىد

 لىدابا ېيىنك هتسىزلىكلهردىنروھى راھ بۇنداق. ۇبولىد ڭماقچىپىكرىنى تا ۆزكارى بولماي ئ هنبىل

بالىنى  ۆپىنچهك هھۋالدائ ۇنداقب بىز. ۇبولىد هيداپ ەتلهرقاتارلىق ئاد ۇرلىشىشجىمغ ۈشكۈنلىشىش،چ
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 ېيىنئىش قىلغاندىن ك هبويىچ ۆرسهتمىمىزئانىالر ك-ئاتا ېرىمىز،ئانىغا ب-ئاتا هربىيهنىت همهسئ

 .ېلىشىدۇك ۆزلهپس ۆزگىرىشلهرنىبالىلىرىدىكى ئ

 

-گهپ هركهت،ھ -ئىش ۆزىڭىزنىڭئ ۇرۇنزارالشتىن ب هققىدەھ ڭىزبالى:«  دائىم هنم شۇڭا

 .ەيمهند »ېلىڭقىلىپ ك هھلىلبىر ت ۆزلىرىنىس

 

 .ېلىنسۇنياخشى س ئۇل

 

بالىلىق  هنىيىللىرى ي ەسلهپكىد ڭ، ئىنسان ھاياتىنى ەكئاساسى بولغىنىد ەتنىڭئىمار ئۇل

 هنئاساس ېتىلىشىي ڭقابىلىيىتىنى هقلىئ ڭبالىنى .ۇلىدۇرئاساسى ئ ڭروھى ئىمارىتىنى ۇنىڭئ ەۋرىد

 ەۋىردەد ۇب چۈنكى ۇھىم،ناھايىتى م ەۋرىياش د 5-2 ىنىڭلبا. ۇئىپادىلىنىد هنياشالردا روش 7-6

 ۋە هربىيهت ۇنتىزىمم باال هكىللىنىدۇ،ش ۇيغۇسىت هنچئىش هتهننىسب هتراپىدىكىلهرگهئ ۋە ۆزىگهئ بالىدا

 .ۇباشاليد ېزىشكهس ېھتىياجىنىئ ۇھهببهتم-ېھىرم

 هتراپىدىكىلهرگهبولغان بالىالردا ئ ڭچو ۇھىتتام ۇرىدىغانت ۆزگىرىپتىز ئ-تىز

ئانا -تاكى بىر بالىغا ئاتا ۇپبول هتلىرىئاالم ۇشبول همك هتلىرىخىسل ئادىمىيلىك هنمهسلىك،ئىش

 ڭبالىنى ڭئانىنى-ئاتا ەلئىشالر د ۇب مانا. هتمهيدۇك ېسىياتىھ ۈبھىلىنىشش ۋە هسهبىيلىكئ هبولغىچ

 هرمىگهنلىكىنىڭب هھمىيهتئ هربىيلىنىشلىرىگهت ۋە ۆزگىرىشلىرىگهئ ەۋرىدىكىلىك دهبىيس

 .هتىجىسىن

يىللىرىدا  ەسلهپكىد ڭ: ھاياتنىۇئىسپاتاليد ۇنىش هتقىقاتالرت ېرىلغانب ېلىپئ فىلىپپىندا

 ېسىياتىنىھ ۆزئ ۋە ېسىقب-ېغىرئ ،بولغىنىدا ڭبالىالر چو هربىيىلهنگهنت ۇپقوي ۆڭۈلك هنبىل ېھىرم

 ۈشهنمهيدىغان،چ ېچنىمىنىھ هھازىرچ هچىققان. سىزگ ېتىشىپي ۇپكونتىرول قىالاليدىغان بول

 هڭئ ېتىلىشىدىكىي ۆسۈپھازىر ئ ڭىزبالى ۇب ۇيۇلغانت هيدىغاندەكبىلم يىغالشتىن باشقىنى ڭهلهپىئ

 .ڭقارىما هلس ۇنىڭغائ .ۇرىۋاتىدۇت ەۋىردەد ېسابلىنىدىغانھ ۇلھالقىلىق ئ

 

 هربهتلىرىش هۋسهرك جهننهتنىڭ

ياشالرغا  5-3 باال ۈنكىچ .ۇرۇڭت ېرىپب هربىيهت هققىدەھ ئۆلۈم ۋەدائىم ھاياتلىق  بالىالرغا

 هققىدەھ هرسىلهرن كۆپىنچه. ۇقىلىشقا باشاليد ېسھ ،ۈشىنىشكهچ همنىئال هتراپىدىكىئ هندەكىرگ
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 هگهن هتسىڭىزك ئۆلۈپ ېتهمسىز،ك ۆلۈپسىز ئ ئانا، :« مهسىلهن. ۇسورايد ۇئالسىزدىن توختىماي س

 ڭىزبالى ۇمچوق ۋابىڭىزچاغدا جا بۇ. سوئالالر ۈرلۈكت ېگهندەكد »ۇ؟ياشايد هيهردەهللا ق دادا، تىسىز؟ېك

 هتلهنگۈدەكقانائ ۆزىئ هلۇمكاللىسىدا م بالىنىڭ. ېرەكبولىشى ك چۈشىنهلىگۈدەك ۇدەك،قايىل بولغ

 ھاياتلىق، ۋە ۈملۆئ ڭبالىسىنى سورىمىغان بوالتتى. سوئالنىسىزدىن  ۇھازىر بولمىغان بولسا ئ ۋابجا

 هردەقاچقان ئائىلىل ېرىشتىنب ۋابجا سوئاللىرىغا هققىدىكىهللا ھ ۋەھايات  ېڭىي ېيىنكىك ۆلۈمدىنئ

 ه؟ھ ۇنچلۇققورق ېمىدىگهنقىلىش ن هسهۋۋۇرت ۋىتىنىئاقى ڭبالىنى ېتىشكهني

 .ۇنتالمايمهنئ ېچھ ۋەقهنى ۇسورىغىنىمدا بولغان ش ۇئالس ئانامدىن

 قىلىمىز؟ ېمىشن ېيىنك هتكهندىنك ۆلۈپئ ئانا،-

 .ۇمبارىمىز ئوغل هننهتكهج-

 قانچىلىك ياشايمىز؟ جهننهتته ۇ؟ئاندىنچ-

يىل 1000- ۇتۇپت ۆزدەك ۈشهنمهيدىغانلىقىمنىچ ېگهنلهرنىد هڭگۈم، هبهدىيئ ېنىڭم ئانام

 .ېدىد ۇمياشايمىز ئوغل

 ۆلىدىغانئ ۈنىھامان بىر ك هگهرئ:« ڭاما ۋازبىر ئا ئىچىمدە هتتىم،ك ۇپخاپا بول مهن

 ېتىشنىك ۇپبول يوق هن،ياشاشنى خااليم هڭگۈم هنم بار، هھمىيىتىئ ېمهن ڭبولساق،ياشىشىمىزنى

 قىالتتى. ەۋاتقاندەكد »هنخالىمايم

 ۆزلهپس هققىدەھايات ھ ېيىنكىك ۆلۈمدىنئ ۋە ېرىڭب ۇپئوق ۇرئانق ڭىزغابالى ۈچۈنئ شۇنىڭ

 ۆزلهپبارلىقىنى س همھ هرىشتىلهرنىڭپ ۆرۈنمهسك ۇقىلىدىغان ب ھىمايه ۆزىتىدىغان،ك بىزنى ېرىڭ،ب

 هلبلهرگهق ۇالرغائوبرازالردىن قورققىنىدا ئ هلبىيس هردىكىكارتون فىلىمل ۋە ۆچهكچ بالىالر ېرىڭ،ب

 ساھابىلهرنىڭ هخسلهرنىڭ،ش هشھۇرم ۇنياسىدىكىئىسالم د ۋە هيغهمبىرىمىزبولىدىغان پ هلھهمم

 ئىدىائلبىر  ۇدەكقىلغ ۆرنهكئ ۆزىگهباال ئ ۈنكىچ .ۇھىمم هكمۇب ۇب ېرىڭب ۆزلهپس قىسسىلىرىنى

بىر  ېتكونكر هسهۋۋۇرلىرىنىت هققىدىكىھ هخىسئىدىائل ش ۇنىڭئ ئهگهر ۇ،بولىد ۇھتاجم هخسكهش

 ەمئاد ۋاندەكپال هپهرەڭ، شۋتۇمهندەكبولسام،ئا ڭچو:« ڭىز، بالىڭىزباغالپ قويمىسى هنئىنسان بىل

 .ېپىۋالىدۇت هردىنكارتون فىلىمل هخسنىش ۇدەكقىلغ ۆرنهكئ ۆزىياشاپ ئ ۇدائارز ېگهند »هنبولىم

 ۇئ ،ۇققۇدەكي ڭىزغابالى ڭ،بالىنى قىيناپ قويما ەپد ۆگىتىمهندىن ئاساسلىرىنى ئ بالىغا

 مىسال: .هلتۈرۈڭمىسالالرنى ك ەرىجىدىكىد ۇدەكقىاللىغ ۇلقوب
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 -ېۋەمشىرىن  تاتلىق، ۇنىڭدىنمۇب هننهتتهقىزىمغا،ج ۆرىدىغانياخشى ك هربهتلىرىنىش -ېۋەم

 ېيتىپبولىدىغانلىقىنى ئ هئىچس هخالىغانچ ۇالرنىڭئ بارلىقىنى، ەرياالرئاقىدىغان د هربهتلىرىش

قورقىدىغان  ۆلۈمدىنئ هتتا، ھۆزگهردىئ ۈشهنچىسىچ هققىدىكىھ ۆلۈمئ ۇنىڭئ ېيىنك هرگىنىمدىنب

 ېرىشكهب هسىرئىجابىي ت ۇالرغائ ېرىپب ېيتىپئ هپلهرنىگ هرگهنب ۆزلهپس هنبالىالرغا م باشقا

 دى.باشلى

 

ھهرقانداق سالون ۋە بلوگالرنىڭ كۆچۈرۈپ ئىشلهتكهندە  مهزكۇر يازما ئهي باالم بلوگىغا تهۋە،

 ئهسلى مهنبهنى ئهسكهرتىشىنى ئۈمىد قىلىمىز.


