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Jean Piaget                                          

   تاياقنىڭ بالىالرغا ئېلىپ 
كەلگەن ناچار تەسىرلىرى

1. بالىنىڭ ئىش-ھەرىكەتلىرىنى ئۇزۇن 
مەزگىللىك تۈزىتەلـمەيدۇ .

2. ئۆگىنىشنى ئاسانالشتۇرۇش ئۈچۈن 
ئىشلىتىلگەندە ، بالىالردا نەپرەتلىنىش 

ۋە ئەندىشىگە سەۋەبچى بولغانلىقى 
ئۈچۈن ئەكس تەسىر كۆرسىتىدۇ ۋە 
ئۆگىنىش باسقۇچىنى ئاستىلىتىۋېتىدۇ .

3. ئۆز-ئۆزىنى ھۆرمەتلەش تۇيغۇسىنى 
ئاجىزالشتۇرىۋېتىدۇ .

4. تاياق يېگەن بالىالر،تاياق يېمىگەن 
بالىالرغا قارىغاندا،زوراۋان كۈچ 

ئىشلىتىشكە تېخىمۇ يېقىن بولىدۇ . 
ئوغۇل بالىالرنىڭ بەكرەك ئۇرۇشقاق 

بولۇشتىكى سەۋەبى، ئۇالرنىڭ قىز 
بالىالرغا قارىغاندا، ئائىلىدە تاياق يېيىش 

نىسبىتىنىڭ يۇقىرى بولغانلىقىدىن 
ئىبارەت .

5. تاياق،ئائىلە ئەزالىرى ئارىسىدىكى 
مۇناسىۋەتنى يىراقالشتۇرىۋېتىدۇ. تاياق 
يېگەن بالىالر،ئۆزىنى ئاتا- ئانىلىرىدىن 

يىراق ھېس قىلىدۇ ۋە ئۇالر بىلەن 
ساغالم ئاالقە ئورنىتىشتا قىينىلىدۇ .

6. تاياق يېگەن بالىالر،سىرتقى جەھەتتىكى 
ئىنتىزام ۋە باشقۇرۇشقا تېخىمۇ باغلىنىپ 

قالىدۇ، بۇ ئۇالرنىڭ ئۆز- ئۆزىنى باشقۇرۇش 
ئىقتىدارىنى تۆۋەنلىتىۋېتىدۇ. 

7. ياشلىق دەۋرىدە مەيدانغا كەلگەن يامان 
ئادەتلەر ۋە ياكى ماددىغا باغلىنىپ قېلىش 

نىسبىتى، تاياق يېگەن بالىالردا تېخىمۇ كۆپ 
كۆرىلىدۇ .

8. تاياق،بالىالرنىڭ ەئتراپىدىكى پۈتۈن 
ىئنسانالرغا نىسبەتەن نەپرەت ھېس قىلىشىغا 

ۋە ىئشەنمەسلىكىگە يول ائچىدۇ .
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مەن 1 ياشقا كىردىم !
بەك بەختلىكمەن ، چۈنكى ئاپام داۋاملىق 

يېنىمدا ...
مەن 2 ياشقا كىردىم !

ئاپام ئارىالپ يېنىمدا ، نېمە ئىش 
بولىۋاتقاندۇ ؟

 مەن3ياشقا كىردىم
ئاپام ئىشلەۋاتىدۇ ، مەن يەسلىدە ...

مەن 5ياشقا كىردىم !
ئاپام چايدا ، مومام يېنىمدا ...

مەن 7ياشقا كىردىم !
ئاپام يىغىندا ، مەن سىنىپتا ، ئوقۇتقۇچۇم 

يېنىمدا ...
مەن 13 ياشقا كىردىم !

باالغەتكە يېتىش مەزگىلىگە قەدەم قويدۇم.  
ئاپام ئىشلىمىسە بولمايدۇ ، دوستلىرىم 

يېنىمدا ...
مەن 17ياشقا كىردىم !

ئاپام ئىشلەپ، چارچاپ ،
 مەن مەكتەپتە،قەھۋەخانىدا ...

مەن 20ياشقا كىردىم ! 
قىران بىر يىگىت بولدۇم ، ئاپام ئۆيدە يوق ، 

ئاغىنىلىرىم يېنىمدا ...
مەن 23ياشقا كىردىم !

خىزمەت تاپتىم ،ئاپام ئۆيدە ،مەن ئىشتا ...

مەن 30ياشقا كىردىم !
ئويالۋاتىمەن ، ئاپام بىلەن ئەڭ ئاخىرقى 
قېتىم قاچان كۆرۈشتۇق؟ ئېسىمدە يوق 

...بىرئاز غەلىتە !
مەن 35ياشقا كىردىم !

توي قىلدىم ، ئاپام ئۆزىنىڭ ئۆيىدە ، مەن 
ئۆزۈمنىڭ ئۆيىدە ...

مەن 40ياشقا كىردىم !
ئاپام يولۇمغا قاراپ ئولتۇرىدۇ ، خۇددى 
كىچىك ۋاقتىمدا مەن ئۇنىڭ يولىغا قاراپ 

ئولتۇرغاندەك ...
مەن 50ياشقا كىردىم !

بىردىنبىر ئارزۇيۇم : » يۈرىكىمنى يۈرىكىگە 
تېڭىپ ئۇنى چىڭ قۇچاقلىسام... تىزلىرىغا 
بېشىمنى قويۇپ ياتسام ، شۇ قېرىلىقتىن 

ئېگىلىپ كەتكەن تىزلىرىنى يۇمشاق ياستۇق 
قىلسام ...

مەن 55ياشقا كىردىم !
بىرئانىنىڭ يېنىدا ،  بالىلىرىمنىڭ ئانىسى.

ئاپام بولسا قەبرىدە ...
مەن بولسام ئۇنىڭ ھەسرىتىدە ...

    ئەسلىدە قاراپ-قاراپ تويمايدىغان 
قالتىس بىر تىياتىر كەبى ، ھەر بىر قىلىقلىرى 

-سۆزلىرى. كۆزىتىشكە سەل قارىغانچە،ھايات 
فىلىمىنىڭ ئىنتايىن تېزلىكتە ئالمىشىدىغان 

پەردىلىرىنىڭ ئارىىسىدا قايتا تېپىش مۇمكىن 
بولمايدىغان شۇ بۇرۇنقى سەبىي گۆدەك 

چاغلىرى ...
بالىڭىزنى-

بۈگۈن سۆيۈڭ ! بۈگۈن پۇراڭ !
بۈگۈن تۇتۇڭ قوللىرىنى ! بۈگۈن ھەمراھ 

بولۇڭ !
بۈگۈن قانماي قاراڭ ! 

ھەسرەت تارتىپ قايتۇرۇپ كەلمەس 
قاچۇرۇپ قويغان ئۇشبۇ كۈنلەرنى ...
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      داۋاملىق بالىالرنى باشقۇرۇپ ، كونترول ئاستىغا ئېلىپ تۇرۇش ئىستىكى،
ئاتا-ئانىالرنىڭ ياخشــى نىيىتى بىلەن يۇغۇرۇلغان »ئەنســىرەش«لىرى نەتىجىسىدە 
كېلىپ چىقىدۇ.لېكىن،شــۇنى ئۇنۇتماڭكى،بىر بوۋاقنى دۇنياغا ئەكېلىپ، يېتىشــكەن 
بىــر ئىنســانغا ئايالندۇرغان،بىــز ئەمــەس . بىــز پەقەت،ئالالھنىڭ بىزگە تاپشــۇرغان 
ئامانىتىنىڭ،چــوڭ بولــۇش جەريانىغــا ھەمــراھ بولۇپ،يېتىشــتۈرگۈچى خــاالس. 
ئورۇنــداش ئۈچۈن،توختىمــاي  ۋەزىپىنــى اليىقىــدا  ئۇلۇغــۋار   شــۇنىڭ ئۈچۈن،بــۇ 
»ئۆگىتىش«كىــال ئەمەس،توختىمــاي »ئۆگىنىش«كــە ئېھتىياجىمىز بار. ھەيۋەتلىك 
تــاغ چوققىســىدا قــار قېلىــن بولغىنىــدەك ، بــۇ ئۇلــۇغ ۋەزىپىمىزنىڭمۇ جەۋر-جاپاســى 
كــۆپ بولىــدۇ . ئەگــەر بىــز توختىمــاي ئۆزىمىزنى تاكامۇلالشــتۇرۇپ، ھــەر جەھەتتىن 
تەييارلىقنــى پۇختــا قىلغانــدا ، ھەيۋەتلىــك تــاغ چوققىســىدىكى  قــارالر كۆزىمىزگــە 

يــۈك ئەمــەس ،»نېئمەت«بولــۇپ كۆرۈنىــدۇ.

3



     

مەن چوڭ بولدۇم ، ئوغلۇم !

        دۇنياغا  يېڭى كەلگەن ۋاقتىڭ ھېلىمۇ 
ئېسىمدە! يۈزلىرىڭ پۇرالش كۆزلىرىڭ تېخى 
ئېچىلمىغان .قولۇڭنى تۇتقان ۋاقتىمدا ،شـــۇ 
كىچىك بارماقلىرىـــڭ بىلەن قولۇمنى چىڭ 

سىققان ئىدىڭ، يىغالۋاتاتتىڭ ...
        شـــۇ كۈندىـــن باشـــالپ  ئۆزۈمگـــە   
ۋەدە بەردىم ، ســـېنى ھەرگىز يىغالتمايمەن 
دەپ   ۋەدە  بەردىـــم . بوينـــۇڭ تۇتۇشـــقا 
باشـــلىغان ۋاقىتلىرىڭ ھېلىمۇ ئېسىمدە.
تۇنجى ئۆمىلەشكە باشلىغان ۋاقتىڭ،يېڭى 
بىر  ۋاقتىڭدىكى  ئۆگەنگـــەن  مېڭىشـــنى 
يىقىلىـــپ  بىـــر تۇرۇشـــلىرىڭ ... ئەمما 
ھازىـــر چـــوڭ بولـــدۇڭ ،ئـــۆز ئالدىڭغـــا 
يۈگرىيەلەيدىغـــان  ماڭااليدىغان،ھەتتـــا 

بولـــدۇڭ . 
كــۆرۈپ    تېلىۋىــزور  قېتىــم  بىــر        
ئولتۇراتتىــڭ ،»شــۇ تېلىۋىزورنــى ئۆچــۈر! 

ــز !« ــىرتقا چىقىمى ــول ،س ــز ب تې

دېدىــم، ســەن ســۆزۈمگە پىســەنت قىلماي 
كۆرۈشــكە داۋام قىلدىــڭ .»مــەن ســاڭا 
!«دەپ  دېدىــم  ئۆچــۈر  تېلىۋىزورنــى 
پىســەنت  يەنــە  ســەن  ۋارقىرىدىــم. 
ــۈرۈپ  ــدا يۈگ ــەن ئاچچىقىم ــڭ .م قىلمىدى
ۋە  ئۆچــۈردۈم  تېلىۋىزورنــى  بېرىــپ 
ئېلىــپ  ســىرتقا  تارتىــپ  قولۇڭدىــن 

.. يىغلىدىــڭ  ،ســەن  ماڭدىــم 
       يەنە بىر قېتىم ،سەن ئاشخانا ئۆيگە 
كىرىــپ ئوينــاپ ، يېڭــى ئالغــان ســۈتنى 
ئاچچىــق  ،مــەن  تۆكىۋەتتىــڭ  يەرگــە 
بىلــەن ســېنى ئىتتىرىــپ ئاشــخانا ئۆيگــە 
چىقىرىۋەتتىم.ســەن يەنــە يىغلىدىــڭ ...

ــم  ــەن ئىدى ــاڭا ۋەدە بەرگ ــەن س         م
ھەرگىــز يىغالتمايمــەن دەپ ۋەدە بەرگــەن 
ئىدىــم .ئەممــا كەچــۈر مېنــى ئوغلۇم!مــەن 
ــى  ــات مېن ــمىدىم ... ھاي ــدە تۇرالـ ۋەدەم
ھــاردۇرۇپ قويــدى ۋە مەن بــۇ ھارغىنلىق 

بىلــەن ســېنى ھــاردۇرۇپ قويــدۇم ... 
       توغراق ئانىالرگۇرۇپپىسى
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   پەرزەنت تەربىيەسى، ئاتا-ئانىالرنىڭ پەرزەنتلىرىگە )قۇرامىغا يەتكۈچە(مەسئۇلىيىتى 
بولغانلىقى ئۈچۈن مۇھىمدۇر.ئەمما پەرزەنتلىرىنى تەربىيلەش مەجبۇرىيىتى ئۇالرنىڭ 

ھاياتىنى كونترول قىلىش ھوقۇقىغا ئېرىشكەنلىك ھېسابالنمايدۇ. ئىنسانالر قۇرامىغا 
يەتكەندىن باشالپ ئالالھ ئالدىدا ئۆز- ئۆزىگە مەسئۇل بىر بىرلىك ھېسابلىنىدۇ. شۇڭا 
پەرزەنتىڭىزنىڭ ياخشى ياكى يامان بىر ئىنسان بولۇشى سىزنىڭ كونترول دائىرىڭىزدىكى 

)-نومان ئالىخان لىكسىيەسىدىن ئۈزۈندە(   بىر ئىش ئەمەس.

    

 ئەمدىلىكتــە مــەن چــوڭ بولــدۇم ،ســەن بىلــەن بىللە ئۆگەندىــم ، ئۆزۈمنىتۇتىۋېلىشــنى 
،ئاچچىقىــم كەلگەنــدە جىــم تۇرىۋېلىشــنى ،ئاشــخانا ئۆيــدە يەرنى ســۈت بىلــەن يۇيغان 
ۋاقتىڭــدا ،قولۇڭغــا بىــر التــا تۇتقــۇزۇپ،: »ئوھــوي كىچىــك ئەپەندىــم ،ئورنۇڭدىــن تــۇر 
ــېنى  ــنى ، س ــا بولۇش ــم ... ئان ــنى ئۆگەندى ــى !«دېيىش ــق ۋاقت ــدى تازىلى ــەل ئەم ،ك

قانــداق سۆيۈشــنى ئۆگەندىــم .

       توغراق ئانىالرگۇرۇپپىسى
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1. تېخى ئۇقۇمالشتۇرالمايدۇ.
     بالىڭىزنىڭ كاللىسى خېلى كۆپ ئىشالرنى چۈشەنگەندەك قىلىدۇ، 
ئەمما ئۇقۇمالشتۇرالمايدۇ. يەنى ئابىستراكىت ئۇقۇمالرنىڭ ھەقىقى 

مەنىسىنى ئېنىق چۈشىنىپ يېتەلمەيدۇ. مەسىلەن، بالىڭىز »چىشلەشكە 
بولمايدۇ« دىگەن جۈملىنى چۈشىنىدۇ، ھەتتا يۇقىرى ئاۋازدا تەكرار 

قىالاليدۇ. ئەمما يەنىال سىڭلىسىنى چىشلەيدۇ. چۈنكى بالىڭىز بۇ جۈملىنىڭ 
ھەقىقى مەنىسىنى، يەنى، چىشلەشكە بولمايدۇ دىگەن قائىدىنىڭ 
ئۆزىنىڭ،سىڭلىسىنى چىشلىگىنىگە قارىتا ئىكەنلىكىنى ئاڭقىرالمايدۇ.

2. سۆزلەرنى ئېسىدە تۇتالمايدۇ.
      بالىڭىزنىڭ كاللىسى خېلى كۆپ ئىشالرنى چۈشەنگەندەك قىلىدۇ، 

ئەمما15-12 ئايلىق دەۋرىدە، بالىڭىزنىڭ مېڭىسىنىڭ ئالدى 
قىسمىدىكى پۈرۈلمىنىڭ تۇتاشمىلىرى كۆپىيىدۇ. بۇ سەۋەبتىن، مېڭىنىڭ 

سۆزلەرنى يادالپ ،خاتىرە قالدۇرىدىغان قىسمى تەرەققىي قىلىشقا 

بىر - بىر يېرىم ياش 
ئارىسىدىكى بالىالرقائىدە-

تۈزۈملەرنى قانچىلىك 
چۈشىنىدۇ؟
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 سۆزلەرنى چۈشەنگىنى بىلەن، ئۇزۇن مۇددەت 
ئېسىدە ساقلىيالمايدۇ. سۆزلەرنى تونۇيدۇ،

 ئىككى ئۇقۇمنى ياكى پىكىرنى ئوخشاش ۋاقىتتا ئېسىدە 
تۇتالمايدۇ. شۇڭا، ھەرقېتىم بالىڭىزغا قائىدە سۆزلىگەندە،

 پەقەت بىر سۆزنى ئىشلىتىڭ. بىر قانچە جۈملىنى ئارقا-
ئارقىدىن سۆزلىسىڭىز، ئۇالرنىڭ ھىچبىرى ئېسىدە قالمايدۇ-دە،

 يەنە تەكرار قىلىۋېرىدۇ.
 

3. ئىش- ھەرىكەتلىرىنى تېخى تىزگىنلىيەلمەيدۇ. 
  دادىســىنىڭ قولىدا بىر ئاچقۇچ بار. 15 ئايلىق نەفىســە بولســا دادىســىنىڭ 
ــال  ــڭ ئالدىدى ــڭ كۆزىنى ــى قىزىنى ــدۇ. دادىس ــى ئىزدەي ــى ئاچقۇچن قولىدىك
ئاچقۇچنــى ياســتۇقنىڭ ئاســتىغا تىقىــپ قويىدۇ. نەفىســە ئاچقۇچنىڭ ياســتۇق 
ــى تېپىۋالغــان  ــۇرۇن ئاچقۇچن ــە ب ــۇرۇپ، يەن ــى بىلىــپ ت ئاســتىدا ئىكەنلىكىن
ــە  ــەن كۆرگەنگ ــۆزى بىل ــە ك ــۇ ۋاقىتتانەفىس ــدۇ. ب ــى ئۇزاتى ــە قولىن يېرىگ
قــاراپ ئەمــەس، قولىنىڭ ئۆزىنى تۇتۇۋااللماســلىقىغا بويســۇنىدۇ. 18 ئايلىق 

بولغانــدا ئاندىــن ئاچقۇچنــى ياســتۇق ئاســتىدىن ئىزدەشــكە باشــاليدۇ.

4.مېڭىسى ئىنكار 
مەنىسىدىكى سۆزلەرنى  
چۈشىنىشتە  قىينىلىدۇ.

  »قىلما«دېگەن 
سۆزگە قارىغاندا»مۇنداق 

قىل«دېگەن گەپنى 
ئاسانراق چۈشىنىدۇ.
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پايدىلىــق ماختاش:ماشــىنىنى يۇيــۇپ بەرگىنىڭگــە رەھمەت،ماشــىنا يېپ-يېڭىــدەك كۆرۈنــۈپ  
كېتىپتــۇ.

ــڭ قىلغــان ىئشــىم. ــر ىئــش قىلىپتىمــەن. مېنى ــن بولغــان تەســىرى: مــەن ياخشــى بى مۇمكى
زوقانــدى، ياخشــى كۆرۈلــدى.

پايدىسىز ماختاش: سەن بىر پەرىشتە.

ــان  ــۈن يازغ ــاڭا ســاالمەتلىكىمنىڭ ەئســلىگە كېلىشــى ۈئچ ــاش: ســېنىڭ م ــق ماخت پايدىلى
ــەن. ــق يېزىپس ــەم قىزىقارلى ــەك چىرايلىــق ھ ــۇردۇم. ب ــى ياقت ــى ناھايت كارتىڭن

مۇمكىــن بولغــان تەســىر: مېنىــڭ ۇئســلۇبۇم باركــەن، ۆئزۈمنىــڭ تالاشــلىرىغا تېخىمــۇ 
بولغــۇدەك. ىئشەنســەم 

پايدىسىز ماختاش: سەن ھەرداىئم مۇشۇنداق كۆيۈمچان.

پايدىلىق ماختاش: سېنىڭ يازغان شېئىرىڭ يۈرۈكۈمگە باردى.
مۇمكىن بولغان تەسىرى: ۆئزۈمنىڭ شېئىر يازااليدىغانلىقىمدىن مەمنۇن بولدۇم.

پايدىســىز ماختــاش: ســەن مۇشــۇ يېشــىڭدە بۇنچىلىــك شــېئىرنى يازغاندىكىــن، نوچــى 
شاىئركەنســەن.

پايدىلىق ماختاش: سەن ياسىغان كىتاب ساندۇقى چىرايلىق كۆرۈنىدىكەن.
مۇمكىن بولغان تەسىرى: مەن قىااليدىكەنمەن.

پايدىسىز ماختاش: سەن ۇئستا ياغاچچى بوپسەن.

پايدىلىق ماختاش: سېنىڭ خېتىڭ ماڭا ائجايىپ خوشاللىق بېغىشلىدى
.مۇمكىن بولغان تەسىرى: مەن باشقىارغا خوشاللىق ېئلىپ كېلەلەيدىكەنمەن

.پايدىسىز ماختاش: سەن قالتىس يازغۇچى ىئكەنسەن

پايدىلىق ماختاش: بۈگۈن چىنە-قاچىارنى يۇيغانلىقىڭدىن ناھايتى مەمنۇن بولدۇم.
مۇمكىن بولغان تەسىرى: مەن مەسۇئلىيەتچان ىئكەنمەن.

پايدىسىز ماختاش: سەن ھەرقانداق ائدەمدىن ياخشى ىئش قىلدىڭ.

پايدىلىق ماختاش: ساڭا ائرتۇق پۇل تۆلىگىنىمنى ەئسكەرتكىنىڭگە رەھمەت، سېنىڭ بۇنداق 
قىلغىنىڭدىن مەمنۇن بولدۇم.

مۇمكىن بولغان تەسىر: ۆئزۈمنىڭ راستچىل بولغانلىقىمدىن مەمنۇن بولدۇم.
پايدىسز ماختاش: سەن نېمىدىگەن راستچىل باال!

پايدىلىق ماختاش: سېنىڭ ماقالەڭ ماڭا بىرقانچە يېڭى پىكىرلەرنى بەردى.
مۇمكىن بولغان تەسىرى: مەن ۆئزگىچە بواللىغىدەكمەن.

پايدىسىز ماختاش: بۇ سىنىپقا نىسبەتەن سەن ياخشى يازىدىكەنسەن. 
8       توغراق ئانىالرگۇرۇپپىسى



  قورقۇتۇش
 ئارقىلىق

 ئەمەس،قىزىقتۇرۇش
 يولى ئارقىلىق دىنى

 تەربىيە بېرىش

خەدىچە كۇبرا تونگار

تەرجىمە قىلغۇچى: شاراپەت ئالىمجان 
بالىالر تەرەققىيات تەربىيسى كەسپى 

ئوقۇغۇچىسى

ئەگەر بىز 
ناماز ۋاقىتلىرىنى، 
ئەمەسم، كىنو -فىلىم 
سائەتلىرىنى  تۆت كۆز بىلەن 
ساقلىساق ..... ئەگەر پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالمنىڭ  بالىالرغا 
قاپىقىنىمۇ تۈرۈپ ،باقمىغانلىقىنى 
بىلىپ تۇرۇپ بالىمىزنى ئۇرۇپ، تىللىساق 
.... ئەگەر روزىدار ھالىتىمىزدە، بالىمىزغا 
قوپال ،خاپا مىجەزىمىز بىلەن مۇئامىلە 
قىلىپ كەينىدىن »ئەسلى مەن روزىدار ئىدىم » 
دېگەندەك سۆزلەرنى قىلساق ..... ئەگەر بالىنىڭ 
ئويۇنىنى بۆلىۋەتمەسلىك ئۈچۈن ئۇزۇن سەجىدە 
قىلغان پەيغەمبىرىمىزنىڭ ئەكسىچە نامازدا 
ئالدىمىزدىن ئۆتتى دەپ بالىمىزغا كايىساق .... 
ئەگەر ھەزرىتى  ئۆمەرنىڭ ئادالەتلىك ئىكەنلىكى 
توغۇرلۇق سۆزلەپ تۇرۇپ،ئۆزىمىز ئىككى قېرىنداش 
ئارىسىدا ئادىل بۇلۇشنىمۇ ئەپلەشتۈرەلمىسەك .... 
ئەگەر ھەزرىت  ئوسماننىڭ ھايالىقلىقى توغرىسىدا  
سۆزلەپ تۇرۇپ ، ئەخالققا زىت كۆرۈنۈشلەرنى  
تېلىۋېزور  ئارقىلىق ئۆيىمىزگە ئەكىرسەك .... 
ئەگەر ھەزرىتى  ئەلىنىڭ  ئىلىملىكلىكىنى 
مەدھىيلەش بىلەن تىلغا ئىلىپ تۇرۇپ ئەڭ 
ئاخىرقى قېتىم قاچان كىتاب ئوقۇغىنىمىزنىمۇ  
ئېسىمىزگە ئااللمىساق ..... ئەگەر قۇرئان 
كەرىمنى ئارقا -ئارقىدىن خەتمە قىلىپ 
تۇرۇپ ، ئەمما مەنىسىنى  چۈشىنىش ۋە 
ئەمەل قىلىشقا ئەھمىيەت بەرمىسەك 
..... ئەگەر بالىالرنى مەسچىتتىن 
قوغالپ ،ئۇالرنىڭ ۋاراڭ -چۇرۇڭلىرى 
سەۋەبلىك شۇنداق قىلغىنىمىزنى 
باھانە قىلىپ كۆرسەتسەك ..... 
دېمەككى  بىر يەرلەردە 
خاتا قىلىۋاتقانلىقىمىز 
9ئېنىقتۇر .



»پەيغەمبەرلەرنىڭ پەرزەنت 
تەربىيەسى مېتودلىرى«

 
     

  ھەربىــر شــۈكۈر،ۆئز خىلىدىــن بولغــان نېممــەت بىلــەن 
قىلىنىــدۇ . كۆزنىــڭ شــۈكۈرى كــۆز بىلــەن ، تىلنىــڭ 
شــۈكۈرى تىــل بىلــەن ، قولنىــڭ شــۈكۈرى قــول بىلــەن 

قىلىنىــدۇ .

شــۈكۈرنى   ، ھەزرەتلىــرى  باغــدادى  جۈنەيــت      
»ائلالھ«نىــڭ بەرگــەن نېممىتــى بىلــەن ائلالھقــا ىئســيان 
قىلماســلىق «دەپ ائلىدۇ.يەنــى ، كــۆز بىــر نېممــەت 
بولســا ، ۇئنىــڭ شــۈكۈرى ائلالھنىڭ ھــارام قىلغانلىرىغا 
قارىماســلىقتىدۇر.قۇالق نېممىتىنىــڭ شــۈكۈرى،ھارام 
ائۋازالرغــا گاس بولۇشــتۇر. تىلنىــڭ شــۈكۈرى، بــوش 
گەپلەرگە،غەيۋەتكە، پىتنە-پاساتقا ائۋاز بولماسلىقتۇر. 

     ائتا-ائنــا بولۇشــنىڭ شــۈكۈرى بولســا، بالىغــا 
ائلالھنىڭ چەكلىگەن ۇئســۇللىرى ۋە شەكىللىرى بىلەن 
مۇائمىلــە قىلماســلىق ۋە ۇئنــى ائلالھنىــڭ كۆرســەتكەن 
يۆنىلىشــى بويىچــە چــوڭ قىلىش بىلــەن مۇمكىــن بولىدۇ 
. يەنــى ائلالھنىــڭ بەرگــەن بــاال نېممىتىگىمــۇ يەنىــال 
ــدا  ــەتكەن يولى ــە ۋە كۆرس ــى بويىچ ــڭ خالىغىن ائلالھنى

مېڭىــش ائرقىلىــق شــۈكۈر قىلغىلــى بولىــدۇ .
  

    بىــر تەرەپتىــن بالىســىغا شــۈكۈر قىلىدىغىنىنــى دەپ 
تــۇرۇپ ،يەنــە بىــر تەرەپتىــن بالىســىنى ۇئرۇپ تــۇرۇش 
كېــرەك دەپ قارايدىغــان بىــر ائنــا ، بالىســى بولغانلىقــى 
ۈئچۈن تىلى بىلەن شــۈكۈر قىلغان بىر دادا، مۇائمىلىســى 
روھىنــى  خــورالپ،  كــۆرۈپ  تــۆۋەن  ۇئنــى  بىلــەن 
زېدىلەۋاتقــان بولســا ،بالىســىغا بولغــان شــۈكۈرىنى ائدا 
ــەن  ــى بىل ــەن نېممىت ــڭ بەرگ ــا رەببىنى ــان ،ھەتت قىلمىغ

ــدۇ .  ــى بەرگەنگــە ىئســيان قىلغــان بولى نېممەتن

     ئاتا-ئانىالر شۇنچىلىك مۇھىم بولغان ›باال‹ نېممىتىگە قانداق 
شۈكۈر قىلىشى كېرەك؟
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      بىر ائپا مېھمانخانا ۆئينىڭ وئتتۇرىسىدا، ائچچىقتىن يېرىلىپ كەتكۈدەك 
ھالدا تۇراتتى. ائچچىقتىن كۆزلىرى قىزىرىپ، كالپۇكلىرى تىترەپ كەتكەن 

ىئدى.بىرتەرەپتىن قاتتىق بىر ۋارقىراپ،ائچچىقىنى چىقارغۇسى كەلسە،يەنە بىر 
تەرەپتىن پۈتۈن نەرسىنى تاشالپ قېچىپ كەتكۈسى كەلدى. قىزى نېمە ۈئچۈن 

ۇئنىڭ گېپىنى ائڭلىمايدۇ؟ بۇ بالىنى قانداق باشقۇرۇش كېرەك ؟ تېخى بىر ساەئت 
بۇرۇن وئيۇنچۇقالرنىڭ ھەممىنى يەرنى رەتلەپ قويغان ەئمەسمىدى ؟ نەچچە 

قېتىم، »چاچماڭ قىزىم ، يىغىشتۇرىۋېتىڭ «دەپ شۇنچە دېسە قىزى پەقەت 
ائڭلىمىدى. مېھمان كېلىدىغانغا بەش مىنۇت قالغان،ائشخانا ۆئيدە بىر مۇنچە ىئش 

تۇرسا، مېھمانخانا ۆئينى قايتا يىغىشتۇرىدىغانغا نەدىمۇ ۋاقىت بولسۇن ؟ ائپا 
ائچچىقتىن غەزەپ بىلەن وئيۇنچۇقالرنى ېئلىپ ، »نىمانداق كەپسىز بىر قىز باال 

بولۇپ كەتتىڭ!نىمە دەپ گەپ ائڭلىمايسەن؟«دېگەنچە ، وئيۇنچۇقالرنى سېۋەتكە 
پىرقىرىتىپ ائتتى..تۆت ياشلىق قىز ، قورققىنىدىن نىمە ىئشنى خاتا قىلغىنىنى 
بىلەلمەي تۇرغان يېرىدە قېتىپال قالدى. بەكال قورقۇپ كەتكەن ،قورققىنىدىن 
ىئشتانغا چىقىرىۋېتەيال دەپ قالدى ، لېكىن بۇنداق قىلسا ائپىسىنىڭ تېخىمۇ 

غەزەبلىنىدىغانلىقىنى بىلەتتى-دە،ىئچىدە ۆئز-ۆئزىگە توختىماي ھەرگىز چىقىرىپ 
قويما! تۇت! تۇت! دەۋاتقان ىئدى. 

     بۇ ائنىدىن ۆئزىڭىزنى كۆرگەندەك بولدىڭىزمۇ؟ مەن ۆئزۈمنى كۆردۈم. چۈنكى 
بۇ ائنا مەن ىئدىم .مېھمان كېلىدىغان سەۋەبلىك ، ھېس قىلغان بېسىمىمنى قىزىمنى 
ەئيىپلەش ائرقىلىق چىقارغان ىئدىم.بىر ائنا بولۇش سۈپىتىم بىلەن ، قىزىمغا قاىئدە 
ۆئگىتىش مېنىڭ ھەققىم ھەتتا ۋەزىپەم ەئمەسمۇ! دەپ وئياليتتىم. ۆئزۈمنى قىزىمنى 

جازاالشقا ھەققىم باردەك ھېس قىلساممۇ ، يەنە بىر تەرەپتىن چېچىلىپ كەتكەن 
وئيۇنچۇقالر ۈئچۈن كۆرسەتكەن ىئنكاسىمنىڭ ېئشىپ كەتكەنلىكىنى ، ائچچىقىمنى 

بېسىۋېلىشىم كېرەكلىكىنى بىلەتتىم.)داۋامى توغراق قانىلىدا(
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           شېۋىتسارىيەدە ئېلىپ بېرىلغان 
بىر تەتقىقاتتا ، ھەپتىدە پەقەت بىر 

كۈن »كەمپۈت يېيش كۈنى «قىلىپ 
بېكىتكەندە ، بالىالرنىڭ چىشى 

قۇرتالش مەسىلىسىنى ئازايتقىلى 
بولىدىغانلىقىنى كۆرسەتكەن ، مەن بۇ 

پىكىرنى  بەك غەلىتە ھېس قىلدىم 
ۋە بۇنى بېسىم ئىشلەتمىگەن بىر يول 
بىلەن سىناپ بېقىش ئۈچۈن 4ياشلىق 

ۋە 2ياشلىق بالىلىرىم ئۈچۈن تەۋسىيە 
قىلدىم . شەنبە كۈنىنى »كەمپۈت 

كۈنى «قىلىپ بېكىتتۇق ۋە ئەتراپتىكى 
پۈتۈن كىشىلەرگە بۇنى ئۇقتۇردۇق.
بۇنداق بولغاندا ئەتراپتا ھېچكىم 

باشقا كۈنلىرى كەمپۈت بېرىپ ئۇالرنى 

ئازدۇرمايتتى . ئەگەر سىرتتىن بىرى 
بىلـمەي ئۇالرغا كەمپۈت بېرىپ قالسا، 

ئۇنى شەنبە كۈنى يېيىش ئۈچۈن 
يىغىپ قوياتتى ياكى مېنىڭ ساقالپ 

بېرىشىمگە بېرەتتى . ئەگەر يېگۈسى 
كېلىپ كەتسە بۇ يەنىال ئۇالرنىڭ 

ئەركىنلىكى ئىدى .لېكىن بۇنىڭغا بەك 
مەمنۇن بولـمايدىغانلىقىمنى بىلەتتى. 

بۇ ئۇالر ئۈچۈن يېتەرلىك ئىدى . 
ئۇالرغا ئاچچىقلىمايتىم ، جازالىمايتىم. 

پەقەتال مەمنۇن بولـمىغانلىقىمنى 
ئىپادە قىالتتىم . بۇ ئارقىلىق ماڭا 

بويسۇنغان ئەمەس بەلكى ۋەدىسىدە 
تۇرغان بوالتتى .

        بىر قېتىم ھەتتا ئىككى ياشلىق 
ئوغلۇممۇ يولدا بىرى ئۇنىڭغا بەرگەن 

شاكىالتلىق كەمپۈتنى يېمەي يانچۇقىغا  
سالدى  ۋە ماڭا ساقالپ بېرىشىم ئۈچۈن 

بەردى . شەنبە كۈنى تاڭ سەھەردە 
ئويغىنىپ تۇنجى دېگەن گېپى :»ئاپا ، 

شاكىالتلىق كەمپۈتۈمنى بەر !« بولدى .

ۆگىنىدۇ؟
بالىالر نەپسىنى باشقۇرۇشنى قانداق ئ
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        پۈتــۈن دۇنيانىــڭ ھــەر قانــداق يېرىــدە ، ئاتا- 
ئانا بولۇش ئاســان ئەمەس . بىر ئەســلەپ بېقىڭ :
        ئەۋالدمۇ -ئەۋالد قورقۇتۇش مەدىنىيىتى ئىچىدە 
ئېچىتىلــدۇق . »كــۈچ «تىــن باشــقا ھېــچ نەرســىنى 
ــدە  ــۇش مەدىنىيىتى ــمايدىغان قورقۇت ــراپ قىلـ ئېتى
ــۇش  پەرزەنــت تەربىيىســى،خىجىل قىلىــش، قورقۇت
ــل  ــۇ خى ــدى. ب ــق داۋام قىل ــاق ئارقىلى ــى تاي ۋە ياك
پەرزەنــت تەربىيىســى ئارقىلىــق »يــۈزى قېلىــن، 
ئىككــى يۈزلىمىچــى «ۋە ياكــى »توخــۇ يــۈرەك« 
ئىنســانالر يېتىشــىپ چىقتــى خــاالس . بىزدىــن 
بۇرۇنقى  ئەجدادالردىن بەزى جەســۇر ئاتا -ئانىالرنى 
كۆرىمەن.ئىچ-ئىچىگــە ســىڭىپ كەتكــەن قورقۇتــۇش 
مەدىنىيىتــى قېلىپىنــى ھېــس قىلىــپ ، ئۇنىڭدىــن 
كېڭەيتىــش  نەزەر-دائىرىســىنى  ۋە  قۇتۇلــۇش 
كۈچلــۈك   ، تىرىشــىۋاتقان  ئۈزلۈكســىز  ئۈچــۈن 
ــتۈرۈش  ــەۋالد يېتىش ــر ئ ــە ســاغالم بى ــا ئىگ غورۇرغ
ئارزۇســىنى قەلبىگــە پۈككــەن . ئۇالرنــى ھەقىقەتــەن 
ئالقىشــاليمەن. لېكىــن بــۇ قورقۇتــۇش مەدىنىيىتىنى 
ھېــس قىاللـــمىغان ، ئىنســاننى پەقەتــال بىــر ۋاســتە 
ــا  ــەس ھەتت ــال ئەم ــان ، بالىلىرىنى ــدا كۆرىدىغ ئورنى
بىلـــمەيدىغان  قىلىشــنى  ھۆرمــەت  ئۆزلىرىنىمــۇ  
ئاتــا- ئانىالرنــى كۆرگەنــدە ئىچىــم ئېچىشــىدۇ . 
ســەبىر قىاللـــمايمەن . چۈنكى، ئانىالرنىڭ قۇچىقىدا 
تۇتــۇپ تۇرغــان، شــۇ كۆزلىــرى جۇاللىنىــپ تۇرغــان 
بالىســى  ئۇالرنىــڭ  بالىالر،پەقەتــال  نارەســىدە 
،كەلگۈســىنىڭ  بالىســى  ۋەتىنىمنىــڭ   ، ئەمــەس 
ئاچقۇچى.پەرزەنتلىرىمىزنــى ئــەڭ ياخشــى شــەكىلدە 
ۋە  ئىشــى  كوللىكتىپنىــڭ  بىــر  يېتىشــتۈرۈش 
بــۇ كوللىكتىپنىــڭ ئــەڭ مۇھىــم ئەزاســى،ئاتا- 
كوللىكتىپنىــڭ  بىــر   . ئوقۇتقۇچىــالر  ۋە  ئانىــالر 
خوشــيارلىقى، بالىالرغــا بولغــان مەســئۇلىيىتىدە 
ئىپادىلىنىــدۇ . بالىلىرىمىزغــا ســاغالم ۋە ھــۆر ئائىلە 
مۇھىتــى بىلــەن تەمىنلــەش ئۈمىــدى بىلــەن ......

                         

تەرەققىياتپەرۋەر 
ئاتا- ئانا بولۇش

ئاپتور : دوغان 
جۈجەئوغلى

ۆگىنىدۇ؟
بالىالر نەپسىنى باشقۇرۇشنى قانداق ئ

       توغراق ئانىالرگۇرۇپپىسى
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پەرزەنت

 غۇنچە گۈلنىڭ سەنئىتىدۇر ،
 پەرزەنت كۆڭۈلنىڭ .

 پەرزەنت بىلەن ئاچىلىدۇ ،
كۆڭلى مەلۇلنىڭ .

 پەرزەنت ئۆزى جان قۇشىدۇر ،
 بىگۇمان ، بىشەك .

 يىپ ئۈزۈلسە تۇراالمدۇ،
 ئاسماندا لەگلەك ؟ !

 باھار بولسا ، سايرىشىدۇ،
 خۇشالىق بۇلبۇلالر .

 پەرزەنت بىلەن ياشنىشىدۇ،
 غەمكىن كۆڭۈللەر.

ئابدۇخالىق ئۇيغۇر
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سىز 
يېقىندا 

ئۆلەمسىز؟

 ئاپا،ئۇ ئادەمنىڭ 
نېمىشقا بىر قولى يوق؟

بىلەمسىز،مەنچۇ 
،كېپىنەك يىدىم !

سۆزلىرىنى ئىچىدە تۇتۇشنى 
بىلمەيدۇ.

تۆت ياش بالىلىق 
دەۋرىدە......

ئويدۇرۇپ چىقىدۇ ۋە ماختىنىدۇ

  بالىــالر  تــۆت يــاش بالىلىــق دەۋرىدە    
چېكىنــى  ۋە  ئىمكانىيىتــى  خىيالالرنىــڭ 
بايقايــدۇ .كاللىســىدا ســىمۋولالر شــەكىللىنىدۇ. 
رېئاللىقنــى بــۇزۇپ ، ئۆزىنىــڭ ئىســتەكلىرىگە 
قارىتــا شــەكىللەندۈرىدۇ . باشــقىالرغا ئــازار 
بېرىــش ۋە ياكــى بىر نەرســىلەرنى يوشــۇرۇش 
ئۈچــۈن ئەمــەس، بەلكــى ، يېڭــى بايقىغــان 
ــۈن  ــلىتىش ئۈچ ــى ئىش ــس قابىلىيىتىن ــۇ قالتى ب
ــۇ  ــان ســۆزلەيدۇ . چۈشــەنگىنىم رېئاللىقم يالغ
، خىيالـــمۇ ، توقــۇپ چىققــان نەرســىمۇ ۋە 
ياكــى بىــر ئەســلىمىمۇ ؟ بــۇ دەۋردىكــى بالىــالر 
ــڭ  ــمەيدۇ . ئۇالرنى ــى بىلـ ــۇ ســوئالنىڭ جاۋابىن ب
مەخلۇقــالر  غەلىتــە   ، دىۋىلــەر  نەزىرىــدە 
ھەقىقەتــەن رېئــال تۇرمۇشــتا، قاراڭغۇلۇقتــا 
كارىۋاتالرنىــڭ ئاســتىغا ۋە ياكــى ئىشــكاپالرغا 

  . يوشــۇرىنىۋالىدۇ 
ماختىنىشــنى  بالىــالر  ياشــلىق  تــۆت       
ياخشــى كۆرىــدۇ . » مــەن ئــەڭ كۈچلــۈك ، 

مــەن ئــەڭ تېزيۈگرەيمــەن ، ئــەڭ نوچىســى 
ئــەڭ چىرايلىــق  ماشــىنام  مېنىــڭ   ، مېنىــڭ 
« دېگەنــدەك ئۆزىگــە بــەك ئىشــىنىدۇ ۋە 
قولىدىكــى رەســىمنىڭ ئاســتىغا، باشــقىالرنىڭ 
ــى  ــارا، بۇن ــىمۇ :» ق ــق تۇرس ئىســمى يېزىقلى
ــالر  ــدۇ . سېلىشتۇرۇش ــىزدىم « دەي ــەن س م
ــەرتلىرىنى  ــچ ش ــن، ھې ــدۇ ،لېكى ــپ بارى ئېلى
ھېســابقا ئالمايــدۇ :» قــارا مېنىــڭ شــاكىالتىم 
ســېنىڭكىدىن جىــق « دېگەنــدەك چــوڭالر 
بولـــمىغان   مەنىســى  دېگەنــدەك  ئۈچــۈن 

سېلىشتۇرۇشــالرنى ئېلىــپ بارىــدۇ .
ــالر كاللىســىغا كەلگــەن  ــتىكى بالى   بــۇ ياش
ــمەيدۇ ۋە  ــدە تۇتۇشــنى بىلـ ســۆزلەرنى ئىچى
ھــەر كاللىســىغا كەلگەننــى يۇقىــرى ئــاۋازدا 
سۆزلىشــى، ھەرگىزمــۇ باشــقىالرنىڭ كۆڭلىنى 
ــى  ــى ، دۇنيان ــەس، بەلك ــش ئەم ــم قىلى يېرى

ــدۇر .  تېخىمــۇ ياخشــى چۈشــىنىش ئۈچۈن
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بارماقلىرىڭىزنـى  ئەمـدى    
بىرئاز ئۈسـتىگە تارتسىڭىز باش 
بارمىقىڭىزنـى كۆرىسـىز. مانا بۇ، 
مېڭىڭىزنىـڭ  قـەۋەت  ئاسـتى 
كۈچلـۈك  ئـەڭ  قىسـمى،  بىـر 
ھېسسـىياتلىرىڭىز مانـا مۇشـۇ 
رايـون  بـۇ  كېلىـدۇ.  يەردىـن 
كۆڭـۈل  باشـقىالرغا  سـىزنىڭ 
بۆلۈشىڭىزگە يول قويىدۇ، سۆيگۈ 
ۋە مۇھەببەتنى ھېس قىلدۇرىدۇ، 
جىلـە  قايغۇالندۇرىـدۇ،  ھەمـدە 

جىددىيلەشـتۈرىدۇ. قىلىـدۇ، 

       بىر قولىڭىزنى مۇشتۇم ھالىتىدە 
تۈگۈڭ.  مانا بۇنى مېڭىنىڭ قول  مودېلى 
دەيمىز. مېڭىڭىز ئوڭ    مېڭە، سول مېڭە، 
ئۈستى قەۋەت مېڭە، ئاستى  قەۋەت 
مېڭە دەپ تۆت  بۆلۈمگە ئايرىلىدۇ. 
ئۈستى  قەۋەت   مېڭىڭىز ،ياخشى 
قارارالرنى بېرەلەيدىغان، توغرا ئىشالرنى 
قىالاليدىغان  ئورۇن.سىز ھەقىقەتەن    
قايغۇرىغان ۋاقىتلىرىڭىزدىمۇ ئۈستى 
لوگىكىلىق  مېڭىڭىز  قەۋەت 
ئويلىيااليدۇ، كەيپىياتنىڭ تەسىرىگە  

ئۇچرىمايدۇ.

ئۈستى
 ۋە 

ئاستى مېڭە
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پەرزەنتىنىــڭ  ئاتا-ئانىــار     
بىلــەن  بولۇشــى  ئۇســتازى  
ئۇالرغــا ئاتــا- ئانىلىــق قىلىشــى 
بــار.  پــەرق  زور  ئارىســىدا 
روھىيىتىنىــڭ  ئالدىنقىســى 
بولســا ، كېيىنكىســى  ھېســنىڭ  

 . ھەمراھىــدۇر 
  بەزىــدە پەرزەنتىڭىــز ســىزنىڭ 
ئەقىدىڭىزگە خىاپ ئىشــارنى، 
قاراشــارنى توغــرا كۆرۈپ،شــۇ 
بويىچــە ياشاشــنى تاللىشــى 
ــۇ ســىزنى  ــا ب ــن . ئەمم مۇمكى
ئۇنىڭغــا ئانــا ياكــى ئاتــا مېھرى  
بېرىشتىن  توسۇپ قااللمايدۇ.

     )-نومان ئالىخان لىكسىيەسىدىن ئۈزۈندە(      
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بالىالر قانداق ئۆگىنىدۇ؟

جون خولت 

  

 بالىــالر ۆئزلىــرى تەلــەپ قىلمىغــان ەئھــۋال ائســتىدا ، ۇئالرغــا بىــر نەرســىلەرنى ۆئگىتىــش دېگەنلىــك ، ئ ەمىلىيەتتــە 
ۇئالرغــا تۆۋەندىكــى ۇئچۇرنــى بېرىــدۇ : » ســەن بــۇ نەرســىلەرنى بىلىشــىڭ كېرەكلىكىنــى بىلەلىگــۈدەك ەئقىللىــق 
ەئمــەس ۋە بۇالرنــى ۆئزۈڭ ۆئگىنىشــكە قابىلىيىتىــڭ يېتەرلىــك ەئمەس.«  وئخشــاش ســەۋەب تۈپەيلىدىــن، بالىالردىن 
تۇيۇقســىز ســۇائل ســوراش ياكــى تەلــەپ قىلمىغــان ەئھــۋال ائســتىدا ۇئالرنى ســىناش، ۇئالرنىــڭ غەزىپىنى قوزغىشــى 

مۇمكىــن .

    بالىالرنىــڭ دۇنيانــى تۇنۇشــى ، ەئتراپىدىكــى شــەيئىلەرنى ۆئگىنىشــى بولســا، ھــەم ائســتا ھــەم ۇئزۇن مەزگىللىــك 
ــڭ بىلىشــىنىڭ ، ۆئگىنىشــىنىڭ »  ــدۇ. ۇئالرنى ــڭ بىلىملىرىمــۇ تۇراقســىز ھــەم ۆئزگىرىشــچان بولى ــدۇ. ۇئالرنى بولى
پــەرەز باســقۇچى « دەك ۇئزۇن باســقۇچتىن ۆئتــۈپ ، ائندىــن تۇراقلىــق ھــەم جــەزم بىــر بىلىمگــە ائيلىنىدىغانلىقىنــى 

بىلىۋالســاق، ۇئالردىــن داىئــم ســۇائل سوراشــلىرىمىزنىڭ ېئلىــپ كېلىدىغــان زىيانلىرىنــى چۈشــىنىپ يېتەلەيمىــز. 

  » پــەرەز باســقۇچى « دېگىنىمىــز ، بالىــالر مەلــۇم بىلىــم بىلــەن ەئڭ دەســلەپتە ۇئچراشــقاندىن كېيىــن ، ۇئالرنىــڭ 
كاللىســىدا پەقــەت ناھايىتــى تۇتــۇق، تۇراقســىز بىــر تۇنــۇش ھاســىل بولىــدۇ. بالىــالر بــۇ تۇراقســىز ، ېئنىقســىز، 
ــق  ــڭ ېئنىقلى ــۇ پەرەزنى ــدە ، ب ــن ۆئتكۈزگەن ــم تەجرىبىدى ــر قېتى ــى توختىمــاي ســىنايدۇ ، ھــەر بى غــۇۋا پەرەزلىرىن
دەرىجىســى يۇقىرىاليــدۇ. مەســىلەن : چوڭالردىــن ســۇائل ســوراش ائرقىلىــق ، كۆزىتىــش ائرقىلىــق ۋە ۆئزى قــول 
ســېلىپ قىلىــپ بېقىــش ائرقىلىــق بالىــالر ەئمىلىيەتتــە توختىمــاي بــۇ دۇنياغــا ائىئــت پەرەزلىرىنــى ســىناش، تەجرىبــە 

قىلىــش ھالىتىــدە بولىــدۇ. 

ــۇائل  ــوڭالر س ــا ، چ ــمىغان ۋاقىتت ــەن ، ېئنىقالش ــە كېلەلمىگ ــم ھالەتك ــى مۇقى ــرى تېخ ــڭ پەرەزلى ــەر ۇئالرنى   ەئگ
ســورىغاندا ، ۇئالر ېئنىقســىز پەرەزلىرىنــى وئتتۇرىغــا قويــۇش ســەۋەبىدىن خاتــا جــاۋاب بېرىــپ قويــۇش ەئندىشىســى 
ــا قويســا،  ــى وئتتۇرىغ ــڭ پەرىزىن ــا ۆئزىنى ــالر شــۇ ۋاقىتت ــەر بالى ــدۇ. ەئگ ــن ، جــاۋاب بېرىشــنى رەت قىلى تۈپەيلىدى
چوڭالرنىــڭ ېئلىــپ بارىدىغــان ىئــش تۈزىتىــش ۋە ۇئالرغــا توغرىســىنى ۆئگىتىشــكە تىرىشــىش قاتارلىــق » ياخشــى « 
ھېســابلىنىدىغان ھەرىكەتلىــرى ، بالىالرنىــڭ ۆئز- ۆئزى ۆئگىنىشــىدىكى مۇھىــم بولغــان » پــەرەز باســقۇچى «غــا 

ھۆرمــەت قىلمىغانلىــق بولــۇپ قالىــدۇ . 

    بالىالردىن سۇائل سوراش ۋە بەرگەن جاۋابىنى تۈزىتىش ، بالىالرغا تۆۋەندىكىدەك زىيانالرنى ېئلىپ كېلىدۇ:

ــان  ــى قۇرىمىغ ــۇددى ســىرى تېخ ــى خ ــۇددى ۇئالرن ــن ســۇائل ســوراش ، خ ــلىغان بالىالردى ــى ئ ۆگىنىشــنى باش يېڭ
وئرۇندۇقتــا وئلتۇرۇشــقا مەجبۇرلىغانــدەك ھېســابلىنىدۇ. ۇئالرنىــڭ بىلىمــى تېخى مۇقىمالشــمىغان ، ېئنىقالشــمىغان، 

تەجرىبىلىرىدىــن تېخــى ۆئتمىگــەن ھالەتتــە ،
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 - ۆئگىنىۋالدىڭمــۇ  ســەن  قېنــى   «: ۇئالردىــن   
ســىناپ   ، بىلمەمســەن   - بىلەمســەن  يــوق؟ 
باقايلــى. « دەپ ســورالغان ســۇائلالر ۋە » ەئگــەر 
بىلمىســەڭ ، مــەن ســاڭا توغرىســىنى دەپ بېــرەي 
ــڭ  ــلەر ، بالىالرنى ــن « دەپ تۈزىتىش ، ۆئگىنىۋالغى
تۇغۇلىشــىدىن بــار بولغــان ) ائلــالھ تەرىپىدىــن 
قۇرۇلمىســىنى  ئ ۆگىنىــش   ) پروگراممىالنغــان 

. ۇئچرىتىــدۇ  بۇزغۇنچىلىققــا 

 2.بالىــالر ئ ەمىلىيەتتــە ۆئزلىــرى ئ ۆگىنەلەيــدۇ . 
چوڭالرنىــڭ ســىناقلىرى ۇئالرنىــڭ ىئچىدىكــى يېڭى 
تۇغۇلغــان شــەيئىلەرنى بىلىشــىدىكى پەرەزلىرىنــى 
ۆئلتۈرىۋېتەلەيــدۇ . پەقــەت بىلەرمــەن چوڭالرنىــڭ 
تۇنــۇش ۇئنىــڭ  دۇنيانــى  جاۋابلىــرى ائرقىلىقــال 
وئرنىنــى ائلىــدۇ . بالىــالر ھەتتــا » پەرەز باســقۇچى 
« ائرقىلىــق ۆئگىنىشــتىن قاچىــدۇ ، ۆئزلىــرى پەرەز 
قىلىشــتىن ۋاز كېچىــدۇ . » تەييــار جــاۋاب « الر 

ائرقىلىــق ۆئگىنىشــكە باشــاليدۇ .
 

بىلمەيمــەن،  مــەن ھېچنىمىنــى  بالىــالردا »   .3 
چــوڭالر ھەممىنــى بىلىــدۇ ، ائتــا- ائنــام ھەممىنــى 
بىلىــدۇ ، وئقۇتقۇچۇم ھەممىنــى بىلىدۇ«دەيدىغان 
نەرســە  بىــر  ۆئزىنىــڭ  ۋە  بولىــدۇ  پەيــدا  ائڭ 
ــك  ــڭ تىپى ــا ىئشــەنمەيدۇ . بۇنى ۆئگىنەلەيدىغىنىغ
يازىــدۇ  ماقالــە  بىــر  ۆئزى   ، بولســا  ۆئرنىكــى 
ــر  ــر پارچــە رەســىم ســىزىدۇ ۋە ياكــى بى ياكــى بى
ھــەرپ يازىــدۇ . ائندىــن ائتــا - ائنىســىدىن ياكــى 
وئقۇتقۇچىدىن :» بۇ توغرىمۇ ؟ « دەپ سورايدۇ. 
 ، بىلگۈچــى  ھەممىنــى  ۈئچــۈن  ۇئالر  چــوڭالر 
خاتالىــق ۆئتكۈزمەيــدۇ . ەئممــا بالىــالر ۆئزىنــى  
داۋاملىــق خاتالىــق ۆئتكۈزىدىغــان، ھېچنىمىنــى 
ياردىمىســىز  چوڭالرنىــڭ  ۋە  بىلمەيدىغــان 

ھېچنىمىنــى ۆئگىنەلمەيدىغــان ھېــس قىلىــدۇ .

    4. بالىالر خاتالىق ۆئتكۈزۈشتىن قورقىدىغان 
بولــۇپ قالىــدۇ ۋە يالغانچىلىــق يولىغــا ماڭىــدۇ . 
بالىــالر توغرا جــاۋاب بېرەلمىســە جازالىنىدىغان، 
مۇكاپاتلىنىدىغــان  بەرســە  جــاۋاب  توغــرا 
خاتالىــق   ، سېستىمىســىدا  ۆئگىنىــش  بىــر 
ۆئتكۈزۈشــنىڭ جــازا ېئلىــپ كېلىدىغــان ناھايىتى 
ىئدىيىگــە  ىئكەنلىكــى  ىئــش  بىــر  خەتەرلىــك 
ســىڭدۈرىلىدۇ . ەئممــا ىئنســاننىڭ ەئڭ تەبىئىــي 
ــەرەز باســقۇچى« دا ،  ــش شــەكلىدىكى » پ ۆئگىنى
ۆئز   ، دېمــەك   » ۆئتكــۈزۈش  خاتالىــق   «
قىلىــش  تەجرىبــە   ، ســىناش  پەرەزلىرىنــى 
تــۇرۇپ  ۆئتكۈزمــەي  خاتالىــق  دېگەنلىكتــۇر. 
پۇختىلىيالمايــدۇ.  بىلىمىنــى  ىئنســان  ھېچبىــر 
بالىالرنىــڭ خاتالىــق  ، چــوڭالر داىئــم  ەئممــا 
بــۇ   . قىلىــدۇ  تەلــەپ  ۆئتكۈزمەســلىكىنى 
دېگەنلىــك ەئمىلىيەتتــە ، » بــاالم ، ســەن نورمال 
بىــر ىئنســان بولمــا، خاتالىــق ۆئتكۈزمــەي ھــەر 
بىــر  غايىــۋى  بىلىدىغــان   توغرىنــى  ۋاقىــت 
ىئنســان بــول . « دېگەننــى تەلــەپ قىلىشــتۇر. 

        بالىــالر جازادىــن قېچىــش ئ ۈچــۈن ، تۈرلۈك 
ائمالالرنــى وئيــالپ تاپااليــدۇ . ائتــا- ائنىســىغا، 
وئقۇتقۇچىســىغا يالغــان ســۆزلەيدۇ . بەزىــدە 
چــوڭالر دەيمىــز: » مۇشــۇنىڭغا ىئشــلەتكەن 
كالالڭنــى ، دەرســكە ىئشلەتســەڭچۇ ! « دەپ. 
دەل شــۇنداق ، ھېچبىــر بــاال دۆت ەئمــەس . 
سېستىمىســى  ۆئگىنىــش  بىــر  تۇغۇلىشــىدىن 
ــۇش  ــۋى وئقۇت ــوڭالر ۋە ەئنەئنى ــەت چ ــار. پەق ب
بــۇ خىــل ۆئگىنىــش  سېســتىمىلىرى ۇئالرنىــڭ 
ــى  ــان ۋە ۇئالرن ــەت قىلمىغ باســقۇچلىرىغا ھۆرم
ۆئزلىرىنىــڭ ۆئگىنەلەيدىغانلىقىغــا ىئشــەنمەس 
ياخشــى   « چوڭالردىكــى   . قويغــان  قىلىــپ 
نىيەتلىــك « خاتــاالر تۈپەيلىدىــن ، بالىالردىكــى 
تېگىشكۈســىز  ائلتۇنغــا   ، قىممەتلىــك  ائشــۇ 
تۇغمــا ۆئگىنىــش سېستىمىســى ناھايىتــى كىچىك 
ــدۇ.  ــا ۇئچراۋاتى يېشــىدىن باشــالپال بۇزغۇنچىلىقق
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بىزگە قانداق دادىالر كېرەك؟

بىزگە قانداق ئانىالر كېرەك؟

        دادىالر-مىللەتنىڭ تۈۋرۈكى،قول-قانىتى.دادىالرنىڭ ۋۇجۇدى،
ھەققانىيەت بىلەن، باتۇرلۇق بىلەن، چىۋەرلىك بىلەن، ئەقىل ۋە دىيانەت بىلەن 

بېلى  پەمسىزلىك،  مۈجمەللىك،  دېلىغۇللۇق،  يەردە  ئۇ  كېرەككى،  تولۇشى 
بوشلۇق، ساداقەتسىزلىك، ھاماقەتلىك، ھورۇنلۇق ئىللەتلىرى بولماسلىقى كېرەك.

دادىالر قەيسەرلىكتە، چىدام - جاسارەتتە، ئىلىم - ھۈنەردە، ۋاپادارلىقتا، ئەل - 
مۇشۇالرنى  كېرەك.  بواللىشى  ئۈلگە  پەرزەنتلەرگە  كۆرسىتىشتە،  ھىممەت  يۇرتقا 
قىلىش ئۈچۈن قانداق قىلىش كېرەك؟ ئەلۋەتتە مېنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بارلىق دادىالر 
مۇكەممەللەشتۈرۈش  ئۆزىمىزنى  ۋە  كۆرۈشىمىز  دەڭسەپ  قېتىم  بىر  ئۆزىمىزنى 

ئۈچۈن تىرىشىشىمىز الزىم .  
                                                                                يالقۇن روزى

           دادىالر، قەيسەرلىكتە، چىدام -جاسارەتتە، ئىلىم - ھۈنەردە، ۋاپادارلىقتا،
 ئـەل- يۇرتقـا ھىممـەت كۆرسىتىشـتە ... پەرزەنتلەرگـە ئۈلگـە بواللىشـى كېـرەك. 
دەۋردە  تالىشـىۋاتقان  ئۈسـتۈنلۈك  قاراشـالر  دۇنيـا  ۋە  مەدەنىيـەت  بالىلىرىمىـز 
ياشـاۋاتىدۇ. بۇنـداق مۇھىتتـا، بىزگـە مېھىـر - شـەپقەتنى غەپلـەت بۆشـۈكىگە 
ئېتىقـاد  يۈكسـەك  ئۇنـى  بەلكـى  ئەمـەس،  كېـرەك  ئانىـالر  ئايالندۇرۇۋالغـان 

كېـرەك.    ئانىـالر  ئايالندۇرغـان  ئىستراتېگىيىسـىگە 
                                                                        ئابدۇقادىر جااللىدىن
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ــۇق  ــق ئوزۇقل ــەڭ مۇۋاپى ــوۋاق ئۈچــۈن ئ ــان ب  يېڭــى تۇغۇلغ
ئانــا ســۈتىدۇر. بــوۋاق تۇغۇلــۇپ دەســلەپ تۆت-بــەش 
ــز  ــزدا خەلقىمى ــڭ تىلىمى ــۈتنى بىزنى ــەن س ــدە كەلگ ــۈن ئىچى ك
» ئوغــۇز ســۈتى« دەپ نــام بەرگــەن بولــۇپ ،بــۇ ســۈت 
بــەش كۈندىــن ئىككــى ھەپتىگىچــە بولغــان مەزگىلــدە بوۋاقنىــڭ 
ئېھتىياجىغــا قارىتــا ئۆزگىرىــپ تۇرىدىغــان ســۈت ھالىتىگــە 

كىرىــدۇ. بوۋاقنىــڭ بىــر كــۈن ئىچىدىكــى ســۈت تەركىبــى 
ۋە مىقدارىدىمــۇ دائىــم ئۆزگىرىــش بولــۇپ تۇرىــدۇ.

كېچىدىكــى ســۈتى بىلەن كۈندۈزدىكى ســۈتىمۇ 
تەركىبــى  ســۈتنىڭ  بولىــدۇ.  پەرقلىــق 

ئۆزگىرىــش  دائىــم  مىقدارىنىــڭ  ۋە 
ــەت  ــز تەبىئ ــى بى ــدە بولىغانلىقىن ئىچى
دۇنياســىدىكى كېنگورونــى مىســال 
ئۆگىنىــپ  ئىلگىرلــەپ  ئېلىــپ 

ئۈتەيلــى: 

كېنگــورو  تۇغۇلغــان   يېڭــى     
تۇغۇلۇپ ئانىسىنىڭ قورسىقىدىكى 
ــا يەرلىشــىپ، ئانىســىنىڭ  خالتىغ
ــپ  ــى ئېمى ــۆت كۆكســىدىن بىرن ت
كېنگــورو  ئوزۇقلىنىشقاباشــايدۇ. 

ــە  ــن يەن ــن كېيى ــە ئايدى بەش-ئالت
بىرنــى تۇغااليدىغــان ھايــۋان بولــۇپ، 

بوۋىقــى  كىنگىــرۇ  تۇغۇلغــان  يېڭــى 
خالتىغــا  قورســىقىدىكى  كېنگورونىــڭ 

ــپ ئوزۇقلىنىشــقا  يەرلىشــىپ ئانىســىنى ئېمى
ئىككــى  كېنەورونىــڭ  باشايدۇ.ئۇزۇقلۇقشۇناســار 

كۆكســىدىن ئىككــى خىــل پەرقلىــق ســۈتنىڭ ئېقىــپ 
ئۆتكــەن. دەلىللــەپ  چىقىدىغانلىقىنــى 

  
    گەرچــە ســۈت پاراشــوكى فېرمىللىــرى ئانــا ســۈتىدىن 
بايقىغــان تەركىبلىرىنــى ســۈت پاراشــوكىغا قاتىدىغانلىقىنــى 
ئېيتىســىمۇ، ئانــا ســۈتىنىڭ  تېخــى بايقالمىغــان تەركىبلىــرى ۋە 

ــالمايدۇ. ــى باس ــڭ ئورنىن ــىي قىممىتىنى ھېسس

   

  
ھەرگىــز  پاراشــوكلىرى  ســۈت  ئېيتقانــدا،  نۇقتىدىــن  بــۇ 
ئانــا ســۈتىنىڭ ئورنىنــى ئااللمايدۇ.ئاناســۈتى ھــەر ۋاقىــت       
بىزنىــڭ  بولــۇپ،  ھازىــر  قوللىنىشــقا  يېڭى،مىكروبســىز، 
ــى  ــەن نامن ــاش« دېگ ــز »ھازىرئ ــۇر خەلىقىمى ــق ئۇيغ ئەقىللى
بەرگــەن. ئۇنىڭدىــن ســىرت ئانا ســۈتى ئىقتىســادىي نۇقتىدىن 

ھېســاپلىنىدۇ. تېجەشــلىك  ناھايىتــى  ئېيىتقانــدا 
    

بوۋاقارنىــڭ  تۇغۇلغــان  يېڭــى      
ئانــا ســۈتى بولســا  ابولــۇپ  ھــەزم 
بېســىم  بۆرەككــە  سىڭىشــلىك، 
ئېممۇنــت  چۈشــۈرمەيدىغان، 
نۇقتىســىدىن  ماددىللىــرى 
بولســا ناھايتــى مــول بولغــان 

ئوزۇقلۇقتــۇر.

بوۋاقتــا  ســۈتى  ئانــا 
جەھەتتىــن  ھېسســي 
تۇيغۇســىنىڭ    ئىشــەنچ 
بىلــەن  ئانــا  تىكلىنىشــى، 
ــاغام  ــىي س ــا ھېسس بوۋاقت
ھــوزۇر  بوۋاقتــا  باغلىنىــش، 
ــق  ــش قاتارلى تۇيغۇســى بېرى
پىسخىلوگىيىلىك ساغاملىقىنىڭ 
ھازىراليــدۇ.  ئاساســنى  غــول 

   ئانــا ســۈتى بــوۋاق ســاغاملىقى 
ــي   ــەن ۋە روھى ــڭ ت ــا ئەمەس،ئانىنى ئۈچۈن
ــم رول  ــى مۇھى ســاغاملىقى نۇقتىســىدىنمۇ ناھايىت
ئوينايــدۇ.  مەســىلەن: ئېمىتىــش جەريانىــدا ئانــا مېڭىســىدىكى 
ھورمۇنىنىــڭ  ئوكسىتوســىن  كەلگــەن   بېزىدىــن  ھىپوزىــت 
تۇغۇتتىــن كېيىنكــى بالىياتقۇنىــڭ ئەســلىگە كەلتــۈرۈش رولــى 

ــدۇ.  ــنى ئازايتى ــوڭ بولۇپ،قاناش چ
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دىنىمىزدىكى بىباھا تەربىيە                                                     
خەتىچە كۈبرا تونگار

       توغراق ئانىالر
گۇرۇپپىسى



ئــەڭ  قىلىدىغــان  ئىنســان  ئىنســاننى        
گــۈزەل پەزىلەتلەرنىــڭ بىــرى بولســا »ھېــس 
ئىنســانىي  قىلىــش  ھېــس  قىلىش«تــۇر، 
 . ســالىدۇ  ئــۇل  يېتىلىشــىگە  خىســلەتنىڭ 
 ، تەبىئەتنــى  ئىنســانالرنى،  باشــقا  ھاياتنــى، 
جانلىقالرنــى  ۋە ھەتتــا جانســىزالرنى ھېــس 
ــدۇ ۋە بــۇ  ــدە رەببىنــى ھېــس قىلى قىلىــپ يەتكىنى
يــول بىلــەن روھىغــا نەقىشــلەنگەن ھەقىقــەت 
ســىرلىرىنى ئېچىشــقا مۇۋەپپــەق بۇلىدۇ . شــۇنىڭ 
ئۈچــۈن ئاتــا- ئانىالرنىــڭ پەرزەنىت تەربىيىســىدە  
ئاساســى ۋەزىپىســىنى » ھېــس « قىالاليدىغــان 
ــت يېتىشتۈرۈشــكە قارىتىشــى مۇھىمــدۇر.  پەرزەنى

       ئىزدىنىپ باقســاق،  بىزنىڭ رەببىمىز بىزگە 
چاقىرىغــان...  بولۇشــقا  مېھىر-شــەپقەتلىك  
كۆزلەرنــى،  كۆرمــەس  قەلبنــى،  تۇيمــاس 
ئاڭلىمــاس قۇالرقالرنى بولســا جەھەننەم بىلەن 
ســۈپەتلىگەن  دەپ  ئاگاھالندۇرىدۇ.»خېلىــل« 
نەبىســى ئىبراھىــم پەيغەمبەرنىــڭ باشــقىالرنىڭ 
دەردىگــە كــۆز يېشــى تۆكىشــىنى نــەزەردە تۇتــۇپ 
تەرىپلەيــدۇ.  بىلــەن  ســۈپىتى   » ئــەۋۋاھ   «
تۇيغۇلىرىدىــن  بېقىلغىنىــدا،  نەزەربىلــەن  بــۇ 
ئايرىۋېتىلگــەن، ئۇالرنــى ھىــس قىاللمىغــان بىــر 
پەرزەنــت  ئۆزلــۈك ھەقىقىتىدىــن ئۇزاقالشــقان، 
ئانىلىققــا  ئاتــا-  ھەمراھقــا،  دوســتلۇققا، 
بۇلــۇش  شــەخىس  بىــر  كەتكــەن  ياتلىشــىپ 
تۇيغۇســىزلىق،   ھېــس-  يولىدىدۇر.چۈنكــى 
ئۆزلىكىگــە  ئۆزىنىــڭ  باشــتا  ئــەڭ  كىشــىنى 

ياتالشــتۇرىدۇ. 
    

      مېھىر - شەپقەتلىك پەرزەنت تەربىيىلەشنىڭ 
يولى، مېھىر-شــەپقەتلىك ئاتا- ئانا بۇلۇشــتۇر. 
بالىنىــڭ ئەھۋالىنــى بىلىــش بىلىپال قالماســتىن ، 
ئۇنىــڭ ھېــس - تۇيغۇســىنى ھېــس قىاللىشــىمىز 

كېرەك . 

      چۈنكــى مېھىــر- شــەپقەت،  ئەقىلنىــڭ 
مېھىــر-  ھالىــدۇر.  كۆڭۈلنىــڭ  ئەمــەس 
ــى  ــىدىكىنىڭ دەردىن ــى قارشىس ــەپقەتلىك كىش ش
ئــۆز روھىــدا ياشــايدۇ . ئۇنىــڭ دەردى بىلــەن 
دەرد تارتىــدۇ .  بــۇ ھــال » قوشنىســى ئــاچ 
ئىكــەن تــوق ياتمايدىغــان «  تۇيغــۇ ھالىنــى 

بولىــدۇ.  شــەكىللەندۈرگەن 

قىلىنىشــقا  ھېــس  بالىلىرىمىزنىــڭ         
ئېھتىياجــى بــار. ئامــراق قۇشــىنىڭ ھازىســىنى 
تۇتىۋاتقــان بىــر بالىغــا » ئازاپالنمــا ، ســاڭا 
يېڭىســىنى ئېلىــپ بېرىمــەن «  دېيىــش، بالىنــى 
ياخشــى ھېــس قىلدۇرمايــال قالمــاي، ئەكســىچە 
» قەلــب يارىســى « غــا ســەۋەب بولىــدۇ. بــۇ 
تەســەللىنىڭ  ھېچقانــداق  چاغدا،بالىغــا 
ــىالش،  ــىنى س ــڭ دۈمبىس ــوق. بالىنى ــى ي كېرىك
بىلــەن  ياكــى مېھرىمىــز  بېســىش  باغرىمىزغــا 

يېتەرلىكتــۇر.  قــاراش  ئىچىگــە  كۆزلىرىنىــڭ 

ھالــى  ئۆزلىرىنىــڭ  پەرزەنتلىرىمىزنــى      
بويىچــە قۇبــۇل قىاليلــى . مېھىــر - شــەپقىتىمىز 
شــەپقەت  مېھىــر-  باشــقىالرغىمۇ   ، بىلــەن 
تەربىيىلەشــكە  پەرزەنــت  يەتكۈزەلەيدىغــان 

يلى.  تېرىشــا



ماقالىلەر بولسا 

تۆۋەندىكى كىتابالردىن 

تەرجىمە قىلىنغان.

سەن شۇنداق بىر روھسەن 

ــەر دەرەخ.  ــراق- قەيس ــدە » توغ ــق ئىچى خەل
ــل،  ــڭ يى ــپ مى ــل ، يىقىلى ــڭ يى ــۇرۇپ مى ــك ت تى

يــەر ئاســتىدا مىــڭ يىــل ياشــايدۇ . « دېگــەن ســۆز بــار. 
شــۇنداق ، توغــراق- ئانــا ۋەتىنىمىزنىــڭ تۇپراقلىرىــدا ھېچكىــم 

ــان ،تارىخنىــڭ گۇۋاھچىســى  ــىمۇ ھاياتلىــق تاپىدىغ سۇغۇرمىس
روھنــى  توغراقتىكــى قەيســەر  بىزمــۇ   . ئابىــدە  بۈيــۈك  بولغــان 

ئۆزىمىزگــە ئۈلگــە قىلىــپ بىــر ئــەۋالد نەۋقىرانالرنــى يېتىشتۈرۈشــكە 
ئازغىنــە تۆھپــە قوشــۇش نىيىتىــدە بۇنــى تەييارلىدۇق.توغراقتــەك 

ــز ! ــدە بى ــتۈرۈش ئۈمىدى ــىللەرنى يېتىش ــەك نەس ــناپ،  توغراقت ياش

                                  مەن ئاڭا تىكىلدىم مۇھەببەت بىلەن، 
                              تۇغۇلدى كۆڭلۈمدە مەغرۇر بىر تۇيغۇ .
                             ئۆلمەس بىر خەلقنىڭ مىسالى بولۇپ،

                              كۆرۈندى كۆزۈمگە شۇ كېسىلگەن توغراق. 
                                 

                    قۇربان بارات
                  1967-يىلى 7- ئاي

       توغراق ئانىالرگۇرۇپپىسى
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