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 ئانىسىنى دورايدۇ-باال ئاتا .5

 

-سىدە يالغۇز گەپكىال تايانسىڭىز يېتەرلىك بولمايدۇ. گېپىڭىزنى ئۆزىڭىزنىڭ ئىشتەربىيەباال 

تولۇق تونۇپ يېتىشى كېرەككى،  ئانىالر شۇنى-ىلەن بىرلەشتۈرۈشىڭىز كېرەك. ھەممە ئاتابھەرىكىتى 

ئانىالر بالىلىرى ئۈچۈن بىر تەبىئىي ئۈلگە ھېسابلىنىدۇ. ھەر بىر ئائىلىدىكى باال ھەممە ئىشالردا -ئاتا

ئانىسىدىن دورايدۇ. ئەگەر بىر باال دادىسىغا يېقىنراق بولىدىكەن، ئۇ دادىسىنى بەكرەك دورايدۇ. -ئاتا

ئانىسىغا -بولىدىكەن، ئۇ ئانىسىنى بەكرەك دورايدۇ. يەنى، باال ئاتائەگەر بىر باال ئانىسىغا يېقىنراق 

بولۇش جەريانى كۆپ قېتىم تەكرارلىنىپ،  ئاسسىمىلياتسىيەبولىدۇ. بۇنداق  ئاسسىمىلياتسىيە

ئانىسىنى ئۈلگە قىلغان ئاساستا يېڭى ئادەتلەر شەكىللىنىدۇ. شۇنىڭ بىلەن -بالىنىڭ كۆڭلىدە ئاتا

ئانىالر بالىسىنىڭ ئالدىدا -ئانىسىغا ئوخشاپ قالىدۇ. مۇشۇنداق بولغاچقا، ئاتا-ە ئاتاباال كۆپ جەھەتلەرد

سۆز ۋە ئىش قىلغاندا ئاالھىدە دىققەت قىلىشى كېرەك. يەنى، سىزنىڭ بالىڭىز خۇددى بىر كامېراغا 

ا ئوخشاش بولۇپ، سىز قىلغان ھەر بىر سۆز ۋە ھەر بىر ئىشنى ئۆزىنىڭ كۆڭلىدىن ئىبارەت لېنتىغ

مۇ يامان خىيالالردا بولماڭ، ھەمدە يامان سۆز ۋە يامان ىزئېلىۋالىدۇ. شۇڭا بالىڭىزنىڭ ئالدىدا ھەرگ

ئىشالرنى قىلماڭ. ئۇالر پەقەت سىزنىڭ ياخشى ئىشلىرىڭىزنىال كۆرسۇن، ۋە ياخشى سۆزلىرىڭىزنىال 

 ئاڭلىسۇن. 

 

ئانىالر ئۆزلىرى ئۈچۈن -دىكى ئاتائاشۇنداق بىر نىشاننى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن، ھەر بىر ئائىلى

ئورنىتىشى، ۋە ئۇنىڭغا ھەر دائىم قاتتىق ئەمەل قىلىشى كېرەك. ئۇ بولسىمۇ  تۈزۈمبىر مۇنتىزىم 

ھەرگىزمۇ ئۆز خاھىشى بويىچە ئىش قىلماسلىق. ئەگەر بىر ئائىلىدىكى لىدېرلىق )ياكى باشالمچىلىق( 

 ئۇنى ئۆزىگە ئۈلگە قىلىدۇ. شۇ نەرسە ئېسىڭىزدە ئورنىدا تۇرىدىغان كىشى ياخشى ياشايدىكەن، باال

بولسۇنكى، سىز قىلغان ھەر بىر ئىش بالىڭىز ئۈچۈن بىر ئۈلگە بولۇپ، ئۇ بالىڭىزنىڭ روھىي 

 دۇنياسىنىڭ شەكىللىنىشىگە تەسىر كۆرسىتىدۇ.

 

 

 ئەتراپتىكىلەرنىڭ تەسىرى .6

 

ۇ بالىدا قانداق بىر روھىي ھالەتنىڭ ھەرىكەتلىرىم-بالىنىڭ ئەتراپىدىكى باشقا كىشىلەرنىڭ سۆز

ئانىالر باال ياشاۋاتقان مۇھىت -شەكىللىنىشىگە بەلگىلىك دەرىجىدە تەسىر كۆرسىتىدۇ. شۇڭالشقا ئاتا

ئىچىدىكى ئورۇنالرغا، كىشىلەرگە، ۋە ئىشالرغا ئاالھىدە دىققەت قىلىشى، بالىسىنىڭ يامان ئورۇن، 

 ىپ قېلىشىغا يول قويماسلىقى كېرەك. يامان ئادەم ۋە يامان ئىشالرغا ئارىلىش
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ئامېرىكىدىكى نۇرغۇن ئاق تەنلىكلەر بالىسى ئاخشىمى بىرەر ساۋاقدىشىنىڭ ئۆيىگە بارماقچى  ئىالۋە:

يىنىڭ تېلېفون نومۇرىنى ئېلىپ، ساۋاقدىشىنىڭ ۆئبولغاندا، بالىسىدىن ئۇنىڭ ساۋاقدىشىنىڭ 

سىدىن ئۆز ئۆيىدە ھەقىقەتەنمۇ بىرەر يىغىلىشنىڭ ئانى-ئۆيىگە تېلېفون قىلىپ، ساۋاقدىشىنىڭ ئاتا

قىلمايدىغانلىقىنى سورايدۇ. -دىكى چوڭالرنىڭ نازارەتچىلىك قىلىدىغانئۆييوقلۇقى، ئۇ يىغىلىشقا -بار

بارماسلىق توغرىسىدا قارار چىقىرىپ بېرىدۇ. بېرىشقا رۇخسەت قىلغان -ئاندىن بالىسىغا بېرىش

 ، دەپ بەلگىلەپ بېرىدۇ. «دىن بۇرۇن قايتىپ كېلىسەنچوقۇم سائەت مانچى»تەقدىردىمۇ، 

 

بالىڭىزنىڭ يامان ئىشالرغا ئارىلىشىپ قېلىشىغا ھەرگىز يول قويماڭ. بالىڭىز يامان ئىشالرغا 

يېقىن يۈرىدىكەن، ئۇ ئاشۇ يامان ئىشالرنىڭ تەسىرىنى قوبۇل قىلىدۇ. ئەگەر بالىڭىز بىرەر يامان 

باال بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇ ئىشنىڭ قانچىلىك يامان ئىكەنلىكىنى ئۆزى ئىشالرغا يولۇقىدىكەن، ئۇ بىر 

ئاڭقىرىيالمايدۇ. شۇڭالشقا بالىڭىزغا قانداق ئىشالرنىڭ يامان ئىشالر ئىكەنلىكى ۋە قانداق 

ئانا -ئادەملەرنىڭ يامان ئادەملەر ئىكەنلىكىنى تولۇق ۋە توغرا چۈشەندۈرۈپ قويۇش سىزگە ئوخشاش ئاتا

ەرنىڭ مەسئۇلىيىتى. ئۆزىڭىز تولۇق چۈشەنمەيدىغان بىر نەرسىنى بالىڭىزنىڭ بولغان كىشىل

بايقىۋېلىشىغا ياكى قوبۇل قىلىۋېلىشىغا ھەرگىزمۇ يول قويماڭ. ياخشى نەرسىلەرنىمۇ بالىڭىزغا 

ئانىالر يالغۇز باال باققۇچىال ئەمەس. ئۇالر ھەم بالىسىنىڭ -تەلتۆكۈس چۈشەندۈرۈپ مېڭىڭ. ئاتا

 سى. شۇڭا سىز مۇشۇنداق بۇرچىڭىزنى ھەر ۋاقىت ئادا قىلىپ تۇرۇڭ.ئوقۇتقۇچى

 

 

 بالىنىڭ تەلەپلىرىنى مۇۋاپىق بىر تەرەپ قىلىش .7

 

بۇنى تەلەپ قىلىپ تۇرىدۇ. مەسىلەن، بالىڭىز بازاردا بىر شارنى -بالىڭىز داۋاملىق سىزدىن ئۇنى

ىلىدۇ. سىز قانداق قىلىشىڭىز كېرەك؟ كۆرسە، ئۇ سىزدىن ئۆزىگە ئاشۇ شارنى ئېلىپ بېرىشنى تەلەپ ق

ئۇنداق شارنىڭ ھېچ قانداق قىممىتى يوق، شۇڭا سىز ئۇ شارنى ئېلىپ بەرمەسلىكىڭىز كېرەك. سىز 

بالىڭىزغا ئۇ شارنىڭ ھېچ بىر قىممىتى يوقلۇقىنى، شۇڭا ئۇنى سېتىۋېلىش پۇل ئىسراپچىلىقى 

ىممىتى يوق نەرسىلەرنى سېتىۋېلىش ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرۈپ قويۇشىڭىز كېرەك. ھەرگىزمۇ ق

ئىشىدا بالىڭىزنىڭ تەلىپىگە ماقۇل بولماڭ. كوچىالردا سېتىلىۋاتقان يەيدىغان نەرسىلەرنىڭ ئىچىدە 

بار. شۇڭالشقا مۇشۇ ئەھۋالنى بالىڭىزغا  باكتېرىيەلەرپاكىز ئەمەس نەرسىلەرمۇ كۆپ بولۇپ، ئۇالردا 

ە قورسىقى ئاغرىپ قالىدىغانلىقىنى، ۋە چىشىنى قۇرت چۈشەندۈرۈڭ. بالىڭىزغا ئۇ نەرسىلەرنى يېس

يەيدىغانلىقىنى، شۇنىڭ بىلەن ئۇنىڭغا ئوكۇل ئۇرمىسا بولمايدىغانلىقىنى، ئوكۇل ئۇرسا 

ئاغرىيدىغانلىقىنى چۈشەندۈرۈڭ. بۇ گەپلەرنى بالىڭىزغا بىر ئامالالرنى قىلىپ چۈشەندۈرۈپ، بالىڭىزنى 

نلىق ئىكەنلىكىنى چۈشىنىدىغان قىلىڭ. شۇنداق قىلسىڭىز ھېلىقىدەك نەرسىلەرنى يېيىش زىيا

بالىڭىز ئۇنداق نەرسىلەرنى ئىككىنچى تەلەپ قىلمايدىغان بولىدۇ. بۇ ئۇسۇلنى باشقا ئىشالردا 

قولالنسىڭىزمۇ بولىدۇ. مەلۇم بىر ئىشتا بالىڭىز بىلەن بىر ئورتاق چۈشەنچە ھاسىل قىلسىڭىز، 

ى ئاۋارە قىلمايدۇ. مانا بۇ بالىغا توغرا مۇئامىلە قىلىشنىڭ بىر بالىڭىز ئۇ ئىشتا سىزنى ئىككىنچ

 ئۇسۇلى.

 

 

 دادىالرنىڭ بالىغا توغرا كۆيۈشى-ئاپا ۋە چوڭ-چوڭ .8

 

ئەگەر ئائىلىدىكى چوڭالر بالىغا قانداق قىلغاندا توغرا كۆيگەنلىك بولىدىغانلىقىنى 

دادىالر -ئاپا ۋە چوڭ-ەكرەك بۇزۇۋېتىدۇ. چوڭئانىالرغا قارىغاندا بالىنى ب-چۈشەنمەيدىكەن، ئۇالر ئاتا

نەۋرىسىگە بەك كۆيىدۇ. بەزىلىرى نەۋرىلىرىگە ئۆز بالىسىدىنمۇ بەكرەك كۆيىدۇ. نەۋرىلەر تېخى كىچىك 
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بولغاچقا، چوڭالر ئۇالرنى بەكرەك ئەركىلىتىدۇ. ئەمما چېكىدىن ئاشقان كۆيۈنۈش بەزىدە چوڭالرنىڭ ئۆز 

خاتانى پەرق ئەتمەيدۇ، ھەمدە -ئېلىپ بارىدۇ. ئۇالر توغرا كەلمەسلىكئەقىللىرىنى توغرا ئىشلىتە

بالىنىڭ رايىغا بەكرەك باقىدۇ. ئۇالر ئۈچۈن نەۋرىسى قىلغان ئىشالرنىڭ ھەممىسى سۆيۈملۈك، ئوماق 

ۋە توغرا تۇيۇلىدۇ. ئۇالر بىرەر سەۋەب تېپىپ نەۋرىسى قىلغان ھەممە ئىشالرغا يول قويىدۇ. باال بولسا 

كىمدىن انلىقىدىن پەخىرلىنىدۇ. باال ھېچرنىڭ ئۆزىنى ناھايىتىمۇ بەك ياخشى كۆرىدىغچوڭال

ئانىسى تەرىپىدىن ئەيىبلەنگەندە، دەرھال چوڭالرنىڭ قېشىغا بېرىپ، -قورقمايدۇ. باال ھەر قېتىم ئاتا

شۇنىڭ  ئۇالردىن پاناھلىق تىلەيدۇ. چوڭالرنىڭ قارشى ئېلىشىغا ۋە ئىللىق مۇئامىلىسىگە ئېرىشىدۇ.

ئانىسى -كىم چېقىاللمايدىغان بىرسىگە ئايلىنىدۇ. باال بىرەر ئىشنى خاتا قىلىپ، ئاتابىلەن باال ھېچ

باال تېخى كىچىك، ئۇ تېخى »ا ئانىسىغ-تەرىپىدىن ئەيىبلەنسە، چوڭالر ئارىلىشىپ، بالىنىڭ ئاتا

، «ئوڭشىلىپ كېتىدۇنېمىنى بىلمەيدۇ، ئۆتكۈزگەن خاتالىقى چوڭ ئىش ئەمەس، چوڭ بولغاندا ھېچ

 دەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن چوڭالر بالىنى بۇزىدۇ. 

 

 
 دادا ۋە بىر نەۋرە-رەسىم: چوڭ-1

 

كىم توسمايدۇ. ئەمما چوڭالرمۇ بالىغا توغرا ىلىك كۆيسە بولۇۋېرىدۇ. بۇنى ھېچچوڭالر بالىغا قانچ

ەم بولۇشىغا كۈچ ئانىسىغا ياردەملىشىپ، بالىنىڭ بىر ياخشى ئاد-كۆيۈشى كېرەك. بالىنىڭ ئاتا

چىقىرىشى كېرەك. نەۋرىسىنىڭ بىر يامان ئادەم بولۇپ قېلىشىغا سەۋەبچى بولۇپ قالماسلىقى كېرەك. 

-دادا ۋە چوڭ-ئۇنداق قىلمايدىكەن، باال چوڭ بولغاندا، ئۆزىنىڭ بىر يامان ئادەم بولۇپ قېلىشىغا چوڭ

نەۋرىسىنى بىر يامان ئادەم قىلىپ  ئاپىلىرىنىڭ سەۋەبچى بولغانلىقىنى تونۇپ يېتىدۇ. چوڭالرنىڭ

لىشى بىر خىل گۇناھتۇر. نۇرغۇن چوڭالر بۇ خىل گۇناھنى ئۆزلىرى بىلمەي تۇرۇپ تەربىيە

 ئۆتكۈزىدىغان بولۇپ، ئۇنىڭ نەۋرىلەرگە كەلتۈرىدىغان زىيىنى ئىنتايىن ئېغىر بولىدۇ. 
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ۇ بار. بۇ خىل ئەھۋالنىڭ كېلىپ بىز ياشاۋاتقان بۇ دۇنيادا ياخشى ئادەملەر بار، يامان ئادەملەرم

ئانىالر بالىنى بۇ دۇنياغا كۆز ئاچقۇزىدۇ، -ئانىالر سەۋەبچى بولغان. ئاتا-چىقىشىغا كۆپىنچە ئەھۋالدا ئاتا

ئۇنى بېقىپ چوڭ قىلىدۇ، ھەمدە ئۇنى ياكى ياخشى ئادەم قىلىدۇ، ياكى يامان ئادەم قىلىدۇ. ئەگەر بىز 

ىڭ ئارقا كۆرۈنۈشىنى تەكشۈرۈپ كۆرىدىغان بولساق، ئۇنىڭ ھەر خىل بىر يامان ئادەمنى ئۇچرىتىپ، ئۇن

 يامان تەسىرلەرنىڭ ئىچىدە چوڭ بولغانلىقىنى بايقايمىز. ئەگەر بىز بىر ياخشى ئادەمنى ئۇچراتساق، ئۇ

تەرىپىدىن ئۆستۈرۈلگەنلىكىنى شۇ ۋاقىتتىال بىلەلەيمىز. ھەر بىر  ائان-ئادەمنىڭ بىر ياخشى ئاتا

ختىن يەرگە چۈشكەندە، ئۇ شۇ يېمىشنى ئۆستۈرگەن دەرەختىن ئانچە يىراق يەرگە يېمىش دەرە

بارالمايدۇ. بۇ بىر ياخشى ئوخشىتىش بولۇپ، ئۇ ئىنسان بالىسى ئۈچۈنمۇ ئوخشاش. بىر ھاراقكەشنىڭ 

بالىسى چوڭ بولغاندا ھاراق ئىچىدىغان ئادەملەر بىلەن كۆپرەك ئارىلىشىدىغان بولىدۇ. بىر 

تۇتىدۇ. زىناغا ئامراق بىر ئەرنىڭ  ئۆيڭ بالىسى چوڭ بولغاندا بىر قىمارخانىغا يېقىن يەردىن قىمارۋازنى

ئوغلى چوڭ بولغاندا خۇددى دادىسىغا ئوخشاش زىناغا ئامراق بولىدۇ. بىز ھەممىمىز ئۆز ھوسۇلىمىزنى 

مىز. شۇڭالشقا ئۆز ئائىلىمىزدىن يىغىمىز، ۋە ئۆزىمىزنىڭ مىراسىنى ئۆز ئائىلىمىزدىن قوبۇل قىلى

 ئانىالرغىال يۈكلەنگەن بولىدۇ.-مەسئۇلىيىتى پەقەت ئاتا تەربىيەلەشبالىنى بىر ياخشى ئادەم قىلىپ 

 

 

 ھەققىدە ئېيتقانلىرى تەربىيەسىبىر داڭلىق زاتنىڭ باال  .9

 

ھەققىدە يەنە بىر داڭلىق زات ئېيتقان مۇھىم گەپلەر بار بولۇپ، ئۇ گەپلەر  تەربىيەسىباال 

ىدىكى مەزمۇنالر بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك. مەن ئەسلىدە ئۇنى بىر ئايرىم تېما قىلىپ يولالشنى يۇقىر

قىسمى تورالرغا يوللىنىپ بىر -0پىالنالپ كەلگەن ئىدىم. لېكىن، مەن تەييارلىغان مەزكۇر يازمامنىڭ 

بەت باشقۇرغۇچىلىرى دىن ئۆچۈرۈلۈپ كەتتى. گەرچە مەن ھازىر تور رەۈن بولمايال، بىر قانچە تور بەتلك

دۇچ كېلىۋاتقان ئەھۋالالرنى ئازراق چۈشىنىپ، يازىدىغان مەزمۇن ھەققىدە كۈچۈمنىڭ يېتىشىچە 

ئېھتىياتچان بولۇۋاتقان بولساممۇ، يەنە ئاشۇنداق ئەھۋالنىڭ كېلىپ چىققىنىدىكى سەۋەبنى تولۇق 

ڭ چوقۇم بىر ھەقلىق سەۋەبى بىلىپ يېتەلمىدىم. ئۇنىڭغا سوراپ جاۋابمۇ ئااللمىدىم. ئەمما ئۇنى

بارلىقىغا ئىشىنىمەن. ھازىرقى مۇشۇنداق ئەھۋالنى كۆزدە تۇتۇپ، مەن بۇ داڭلىق ئەربابنىڭ 

گەپلىرىنىڭ مۇناسىۋەتلىك قىسمىنىال ماقالىنىڭ مۇشۇ يېرىگە قىستۇرۇپ ئۆتۈپ كېتىمەن. مەن 

ئۇ »ۇرۇشىنى، ھەمدە مېنى ئوقۇرمەنلەردىن ھازىرچە بۇ داڭلىق ئەربابنىڭ كىملىكىنى سورىماي ت

نى ئۈمىد قىلىمەن. مېنىڭ ى، دېمەي تۇرۇش«كىشىگە ھۆرمەت قىلماپتۇ، گەپلىرىنى تولۇق ئالماپتۇ

ئۇنداق قىلغۇم يوق ئىدى. ئەمما ياخشى مەزمۇنالرنى ئوقۇرمەنلەرگە يەتكۈزۈپ بېرىش ئۈچۈن، مۇشۇنداق 

 قىلىشقا مەجبۇرى بولۇپ قالدىم.

 

ەڭ ئۇلۇغ سوۋغىسى. ھاياتنى ئەڭ گۈزەل ۋە ئەڭ تاتلىق قىلىدىغان پەرزەنتلەر ھاياتنىڭ ئ

نەرسىدىن ئىككىسى بار. ئۇ بولسىمۇ پۇل بىلەن پەرزەنتلەر بولۇپ، ياراتقۇچىمىز ھەممە ئىنسانالرنى 

مۇشۇ ئىككى نەرسە بىلەن مۇكاپاتلىغان. شۇڭالشقا پەرزەنتلىك بولۇش ھەر بىر ئىنساننىڭ تەبىئىي 

 ئىنسانالر يارىتىلغاندىال ئاشۇنداق ئىستەك ئۇالرنىڭ ئىچىگە سېلىپ قويۇلغان. ئىستىكى بولۇپ، 

 

ئانىالرنىڭ بالىلىرىغا بىر ياخشى ئۈلگە -ئاتا ،لەشنىڭ ئەڭ ياخشى ئۇسۇلىتەربىيەبالىنى ياخشى 

بولۇپ بېرىشىدىن ئىبارەت. ئەگەر سىز بىر ئاتا ياكى بىر ئانا بولۇپ، ئۆزىڭىز ياخشى كىشىلىك 

ېرلەرگە ئىگە بولمايدىكەنسىز، بالىڭىزنىڭ ياخشى كىشىلىك خاراكتېرلەرگە ئىگە بواللىشى خاراكت

مۇمكىن ئەمەس. مانا بۇ ھازىرقى ھەقىقىي رېئاللىقتۇر. كىشىلەر ھە دېسىال بالىسىنىڭ ياخشى 

كىشىلىك خاراكتېرلەر بىلەن چوڭ بولمايۋاتقانلىقىنى ھەر خىل تاراتقۇالر تارقىتىۋاتقان يامان 
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ۇچۇرالردىن كۆرىدۇ. تېلېۋىزوردىن كۆرىدۇ. ئىنتېرنېتتىن كۆرىدۇ. جەمئىيەتتىن كۆرىدۇ. ئەمما، ئ

ئانىالردىن -چوڭ سەۋەب ئاتا-0بۇزۇلغان ئائىلە، قااليمىقانالشقان ئائىلىنىڭ مەيدانغا كېلىشىدىكى 

ەينەككە بىر قېتىم ئىبارەت. سىز گۇناھنى باشقىالرغا ئارتىپ قويۇشتىن بۇرۇن، ئالدى بىلەن ئۆزىڭىز ئ

، ھەر بىر بۇزۇلغان ئائىلە مۇناسىۋىتىدىكى گۇناھكار ەىلئئوبدان قاراپ بېقىڭ. ھەر بىر بۇزۇلغان ئا

كىشى ئەينەككە قاراۋاتقان ئاشۇ كىشى ئۆزىدۇر. يەنى، سىز ئۆزىڭىزدۇر. ئەگەر سىز قىزىڭىز ياكى 

، ەگەر سىز بالىڭىزدىن كۈتكەن غايە، ئئوغلىڭىز ئۈچۈن بىر ياخشى ئۈلگە بولۇپ بېرەلمىگەن بولسىڭىز

ئۈمىدلەرنى ئۆزىڭىز ئەمەلگە ئاشۇرالمىغان بولسىڭىز، سىز قانداق قىلىپ ئۇ غايە، ئۇ ئۈمىد، ئۇ 

 ھەققىدىكى مەسئۇلىيەتلەرنى بالىڭىزغا ئارتىپ قويااليسىز؟  ئىدىيەلەر

 

دۇ: باشقىالردىن تەلەپ بويىچە ئىش قىلىشنى تەلەپ قىلى« ئالتۇن قائىدە»بالىغا ئۈلگە بولۇش 

ھەققىدە مەن « ئالتۇن قائىدە»ئەسكەرتىش: قىلغان ئىشالرنى ئالدى بىلەن سىز ئۆزىڭىز قىلىڭ )

بولۇش ئۈچۈن ئۇ مەزمۇننى  قواليلىقئۆزۈمنىڭ بۇرۇنقى ئىككى ماقالىسىدە توختالغان. ئوقۇرمەنلەرگە 

ا ئۈلگە بولۇشنىڭ ئىككى ئېلېمېنتى (. بالىغغا يەنە قىستۇرۇپ قويدۇمىمەن مۇشۇ ماقالىنىڭ ئاخىر

ياكى دىنىي ئېلېمېنتى. بۇ  «روھىي»ئېلېمېنتى. يەنە بىرى بولسا « دۇنيالىق»بار. ئۇنىڭ بىرسى 

 جەھەتتە نۇرغۇن تەكشۈرۈشلەر ۋە تەتقىقاتالر ئېلىپ بېرىلغان:

 

چېكىدىغان  دادىسى ياكى ئاپىسى تاماكا چېكىدىغان ئائىلىدە تۇغۇلۇپ ئۆسكەن بالىنىڭ تاماكا--

 بولۇپ قېلىش ئېھتىماللىقى باشقىالرغا قارىغاندا كۆپ ئۈستۈن بولىدۇ. 

دادىسى ئاپىسىنى ئۇرىدىغان ئۆيدە تۇغۇلۇپ ئۆسكەن ئوغۇل باال چوڭ بولغاندا ئۇمۇ خوتۇنىنى --

 ئۇرۇپ تۇرىدىغان بولۇپ قالىدۇ. 

 

نى تەلەپ « راكېتا ئىلمى»بىلىم ياكى  سەۋىيەلىكبۇ ئەھۋالالرنى چۈشىنىۋېلىش بىر يۇقىرى 

ئانا بولۇش سۈپىتىڭىز بىلەن ئۆيدە نېمە ئىشالرنى قىلسىڭىز، بالىڭىز چوڭ -قىلمايدۇ. سىز ھازىر ئاتا

ئىلمىدىكى بىر  پىسخولوگىيەبولغاندا ئاشۇ ئىشالرنى قىلىدىغان بولۇپ قالىدۇ. بۇ رېئاللىق. بۇ 

 پاكىت. 

 

نى خارالپ ياكى ئۇرۇپ تۇرسىڭىز، ئوغلىڭىز چوڭ ئەگەر سىز بىر دادا بولۇپ، ھازىر ئايالىڭىز

بولغاندا ئۇمۇ ئايالىنى خارالپ ۋە ئۇرۇپ تۇرىدىغان بولۇپ قالسا، سىز گۇناھنى ئوغلىڭىزدىن كۆرەمسىز؟ 

سىزنىڭ قىزىڭىز ئۆزىڭىزگە ئوخشاش ئايالىنى خارالپ ياكى ئۇرۇپ تۇرىدىغان بىر ئەرگە تېگىشىنى 

ېقىڭ: سىزنىڭ قىزىڭىز چوڭ بولغاندا سىز ئايالىڭىزغا تۇتقان خاالمسىز؟ ئۆزىڭىزدىن سوراپ ب

مۇئامىلە بىلەن ئوخشاش مۇئامىلىگە يولۇقۇشىنى خاالمسىز؟ مۇناسىۋەت ئائىلىدە باشلىنىدۇ. 

لەپ چوڭ قىلىش ئۈچۈن سىز ئۆزىڭىز بىر ياخشى ئەر ياكى تەربىيەبالىڭىزنى ياخشى ئادەم قىلىپ 

بالىڭىزنى ئەدەپلىك ۋە باشقىالرغا ھۆرمەت قىلىدىغان قىلىپ بېقىپ ياخشى ئايال بولۇشىڭىز كېرەك. 

 چوڭ قىلىش ئۈچۈن سىز ئۆزىڭىز ئەدەپلىك بولۇشىڭىز، ۋە باشقىالرغا ھۆرمەت قىلىشىڭىز كېرەك. 

 

بوۋىلىرىمىز ياشىغان دەۋر، مەدەنىيەت ۋە -بىز ھازىر ياشاۋاتقان دەۋر، مەدەنىيەت ۋە جەمئىيەت ئاتا

ئانىڭىز سىزنى بېقىپ چوڭ قىلغان ئۇسۇلالر -ن تۈپتىن ئوخشىمايدۇ. سىزنىڭ ئاتاجەمئىيەت بىلە

م ۈنۈيدۇ. سىزنىڭ بالىلىرىڭىز ئۈچۈن ئئەمدى سىزنىڭ ئۆز بالىلىرىڭىزغا يۈزدەيۈز ماس كېلىپ كەتمە

-ابەرمەيدۇ. ھازىرقى رېئاللىق بۇرۇنقىغا زادىال ئوخشىمايدۇ. ئۆزگەرگىنى يالغۇز ۋاقىتال ئەمەس. ئات

ئانىڭىز سىزنى بېقىپ چوڭ قىلغان ۋاقىتتىكى ئۇسۇلالرنى سىز ئەمدى تەكرار قوللىنالمايسىز. 

شۇڭالشقا سىزنىڭ بالىڭىز ئەمەس، سىز ئۆزىڭىز يېڭىلىقالرنى ئۆگىنىشىڭىز كېرەك. بالىڭىزنىڭ 

ا ھازىرقى دەۋردە ۋە مۇشۇ جەمئىيەتكە تۇغۇلۇپ قېلىشىدا ئۇنىڭ ھېچ بىر گۇناھى يوق، بۇنىڭغ

سەۋەبچى بولغان سىز. بالىڭىزنىڭ مۇشۇ دەۋردە ۋە مۇشۇ جەمئىيەت ئىچىگە تۆرىلىشىنى سىز ئۆزىڭىز 
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كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، ئەمدى بالىڭىز مۇشۇ جەمئىيەت ئىچىدىكى ئۇ ۋە بۇ نەرسىلەرنى قوبۇل 

ىيەت قىلىۋالسا، سىز گۇناھنى يەنە بالىڭىزغا قويامسىز؟ ھازىر بالىڭىزنى قورشاپ تۇرغان مەدەن

سىزنىڭ مەدەنىيىتىڭىز ئەمەس، بالىڭىزنىڭ مەدەنىيىتى. شۇڭالشقا بالىڭىز ئەمەس، سىز ئۆزىڭىز 

لەشتىكى بىر ئۈنۈملۈك ئاتا ياكى ئۈنۈملۈك ئانا بولۇش تەربىيەكۆپرەك ئۆگىنىشىڭىز كېرەك. سىز باال 

ىپتىكى ئۈچۈن، سىز ئۆز بىلىمىڭىزنى كېڭەيتىشىڭىز كېرەك. بالىڭىز بىلەن بىر يېڭى ت

 مۇناسىۋەتنى ئورنىتىشىڭىز كېرەك. 

 

، تېلېۋىزورالر ۋە ئىنتېرنېتالرنىڭ بالىالرغا بىر قىسىم يامان تەسىرلەرنى مېدىياالر

يۇقتۇرىدىغانلىقىدا گەپ يوق. ئۇ بىر رېئاللىق بولۇپ، ئۇنى سىز ئۆزگەرتەلمەيسىز. مەنمۇ 

 ئۆيس. بىزنىڭ ئۆزگەرتەلەيدىغىنىمىز، بىزنىڭ ئۆزگەرتەلمەيمەن. بۇ يەردىكى گەپ ئۇالر توغرىسىدا ئەمە

، تېلېۋىزورالر ۋە ئىنتېرنېتالر نېمىلەرنى تارقىتىدۇ، بىز مېدىياالرئىچىدە قانداق قىلىدىغانلىقىمىزدۇر. 

ئۇنى كونترول قىاللمايمىز. ئەمما بىز ئۆيگە قانداق ئۇچۇرالرنى كىرگۈزىمىز، بالىمىزنى قانداق ئۇچۇرالر 

ىمىز، دېگەننى كونترول قىالاليمىز. شۇڭالشقا باشقىالرنى ئەيىبلەش، گۇناھنى بىلەن ئۇچراشتۇر

ھازىرقى ئەھۋالنى ياخشىالش ئۈچۈن مەن ئۆزۈم قايسى »باشقىالرغا قويۇشنىڭ ئورنىغا، ئۆزىڭىزدىن 

ئويۇنالرنىڭ ئىچىدە ناچار نەرسىلەر  ئېلېكتىرونلۇقدەپ سوراپ بېقىڭ. « ئىشالرنى قىالاليمەن؟

نمۇ بار، ئىنتېرنېتتا ناچار نەرسىلەر ھەقىقەتەنمۇ كۆپ. ئەمما ئۇ ئىشالردىن ئاغرىنىشنىڭ ھەقىقەتە

مەن ئۆزۈم ئوغلۇم ياكى قىزىمنى ياخشىراق قوغداش ئۈچۈن قايسى ئىشالرنى »ئورنىغا، سىز ئۆزىڭىزدىن 

غرىنىپ دەپ سوراپ بېقىڭ. پاسسىپ ھالدا باشقىالردىن ياكى باشقا نەرسىلەردىن ئا« قىالاليمەن؟

 پىڭ. تېئولتۇرماي، سىز ئۆزىڭىز ئاكتىپ ھالدا مەسىلىنى ھەل قىلىشنىڭ ياخشى ئامالىنى 

 

گە ئائىت ئىشالردا بىزگە قارىغاندا تېخنولوگىيەبىزنىڭ بىر قىسىم بالىلىرىمىز ھازىر يېڭى 

تېرنى ياشلىق ئوغلىڭىز بار بولۇپ، ئۇ كومپيۇ 01بەكرەك بىلىملىك كېلىدۇ. ئەگەر سىزنىڭ بىر 

سىزدىن ياخشىراق بىلسە، بازاردىكى يېڭى تېخنولوگىيە ماللىرىنىڭ قانداق ئىشلەيدىغانلىقىنى 

ھايات، مەدەنىيەت، ئادەملەر، تېخنولوگىيە ۋە »ياشلىق ئوغلىڭىزنىڭ  01سىزدىن ياخشىراق بىلسە، ئۇ 

ىئىي ئەھۋال دەپ ئويلىشى بىر تەب« جەمئىيەتنىڭ ئىشلىرىنى مەن دادامدىن ياخشىراق بىلىمەن

ياشلىق ئوغلىڭىزنىڭ ئورنىغا قويۇپ تۇرۇپ ئويالپ بېقىڭ. ھازىر  01ئەمەسمۇ؟ سىز ئۆزىڭىزنى ئاشۇ 

ئانىالرنى بالىلىرىدىن كېيىن قالغاندەك كۆرسىتىدىغان ئەھۋالالر ھەقىقەتەن بار. -مۇ ئاتادىتېلېۋىزورالر

لىڭىزغىال قويۇپ يۈرمەي، بالىڭىزنىڭ شۇنداقتىمۇ سىز باشقىالردىنال ئاغرىنىپ يۈرمەي، گۇناھنى با

ئەھۋالىنى توغرا چۈشىنىش ئۈچۈن ئازراق كۈچ چىقىرىپ بېقىڭ. بالىڭىزنىڭ يۇقىرىقىدەك ئويلىشى، 

بەزى ئىشالردا ئۆزىنى سىزدىن ئۈستۈن قويۇشى، ھەرگىزمۇ بالىڭىزنىڭ گۇناھى ئەمەس. ئۇنىڭ 

را يېتەكلەش سىزنىڭ مەسئۇلىيىتىڭىز. لەش، بالىڭىزنى توغتەربىيەئەكسىچە، بالىڭىزنى توغرا 

بالىڭىز ھەقىقەتەنمۇ ھەممە ئىشنى بىلمەيدۇ. گەرچە بالىڭىز كومپيۇتېر ۋە يانفوننىڭ ئىشلىرىنى 

سىزدىن ياخشىراق بىلسىمۇ، ئۇ تېخى ئىنسانالر جەمئىيىتىنى ياخشى چۈشەنمەيدۇ. ئۇ تېخى 

ىتىنى ئۇ تېخى سىزدەك سىناپ باققان كىشىلىك مۇناسىۋەتلەرنى ياخشى بىلمەيدۇ. ئىنسان تەبىئ

ئەمەس. ئۇ تېخى باشقا كىشىلەر بىلەن سىز ياشىغاندەك ياشاپ باققان ئەمەس. شۇڭالشقا بىر يۇمشاق 

 ئۇسۇلدا بالىڭىزغا تەربىيە قىلىش سىزنىڭ ۋەزىپىڭىز. 

 

بىر  دەيدىغان بىر گەپ بار. ئۇنداق قىلىش« سىز بالىڭىزنىڭ ئەڭ ياخشى دوستى بولۇڭ»غەربتە 

قىسىم كىشىلەر ئۈچۈن ئانچە ئاسانغا توختىماسلىقى مۇمكىن. ئەمما سىز ھېچ بولمىغاندا 

ئۆزىڭىزنىڭ بالىسى بىلەن ئۇنى ئەيىبلەش، ئۇنىڭغا بۇيرۇق قىلىش ۋە ئۇنىڭغا قوماندانلىق 

قىلىشتىن باشقا نورمال سۆھبەت ئۆتكۈزۈشنى ئۆگىنەلىشىڭىز مۇمكىن. سىز داۋاملىق بالىڭىزنى 

 ىبلەپال يۈرمەي، چوقۇم ئۇنىڭ بىلەن بىر نورمال يوسۇندا سۆزلىشەلەيدىغان بولۇشىڭىز كېرەك. ئەي
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ھازىر ئۆزىڭىزنىڭ بالىڭىز ھەققىدە تۇتقان يولىنىمۇ بىر ئاز تەكشۈرۈپ بېقىڭ: سىز داۋاملىق 

نىڭ دەپال يۈرۈۋاتامسىز؟ ئەگەر سىز« مانى قىل، ئانى قىل، بۇنى نېمىشقا قىلدىڭ؟»بالىڭىزغا 

ئوغلىڭىز ياكى قىزىڭىز بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىڭىز ھازىر مانا مۇشۇنداق بولۇۋاتقان بولسا، سىز 

ئۆزىڭىزنى بىر مەغلۇبىيەتكە تەييارالپ قويغان بولىسىز. سىزنىڭ ئۆز بالىڭىز بىلەن ئەڭ ئاخىرقى 

بالىڭىز بىلەن ئۇنى قېتىم بىر نورمال ھالدا پاراڭلىشىپ باققان ۋاقتىڭىز قاچان؟ ئاخىرقى قېتىم 

ئەيىبلىمەي، ئۇنىڭغا بۇيرۇق قىلماي ۋە ئۇنىڭغا تەنە قىلماي تۇرۇپ سۆزلىشىپ باققان ۋاقتىڭىز 

 قاچان؟ 

 

ھەقىقەتەنمۇ بەزىدە بالىڭىزغا ئازراق قاتتىق تەگمىسىڭىز بولمايدۇ. ئەمما، ئەگەر سىزنىڭ 

ق تېگىش بولسا، ئۇنىڭ سىزگە بالىڭىز بىلەن قىلىدىغان ئىشىڭىزنىڭ ھەممىسى ئۇنىڭغا قاتتى

قانداق بولماقچى؟ بولۇپمۇ بالىڭىز ئون نەچچە ياشقا كىرىپ، ئازراق ئۆز  پوزىتسىيەسىتۇتىدىغان 

ئەركىنلىكىگە ئېرىشكەندىن كېيىن، ئۇنىڭ سىزگە بولغان مۇئامىلىسى قانداق بولماقچى؟ بەلكىم 

ۇشىڭىز مۇمكىن ئەمەستۇ، ئەمما، بول« دوست»سىزنىڭ مەدەنىيىتىڭىزدە سىزنىڭ بالىڭىز بىلەن 

نامايان قىلىڭ. سىزنىڭ بالىڭىز بىلەن ئەيىبلەش ۋە « دوستلۇق»ھېچ بولمىغاندا سىز بالىڭىزغا 

ئىشلىرىڭ »بالىڭىزغا ئاچچىقلىنىشتىن باشقا بىر قىسىم ئىجابىي مۇناسىۋىتىڭىزمۇ بار بولسۇن. 

مۇنچە -ئانچەبىلەن  ، ئۇنىڭدەپ« ەن؟گىنىۋاتىسقانداقراق كېتىۋاتىدۇ؟ مەكتەپتە نېمىلەرنى ئۆ

 پاراڭلىشىپ تۇرۇڭ. بالىڭىز بىلەن بىر قىسىم ئەھمىيەتلىك ئىشالرنى بىللە قىلىپ تۇرۇڭ. 

 

ئالدىنقى ئەۋالدنىڭ بۈگۈنكى ئەۋالدالر بىلەن بولغان بىر چوڭ پەرقى، بىزنىڭ بوۋىلىرىمىز بىزنىڭ 

پ باقمىغان بولۇشى مۇمكىن. بۇ ئۇالرغا قارىتىلغان دادىمىز بىلەن بىللە ۋاسكېتبول ياكى پۇتبول ئوينا

تەنقىد ئەمەس. بۇ خىل ئەھۋالالر ئۇ چاغالردا بىر خىل نورمال ئىش ئىدى. ئەمما بۈگۈنكى كۈندە، 

بۈگۈنكى جەمئىيەتتە سىزنىڭ ئۆز ئوغلىڭىز ياكى ئۆز قىزىڭىز بىلەن مەلۇم بىر دوستانە 

 مۇناسىۋىتىڭىز بار بولۇشى كېرەك. 

 

ئوغلىڭىز ياكى قىزىڭىز ئۆزى يولۇققان بىر مەسىلە ئۈستىدە ياكى ئۆزى ئۆتكۈزگەن بىرەر  ئەگەر

خاتالىق ئۈستىدە ئالدىڭىزغا كېلىپ، سىز بىلەن پاراڭلىشىشقا نىسبەتەن بىر خىل راھەتسىزلىك 

ىزدا ھېس قىلىدىكەن، بۇ بىر چوڭ مەسىلە بولىدۇ. ھەممە ئادەم خاتالىق ئۆتكۈزىدۇ. سىزمۇ ياش ۋاقتىڭ

ھەر خىل خاتالىقالرنى ئۆتكۈزۈپ باققان. شۇڭالشقا سىزنىڭ بالىڭىزمۇ چوقۇم خاتالىق ئۆتكۈزىدۇ. 

ئەگەر سىزنىڭ بالىڭىز بىر قېتىم بىرەر ئىشنى خاتا قىلىپ قويۇپ، ئاشۇ خاتالىقنى بىر تەرەپ قىلىش 

انا بوالاليسىز؟ سىز ئ-ئۈچۈن سىزنى ئىزدەپ كەلمەيدىكەن، ئۇنداقتا سىز قانداقمۇ بىر ياخشى ئاتا

نىڭ ئىشىكىنى ھەر ۋاقىت ئوچۇق  «خەۋەرلىشىش يولى»ئۆزىڭىز بىلەن بالىڭىز ئوتتۇرىسىدىكى 

دىغان بولۇپ قىجىنستىكىلەرگە قىزى ياتساقلىشىڭىز كېرەك. بالىڭىز ئون نەچچە ياشقا كىرىپ، 

شالرنى قانداق بىر تەرەپ قېلىپ، ھەمدە ئەتراپىدىكى چېكىملىك ۋە زىنا ئىشلىرىنى كۆرۈپ، بۇنداق ئى

قىلىش ئۈستىدە مەسلىھەت سوراپ سىزنى ئىزدىمەيدىكەن، ئۇ چوقۇم باشقا ئون نەچچە ياشلىق 

ئانىمىز بىز بىلەن -بالىالرنى ئىزدەيدۇ. ئىنتېرنېتنى ئىزدەيدۇ. باشقا يەرلەرنى ئىزدەيدۇ. بىزنىڭ ئاتا

مىغان بولۇشى مۇمكىن. ئەمما بۈگۈنكى بۇنداق مەسىلىلەر ئۈستىدە بىرەر قېتىممۇ پاراڭلىشىپ باق

دەۋردە ياشاۋاتقان بىز ئۇ ئىشالردىن ئۆزىمىزنى قاچۇرساق بولمايدۇ. ئۇ ئىشالر ھەققىدە بالىمىز بىلەن 

ئاشكارا پاراڭالشمىساق بولمايدۇ. سىز بالىڭىزغا بۇنداق گەپلەرنى دېيىشتىن بۇرۇن -بىۋاسىتە ۋە ئوچۇق

بىلىپ بولغان بولۇشىمۇ مۇمكىن. شۇنداقتىمۇ سىز ھېچ بولمىغاندا  بالىڭىز ئۇ ئىشالرنى ئاللىقاچان

بالىڭىز بىلەن مۇشۇنداق پاراڭالرنى قىلىشااليدىغان ئىشىكنى ئېچىپ قويۇڭ. ئەگەر ئۇنداق 

قىلمىسىڭىز، بالىڭىز بىرەر مەسىلىگە يولۇققاندا سىزنى ئىزدىمەيدىغان، سىزدىن ياردەم سورىمايدىغان 

 بولۇپ قالىدۇ. 
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گەر سىز بىر ئانا بولسىڭىز، قىزىڭىز بىلەن ھازىرقى دۇنيا ھەققىدە پاراڭلىشىپ تۇرۇڭ. ئە

، «ئەگەر بىرەر ئىشتا ياردەمگە ئېھتىياجلىق بولساڭ، ياردەم قىلىشقا مەن ھەر ۋاقىت تەييار»قىزىڭىزغا 

ا ياردەم بىرەر ياردەمگە ئېھتىياجلىق بولۇپ قالساڭ، ئالدى بىلەن مېنى ئىزدە، مەن چوقۇم ساڭ»

، دەپ تۇرۇڭ. مۇشۇنداق ئومۇميۈزلۈك بايانالرنى قىلىپ تۇرۇڭ. شۇنداق قىلسىڭىز، ۋاقتى «قىلىمەن

 كەلگەندە قىزىڭىز سىزنى ئىزدەيدىغان، سىزنىڭ ئالدىڭىزغا كېلىدىغان بولىدۇ. 

 

ىڭغا سىدىكى يەنە بىر مۇھىم سەنئەت شۇكى، بالىڭىز ئون نەچچە ياشقا كىرگەندە، ئۇنتەربىيەباال 

ياكى ئەڭ  01، 01بىر كىچىك بالىغا مۇئامىلە قىلغاندەك مۇئامىلە قىلىشنى توختىتىڭ. بەزى دىنالردا 

-ياشقا كىرگەن بالىالر بويىغا يەتكەن چوڭالر بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. نۇرغۇن ئاتا 02يۇقىرى بولغاندىمۇ 

ياشتىن ئېشىپ،  01ڭ يېشى ئانىالردا ساقلىنىۋاتقان بىر مەسىلە شۇكى، گەرچە ئۇالرنىڭ بالىسىنى

ئانىالر -جەھەتتىن ئۇالر بىر چوڭ ئادەمگە ئايلىنىپ بولغان بولسىمۇ، بۇ ئاتا بىيولوگىيەئەقىل ۋە 

ياشقا كىرگەن  01بالىلىرىغا يەنىال بىر كىچىك بالىغا مۇئامىلە قىلغاندەك مۇئامىلە قىلىدۇ. سىز 

مۇئامىلە قىلىڭ. چۈنكى، بالىڭىز بۇ يېشىدا  بالىڭىزغا چوقۇم بىر چوڭ كىشىگە مۇئامىلە قىلغاندەك

ھەقىقەتەنمۇ بىر چوڭ ئادەم. بالىڭىز ئاشۇنداق ياشقا كىرگەندە، ئۇنىڭغا چوقۇم بىر قىسىم 

-مەسئۇلىيەتلەرنى بېرىڭ. بالىڭىزنىڭ مەسئۇلىيىتىنى تەدرىجىي ھالدا ئۆستۈرۈپ، ئۇنى ئازراقتىن

بۇنى ئېلىپ كېلىشكە بۇيرۇڭ، ھەمدە -پ، بازاردىن ئۇنىئازراقتىن سىناڭ. بالىڭىزغا ئازراق پۇل بېرى

ئااللمىغانلىقىغا دىققەت قىلىڭ. خاتا قىلغان ئىشلىرى -ئۇنىڭ توغرا نەرسىلەرنى سېتىپ ئااللىغان

بۇ  ابولسا تۈزىتىپ تۇرۇڭ. مۇشۇ ئاساستا بالىڭىزنىڭ مەسئۇلىيىتىنى تەدرىجىي ھالدا ئۆستۈرۈڭ. مان

چە بىر كىچىك بالىنى ۈياشقا كىرگ 01قىسمى. بالىڭىزنى  بىربىزنىڭ مەدەنىيىتىمىزنىڭ 

ئەركىلەتكەنگە ئوخشاش ئەركىلىتىپ باقسىڭىز بولمايدۇ. ئۇنداق قىلسىڭىز ھەرگىزمۇ ياخشى ئۈنۈمگە 

ئېرىشەلمەيسىز. بالىمىزنىڭ رېئال دۇنياغا يۈزلىنىشىدىن ساقلىنالمايمىز، شۇڭا بىز ئۇالرنى رېئال 

لەپ تەربىيەشىمىز كېرەك. بالىمىزنى چوقۇم ئۆزىنى ئۆزى باقااليدىغان قىلىپ دۇنياغا تەييار قىلى

ئانا بولغانالر بالىمىز بۇ دۇنيادىن ئايرىلغۇچە ئۇالرنىڭ -چىقىشىمىز كېرەك، چۈنكى بىز ئاتا

ئارقىسىدىن يۈرۈپ، ئۇالردىن خەۋەر ئېلىپ يۈرەلمەيمىز. بالىڭىز بىر ئاز ئىش قىالاليدىغان بولغاندىن 

الپ، ئۇنىڭغا ئۆزىنىڭ قاچىسىنى ئۆزى يۇيۇش، ئۆزى قىلغان قااليمىقانچىلىقالرنى ئۆزى رەتلەش، باش

ئۆزىنىڭ كىيىمىنى ئۆزى قاتالش قاتارلىق ئىشالرغا سېلىشىڭىز كېرەك. ئەگەر سىز ئۇنداق قىلماي، 

ىكەنسىز، بالىڭىزنى داۋاملىق بىر كىچىك بالىغا ئوخشاش مۇئامىلە قىلىپ تۇرۇپ بېقىپ چوڭ قىلىد

خاراكتېرنى ساقاليدۇ. شۇڭا ئۇ چاغدا -ياشقا كىرگەندىمۇ بىر كىچىك بالىغا خاس مىجەز 01بالىڭىز 

 سىز بالىڭىزدىن ئاغرىنماڭ. 

 

بالىنىڭ ياخشى چوڭ بولۇشىدا ئەڭ مۇھىم ئورۇندا تۇرىدىغىنى ئائىلە مۇھىتىدىن ئىبارەت. ئەگەر 

شەرت ھازىرالنغان -0الىنىڭ ياخشى چوڭ بولۇشىدىكى ئائىلە ئىچىدىكى ئىشالر ياخشى بولىدىكەن، ب

ئورۇندا تۇرىدىغان ئامىلالر ئىچىدە ئائىلىنىڭ -2ئورۇندا تۇرىدۇ. ئاشۇ -2بولىدۇ. قالغان ئامىلالر 

ئەتراپىدىكى سىرتقى مۇھىتمۇ بار. يەنى، سىز بالىڭىزنىڭ سىرتتىمۇ چوقۇم بىر ياخشى مۇھىت 

شى نەرسىلەر بىلەنال ئۇچرىشىشىغا كاپالەتلىك قىلىڭ. خۇددى ئىچىدىال چوڭ بولۇشىغا، پەقەت ياخ

يۇقىرىدا دېگەندەك، بىرىنچى مۇھىم ئامىل يەنىال ئائىلە. سىز ھەرگىزمۇ بالىڭىزنى بىر يەكشەنبە 

قاتناشتۇرۇپ قويۇپ، ئىشنى بولدى قىلماڭ.  گەەنتەربىيەتكۈنلۈك مەكتەپكە بېرىپ قويۇپ، ياكى بىرەر 

 نىال ئائىلە. ئەڭ مۇھىم ئامىل يەنىال دادا بىلەن ئاپا. ئەڭ مۇھىم ئامىل يە

 

ئەڭ ئاخىرقى نۇقتا، بالىنى ياخشى چوڭ قىلىشتا بىرەر سېھرىي كۈچكە ئىگە، ھەممە ئادەم 

ئۈچۈن ئوخشاش ئۈنۈم بېرىدىغان چارە مەۋجۇت ئەمەس. ياراتقۇچىمىز ئوخشىمىغان كىشىلەرنى 

ىنى ياخشى چوڭ قىلىشتا بىز يۇقىرىقىدەك ياخشى ئوخشىمىغان نەرسىلەر بىلەن سىنايدۇ. بال

ھەممە  تەۋسىيەلەرنىڭ ھەممىسىنى ئىجرا قىلىپ بېقىشىمىز كېرەك. ئەمما بىز ئۇ تەۋسىيەلەر



9 

 

ئادەملەرگە ئوخشاش ئۈنۈم بېرىدۇ، دەپ ئويلىساق بولمايدۇ. بىز ئۆزىمىز قىالاليدىغان ئىشالرنىڭ 

لىقىمىزنى ئاتاپ تىرىشىشىمىز، قالغان جەھەتتە ھەممىسىنى تولۇق ۋە مۇكەممەل قىلىشقا بار

 ياراتقۇچىغا ئىشىنىپ، قالغىنىنى ياراتقۇچىمىزغا تەۋەككۈل قىلىشىمىز كېرەك.

 

بىر داڭلىق زاتنىڭ سۆزلىرىدىكى مەن مەزكۇر ماقالىدا ئىشلەتمەكچى بولغان مەزمۇن مۇشۇ يەردە 

 ئاخىرالشتى. 

 

 

 «ئالتۇن قائىدە» .01

 

چە مىڭ يىل جەريانىدىكى ئەمەلىيەتكە ئاساسەن يەكۈنلەپ چىققان بىر قائىدە بۇ ئىنسانالر نەچ

سى جەريانىدا بىر قانچە قېتىم تىلغا ئالدى. ئۇ ەرىدىكى داڭلىق زاتمۇ ئاشۇ لېكسىيبولۇپ، ئۇنى يۇقى

بىر ناھايىتى مۇھىم قائىدە بولغاچقا، مەن ئۇنى ئۆزۈمنىڭ بۇرۇنقى ئىككى پارچە ماقالىسىدە قىسقىچە 

بايان قىلغان ئىدىم. ئەمما، ئۇ يازمىلىرىم بەزى تور بەتلىرىدىن يوقاپ كەتتى. تېخى ئوقۇپ باقمىغان 

قېرىنداشالرنىڭ پايدىلىنىشى ئۈچۈن، مەن ئۇنى بۇ يەرگە قايتىدىن قىستۇرۇپ قويدۇم. يۇقىرىدا 

ياكى ھەممىدىن ئانىنىڭ ئۈلگىلىك رولى ئىنتايىن مۇھىم، -سىدە ئاتاتەربىيەئېيتىلغىنىدەك، باال 

مۇھىم. ئۇنداقتا بۇ ئۈلگىلىك رولىنى قانداق جارى قىلدۇرۇش كېرەك؟ ئاددىيالشتۇرۇپ ئېيتقاندا، ئۇنى 

دە دېيىلگەندەك جارى قىلدۇرۇش كېرەك: سىز بالىڭىزدىن كۈتىدىغان ياكى « ئالتۇن قائىدە»مۇشۇ 

نىڭ بىر ئاز « ئالتۇن قائىدە»سى تەلەپ قىلىدىغان ئىشالرنى ئالدى بىلەن ئۆزىڭىز قىلىڭ. تۆۋەندىكى

 تەپسىلىيرەك بايان قىلىنىشى.

 

نى باشقىالرغا مۇئامىلە « ئالتۇن قائىدە»تۆت مىڭ يىلدىن ئارتۇق ۋاقىتتىن بۇيان، كىشىلەر بىر 

قىلىشتىكى ئەڭ مۇۋاپىق قائىدە، دەپ تەلىم بېرىپ كەلدى. ئەمما، گەرچە كىشىلەر بۇ پەلسەپىنى 

تنىڭ بىر توغرا قائىدىسى، دەپ قوبۇل قىلغان بولسىمۇ، ئۇنىڭ روھىنىڭ نېمە ھەرىكە-ئەخالقلىق ئىش

ئىكەنلىكى ياكى ئۇنىڭ قانداق بىر قانۇنىيەتكە ئاساسالنغانلىقىنى چۈشەنمەي كەلدى. بۇ ئالتۇن 

 قائىدىنىڭ مەزمۇنى تۆۋەندىكىدىن ئىبارەت:

 

  ئارزۇ قىلسىڭىز، سىزمۇ سىز باشقىالردىن ئۆزىڭىزگە قانداق ئىشالرنى قىلىپ بېرىشىنى

 باشقىالرغا شۇنداق ئىشالرنى قىلىپ بېرىڭ.

  سىز باشقىالردىن ئۆزىڭىز توغرىسىدا قانداق سۆزلەرنى ئاڭالشنى ئارزۇ قىلسىڭىز، سىزمۇ

 باشقىالرغا ئاشۇنداق سۆزلەرنى قىلىڭ.

 الر توغرىسىدا سىز باشقىالردىن ئۆزىڭىز توغرىسىدا قانداق ئويالشنى ئارزۇ قىلسىڭىز، سىزمۇ باشقى

 ئاشۇنداق ئويالڭ.

 

« غايىنى رېئاللىققا ئايالندۇرۇشنىڭ سىرلىق قانۇنىيىتى»ئەگەر سىز مەزكۇر ماقالىنىڭ )يەنى، 

-دېگەن ماقالىنىڭ( ئالدىنقى بۆلۈملىرىدە بايان قىلىنغان مەزمۇنالرنى، يەنى، بىر ئادەمنىڭ ئوي

ققا ئايلىنىدىغانلىقىنى تولۇق چۈشەنگەن خىيالنىڭ ماھىيىتى بويىچە رېئاللى-خىيالى ئاشۇ ئوي

بولسىڭىز، يۇقىرىقى ئالتۇن قائىدىگە ئاساس بولىدىغان قانۇنىيەتنى ئاسانال ئاڭقىرااليسىز. يەنى، سىز 

باشقىالر ئۈچۈن بىرەر ئىش قىلىپ بېرىش ئۈچۈن، ئالدى بىلەن ئاشۇ ئىش توغرىسىدا ئويلىنىشىڭىز 

شۇڭالشقا سىزنىڭ باشقىالرغا بىرەر ئىشنى قىلىپ بېرىپ، شۇ ياكى تەپەككۇر يۈرگۈزۈشىڭىز كېرەك. 

ئارقىلىق ئۇالرنىڭ سىزگىمۇ ئوخشاش بىر ئىشنى قىلىپ بېرىشىنى قولغا كەلتۈرۈشىڭىز ئارزۇنى 
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رېئاللىققا ئايالندۇرۇشنىڭ بىر ئىنتايىن ياخشى مىسالىدۇر. يەنى ئالتۇن قائىدە بىلەن ئۆزىگە تارتىش 

 ە ئوخشاش بىر نەرسىدىن ئىبارەت.قانۇنىيىتى ئەمەلىيەتت

 

سىز يۇقىرىقى ئالتۇن قائىدىنى ئۆزگەرتەلمەيسىز، ئەمما ئۇنىڭدىن بىر رەت قىلغىلى بولمايدىغان 

كۈچ سۈپىتىدە پايدىلىنىپ، ئۇنىڭسىز ئېرىشكىلى بولمايدىغان يېڭى مۇۋەپپەقىيەتلەرگە 

 ئېرىشەلەيسىز.

 

ىلىش سىزنىڭ ئاالھىدە ھوقۇقلىرىڭىزنىڭ بىرى. باشقىالرغا ئادالەتسىزلىك بىلەن مۇئامىلە ق

ئەمما سىز مەزكۇر قائىدىنى چۈشەنسىڭىز، ئاخىرىدا باشقىالرمۇ سىزگە ئادالەتسىزلىك بىلەن مۇئامىلە 

قىلىدىغانلىقىنى بىلىسىز. بۇ قانۇنىيەت سىزنىڭ باشقىالرغا قىلغان ئادالەتسىزلىكلەر بىلەن 

لىشى بىلەنال توختاپ قالماي، سىزگە ئۇنىڭدىنمۇ ئېغىر، ۋە رەزىللىكلەرنىڭ ئۆزىڭىزگە قايتىپ كې

خىيالالرنىڭ -ئۇنىڭدىنمۇ كۆپ ئېغىر زىيانالرنى ئېلىپ كېلىدۇ. يەنى ئۇ سىز بۇرۇن قىلغان ئوي

ھەممىسىنىڭ نەتىجىسىنى سىزگە ئېلىپ كېلىدۇ. شۇنداق بولغاچقا، سىز باشقىالرغا ئۇالرنىڭ 

ئىشالرنىال قىلىپ قالماي، سىز باشقىالرنىڭ ئۆزىڭىزنى قانداق  ئۆزىڭىزگە قىلىشىنى ئارزۇ قىلغان

 ئويلىشىنى ئارزۇ قىلسىڭىز، سىزمۇ باشقىالرنى ئاشۇنداق ئويلىشىڭىز كېرەك.

 

سىز باشقىالرغا قارىتا بىرەر ئىشنى قىلىشتىن بۇرۇن، ئالدى بىلەن ئاشۇ ئىشنىڭ ماھىيىتىنى 

اشۇ ئىشنىڭ يىغىندىسى، ئاساسى ۋە ماھىيىتىنى ئۆز تەپەككۇرىڭىزدا ھاسىل قىلىسىز. ھەمدە ئ

ئۆزىڭىزنىڭ يوشۇرۇن ئېڭىغا كىرگۈزۈپ بولغاندىن كېيىن، ئاندىن ئاشۇ ئىش توغرىسىدىكى 

تەپەككۇرىڭىزنى سىرتقا تارقىتىسىز. سىزنىڭ يوشۇرۇن ئېڭىڭىزغا كىرگەن ئۇ نەرسىلەر سىزنىڭ ئۆز 

ھەرىكىتىڭىز ياكى تەپەككۇرىڭىزنىڭ -ئىش خاراكتېرىڭىزنىڭ بىر قىسمىغا ئايلىنىپ، سىزنىڭ

 ماھىيىتىگە ئۇيغۇن كەلگەن ھالدا ئۆزگىرىدۇ.

 

رىنسىپنى بىلىۋالغاندىن كېيىن، سىز نېمە ئۈچۈن باشقا بىر ئادەمنى ئۆچ ىمۇشۇ ئاددىي پ

كۆرسىڭىز ياكى ئۇنىڭغا ھەسەتخورلۇق قىلسىڭىز بولمايدىغانلىقىنى، سىز نېمە ئۈچۈن ئۆزىڭىزگە 

سىزلىك قىلغان كىشىلەردىن ئۆچ ئالسىڭىز بولمايدىغانلىقىنى، شۇنداقال نېمە ئۈچۈن ئادالەت

 كېرەكلىكىنىمۇ چۈشىنەلەيسىز.« يامانلىققا ياخشىلىق قىلىش»

 

ئەگەر سىز ئالتۇن قائىدىگە ئاساس بولىدىغان قانۇنىيەتنى تولۇق چۈشەنسىڭىز، پۈتۈن 

ەدىي باغالپ تۇرىدىغان قانۇنىيەتنىمۇ چۈشىنىپ، ئىنسانىيەتنى بىرال دوستلۇق رىشتىسى بىلەن ئەب

ھەرىكەت جەھەتتە بولسۇن، ئالدى بىلەن -مەيلى تەپەككۇر جەھەتتە بولسۇن ياكى ئەمەلىي ئىش

شىڭىز قەتئىي مۇمكىن ۈزەخىملەندۈرئۆزىڭىزنى زەخىملەندۈرمەي تۇرۇپ باشقا بىر ئادەمنى 

شۇنىڭغا ئوخشاش، سىز پۈتۈن ئىشتىياقىڭىز بولمايدىغانلىقىنى تولۇق چۈشىنىپ يېتىسىز. خۇددى 

ھەرىكەت سىزنىڭ ئۆز خاراكتېرىڭىزگە پايدىلىق -بىلەن قىلغان ھەر بىر تەپەككۇر ۋە ھەر بىر ئىش

 يوسۇندا قوشۇلىدۇ.

 

چىلىكمۇ گۇمانالنماي تۇرۇپ شۇنىمۇ بىلىسىزكى، قىلبۇ قانۇنىيەتنى چۈشەنسىڭىز سىز 

قىڭىز ئارقىلىق سىز ئۆزىڭىزنىمۇ جازااليسىز، شۇنداقال باشقىالرغا باشقىالرغا قىلغان ھەر بىر يامانلى

 قىلغان ھەر بىر ياخشىلىقىڭىز ئارقىلىق سىز ئۆزىڭىزگىمۇ پايدا يەتكۈزىسىز.

 

بۇ ماقالىنى ھېچكىمدىن سورىماي، مەنبەسىنى بەرگەن ئاساستا باشقا ھەر قانداق تورغا چىقارسىڭىز، ياكى ئېلكىتابقا 

 ەر قانداق شەكىلدە ئىشلەتسىڭىز بولۇۋېرىدۇ. بۇ ماقالە بارلىق ئۇيغۇرالرغا مەنسۇپ.ئوخشاش باشقا ھ
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