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Maşgalam  

 
Milletiň ömrüniň dowamlylygy we bakylygy, ýetişdiren nesillerine baglydyr.  

 
Milli duýgulary we milli ruhy kämil nesillere… 

 

Kämil maşgala  
Dünýä belli tanymal adamlaryň 4 häsiýeti 

Ene, ýaradylyşyň iň ähmiýetli esasy 

https://masgalamekdebi.com/2018/12/10/dunya-belli-tanymal-adamlaryn-4-hasiyeti/


 

 

Kämil maşgala   
 
Maşgala – jemgyýetiň iň esasy sütünleriniň biri.  
Bu sütün näçe mäkäm bolsa, millet we döwlet hem şonça sarsmaz bolar. Şonuň üçin milletiň 
we döwletiň bu esasy sütünine juda ähmiýet bermeli. Eger-de bu mesele babatda haýal-
ýagallyga ýol berilse, bu tutuş milletiň ykbalyna biparh garaldygy bolar. Ýeri gelende, milli 
ahlak we adamkärçilik, ruhy-ynanç esaslarymyzy göz öňünde tutmazdan gurlan maş
galalaryň milletiň bitewi ruhuna ýara salyp biljekdigini-de ýatdan çykarmaly däldiris. 
 
Hawa, haram keýpi-sapa, ahlak bozuklygy ýaly çüýrük esaslar üstünde bina edilen mak
satsyz ojak, milletiň geljegine ýagty saçyp bilmez. Şeýle ýagdaý milleti ruhy göýdüklige 
sezewar eder. Şeýle ojakdan diňe köçe ykmandalary ýetişer. 
 

Kämi l Maşgala 



 

 

Aslynda ýaşap ýören şu Älemimizde her 
hadysa bir sebäbe baglanandyr. Sebäpleri 
ünsli yzarlasak, Allahyň ýardam we enaýaty 
bilen, köp meseläni çözmegi başararys. 
Ýalňyş ýoldan gitmezlik üçin, her meseläniň 
sebäbini, başlangyjyny gözden geçirmeli. 
Soňra, Allahutagalanyň ýardamyna bil bag-
lap, netijesiniň haýyrly bolmagy üçin, diňe 
Oňa ýalbarmaly. 
 
Maşgalany kämil we pugta esaslarda bina 
edeniňden soňra, elbetde  Altyn nesiller ba-
rada söz açsa bolar. Ýöne meseläniň kökünde 
näsazlyk bar bolsa, has soňraky işlerde hem 
näsazlyklar ýüze çykyp ugrar. Asly päk bolan 
bir maşgalada hemme zat ýerli ýerindedir. 
Aýal öz ornuny, erkek öz ýerini bilýändir. Hersi 
öz jogapkärçiligini doly berjaý edýändir. Şeýle 
ojak jenneti mekany ýatladýandyr. 
 
Hawa, kämil maşgalada erkekler aýallarynyň 
aýbyny ýüzüne basyp, olary kemsidip, olara 
zulum edýän däldirler. Aýby bolsa düzedip, 
ýalňyşy bolsa bagyşlap bilýändirler. Olaryň 
ojagynda ýalan-ýaşryk, bassyr-ýussyr ediljek 
hiç zat ýokdur. Ol öýde hemme zat bolşy ýaly, 
aýdyň görünýär. Bu sebäpden hem adam 
aýnanyň öňünde durup üsti-başyny düzedişi 
ýaly, perzent hem bu öýdäki sadyk (dogryçyl, 
ýalan sözlemeýän) aýnalaryň öňünde özüniň 
ruhy dünýäsini düzedip, gözelleşdirer. Ol 
öýde bolup geçýän her bir zat tebigydyr, kada 
laýykdyr, dogrudyr. Sebäbi ol ýerde diňe sa-
dyklar ýaşaýandyr. 
 
Sabyr edýän erkekler, sabyr edýän aýallar, 
başlaryna inen durmuş kynçylyklaryna döz 
gelip bilýänler, günä işlemegi ýürekden 
ýigrenýänler özleriniň edep-ekramy bilen daş-
töwregindäkilere we öz çagalaryna şeýle bir 
oňyn täsir ederler welin, iň jadyly sözler hem 
olaryň ýanynda örän öçügsi  galar. 
 
Allaha sylag-hormaty uly bolan, haram ýollara 
baş goşmakdan gorkýan, ahyr ömrüni, hasap 
gününi ýada salyp, ynsan hökmünde özüniň 
Ýaradanyň öňündäki borçlaryny berjaý etmä-
ge çalyşýan, her daýym Hakdan jyda 
düşmeýän maşgalada doglan çaganyň görjegi
-de päk, arassa durmuş bolar. Şeýle 
maşgalada çagalar hemişe mähir-
muhabbetiň, asudalygyň, agzybirligiň tämiz 
howasynda ýaşarlar. 

 
Ene-ata çagalaryna eýe çykyp, olaryň aň-
düşünjelerini il-güne, Watana, ynanç we ahlak 
esaslaryna bolan çäksiz söýgi bilen ýugrup 
ösdürip bilse millet binasynyň ömrüni uzaltjak 
beýik sütün diken ýaly bolar. Haçan-da 
munuň tersi bolanda, ýagny perzent ene-
atanyň däl, köçe terbiýesi bilen ýetişende,  
milletiň ruhuna bitmejek ýara salan ýaly bolar. 
 

Kämi l Maşgala 



 

 

 
Her bir ene-ata çaga dünýä inen gününden başlap, 
perzendiniň aladasy bilen ýaşap başlaýar. Olar öz 
çagasynyn diňe bir fiziki taýdan saglygy bilen çäklen-
män eýsem-de ruhy taýdan sagdyn we akylly 
bolmagyny isleýär. Çaga saglygyna maşgala asudaly-
gy, daşky gurşaw bilen bilelikde onuň iýmitlenmesi 
hem täsir edýändir. Sagdyn iýmitlenmek beden ag-
zalarynyň kadaly ösmegine we çaganyň sagdyn 
ýaşaýyşyny dowam etmegi üçin zerurdyr. 
 
Halal iymitlenmek ene göwresinden başlaýar 
 
Ene göwresinden başlap halal we arassa iytmitlenmek 
çaganyň geljek durmuşyna öz täsirini ýetirýär. 
Çaganyň ene – atasynyň sözüni diňlemezligi, ululara 
sylag – hormat goýmazlygy, ýalta we özdiýenli 
bolmagy haram iýmitlenmegiň netijeleridir. Pygam-
berimiz Hezreti Muhammet: “Iýýän we içýän     zatla-
ryňyz halal, tämiz bolsun. Çagalaryňyz bulardan hasyl 
(emele geler) bolar” diýip ündäpdir. 
Rowaýata görä, bir obada goňşylarynyň towuk 
ýataklaryndan ýumurtga ogurlap içýän bir çaga bar 
eken. Obalylar bu ýagdaýy çaganyň kakasyna 
aýdýarlar. Kakasy bu ýagdaýy bir alyma gürrüň 
berýär we çagasynyň bu hereketinden başga bir er-
bet häsiýetiniň ýoklugyny aýdýar. Alym: “Siz ýada 
maşgalaňyzdan biri size degişli bolmaýan bir zady 
içendir. Şol sebäpden çagaňyz şeýle hereket edýän-
dir” diýýär. Özünde günä tapmadyk adam alymyň 
aýdanlaryny aýalyna gürrüň berýär we “Men köp pikir 
etdim, ýöne hiç wagt biriniň zadyny rugsatsyz 
içmedim. Seniň şeýle bir ýalňyşlyk edeniň ýadyňa  

 
düşýämi?” diýip soraýar. Aýaly pikirlenip şeýle jogap 
beýär: “Göwreli wagtym goňşylarda   limon iýmek is-
läpdim. Goňşydan soramaga utanyp, rugsatsyz li-
mony iňňe bilen deşip suwuny içdim. Şonuň üçinem 
çagamyz ogurlyk edýändir”. 
 
Ýene bir rowaýata görä, goňşysynyň towuk ýatagyn-
dan yzygiderli towuk we ýumurtga ogurlap, ejesi bilen 
iýýän bir çaga bar eken. Ençeme wagtdan soň ol og-
urlyk edýän pursatynda tutulýar we kazyýete çyka-
rylýar. Sülçi oňa tussag jezasyny berýär. Günäkär 
özüniň soňky isleginiň enesiniň süýji dilinden ogşama-
kdygyny aýdýar. Rugsat berilenden soň ejesi oglunyň 
ýanyna gelýär, ogly ejesine “Enejan süýji dilinden 
ogşamak isleýän ” diýýär. Ýüregi ýanan ene, oglunyň 
soň islegini hasyl etmek üçin agzyndan dilini çykaryp 
ogluna uzadýar. Ene dilini çykaryp- çykarmanka ogly 
ejesiniň dilini goparyp alýar. Daş töwerigindäki adam-
lar näme bolanyna düşünmän haýran galyp soraýar-
lar. 
 
Günäkär: “Meniň bu ýagdaýa düşmegime sebäp bo-
lan enemiň süýji dilidir. Men öýe näme getirsem 
“nireden tapdyň?” diýip soraman bilelikde iýerdik. 
Haçanda ogurlap bir zat getiremde “berekella 
oglum!” diýip her gezeginde meniň has köp ogurla-
magyma iterdi we jeza almagyma sebäp boldy”.  
Bu rowaýatlaryň üsti bilen çaga terbiýesinde ene-
atalaryň haram eklenjiniň nähili netijelere ýüze 
çykarýandygyny görmek bolar. 

Çaga we Saglyk 



 

 

ENE–ATANYŇ ESASY ÜNS BERMELI MESELELERI 

Häzirki döwürde birnäça kitaplarda ve    ma-
kalalarda çaga terbiýesi barada birnäçe 
maglumatlar berilyär. Bu bolsa adamzat we 
nesli üçin uly bir mümkinçilikdir. Her bir ene-
ata bolsa, bu mümkinçiliklerden giňişleýin 
peýdalanyp bilerler. Şeýle hem çagalaryň 
düşnükli we düşnüksiz hallaryna düşün-
mägä, çagalar bilen umumy dil tapmagyň 
ýollaryny öwrenmäge we başgada birnäçe 
meselelere degişli peýdaly maglumatlar bar-
dyr. Biz  bolsa bu makalamyzda nesilmiziň 
aň we psihologiki taýdan ýeterlikli derejede 
terbiýe almagy üçin maşgalada esasy haýsy 
ýagdaýlara üns     berilmelidigi barada 
maglumat bermek isleýäris. 
 
ÇAGA WE ATA-ENÄNIŇ ARASYNDAKY 
ÝÜZE ÇYKÝAN KYNÇYLYKLARY  
ÇÖZMEGIŇ ÝOLLARY 
Çaga bilen ata-enäniň arasyndaky 
düşünişmezlikler ýaşlarynyň ulaldygyça ýag-
ny üç ýaşdan soňra köp ýüze çykyp 
başlaýar. Sebäbi çaga üç ýaşlarynda gürle-
mäge başlaýar, köp işlerde oňarmasalarda öz-
başdak etmegi ögrenmäge, dünýäni özüçe tana-
maga başlaýar. Muňa    mysal edip alanymyzda 
ellerini ýuwdyrmakda, naharlamakda, geýim-
gejimlerini çalşyrmakda we şuňa meňzeş köp 
ýerlerde çaga ýa özi etmek isleýär ýa-da bolma-
sa etmeklikden boýun gaçyrýar. Bu purstlardan 
baş alyp çykylmaklyk bolsa ata-enäniň ukyplyly-
gyna, parasatlylygyna, çaga terbiýesi barada 
maglumatlaryna bagly bolýar. Çaganyň aň-
düşünjesi ösdügiçe özbaşdaklyga bolan höwes 
artýar. Köplenç gynansakda “sen oňarmarsyň, 
beýtme, elleme,           döwersiň…” sözleri bilen 
çaganyň özbaşdaklyk düşünjesiniň ösmeginiň 
öňini alýarys. Bu bolsa gelejekde çagalarymyzyň 
özbaşdak bir zat etmekde kararsyz galmaklary-
na, çekinjeňlige we birine, birzatlara bagly bolup 
ýaşamaklygyna getirýär. Meselem bir binanyň 
berkligi, daýanyklylygy onuň zemininiň berk, 
kuwwatly, daýanyklylygyna bagly boluşy ýaly 
çaganyňam gelejegi onuň kiçiliginden alan we 
gören  tebiýesine baglydyr. Şonuň üçin ata-
eneler   çagalaryň özbaşdaklygyny goldama-
lydyrlar. Olaryň özbaşdaklygy özüne zyýan ber-
medigiçe çäklendirilmeli däldir. Meselem köp 
çagalar gyzgyn çaýly çäýnek bilen oýnamak is-
lär, ony özbaşdak barlap görmekçi bolar. Eger 
biz ony şol wagt gaharlanyp, gohlap bundan 
gaça duruzmak islesek, bir çagada gorky düşün-
jesiniň güýçlenmegine we bilesigeljilik duýgusy-
nada ýalňyş täsirimizi ýetirdigimiz bolar. Bu 

ýagdaýda biz onuň elinden tutup çaga zyýan ýet-
mez ýaly elini degirip, görkezmeli we bu hereketi 
bir gezek edip ögrendi diýip pikir etmeli däl. Ça-
ga gyzgyn çaýly çäýnegi näçe gezek oýnamaga 
meyil etse, siz ýene bu hereketi gaýtalamaly. Bu 
ýagdaýda çaganyň gyzgyn çaýly çäýnek bilen 
bagly bilesigeljilik, barlap görme duýgusy kana-
gatlanar we ol ony gyzyklandyrmaz. Eger biz 
munuň tersine etsek çaga çäýnekden gorkar ýa-
da siziň görmeýän pursadyňyzda ony barlap 
görmekçi bolar. Siz indi pikirleniň! Siziň çäýnek 
meselesindäki haýsy herekediňiz çagaňyz we 
özüňiz üçin peýdaly? Bu ýagdaý biziň gündelik 
durmuşymyzdan bir kiçijik mysaldyr. Her bir ata-
ene çagasynyň özbaşdaklygynda hem özi, hem 
çagasy üçin peýdaly çözgüt ýollaryny tapmagy 
başarmalydyr. Bu bolsa biziň çaga terbiýesinde 
köp zady ögrenmelidigimize, sabyrly, parasatly 
bolmalydygymyzy görkezýär.  
 
 
 

Çaga bir ösümlikdir ony nähili ýetişdirseň  
şoňa göräde gül açar. 

 

Çaga Psihologiýasy 



 

 

NÄME ÜÇIN ÇAGALAR AÝDYLANLARY          
DIŇLEMEÝÄRLER ? 
Psihologlar çagalaryň özdiýenli we gulakasyjy 
bolmaýyşlarynyň asyl sebäbi olaryň özlerine üns 
berdirmek islegleriniň ýokary bolandygy bilen 
baglanyşdyrýarlar. Eger çagalar aşa garagol we 
aýdylanlary diňlemeýän bolsalar, diýmek ata-
eneleriň olar bilen az wagt geçirýändikleri bilen 
berk baglanyşyklydyr. Meselem çagalar özleri bir 
oýunjak ýa-da bir zatlar bilen gümra bolýan wagt-
lary ene-atalaryda öz işleri bilen meşgul bolýarlar. 
Eger-de çagalar ýaramazlyk, tertipsizlik,      etmeli 
däl bir iş edäýseler welin ene-atalar tizden olara 
temmi bermek üçin gyzyklanyp başlaýarlar. 
Şeýlelikde, çagalar ata-eneleriniň ünsini çekmek 
üçin şeýle işler etmelidigini pikir edip, başlaýarlar. 
Hormatly ata-eneler göz ýetirýän bolsaňyz 
çagalaryň ýaramaz häsiýetlerem, gowy häsiýetle-
rem göniden-göni size bagly bolýandyr. Eger siz 
çagalarymyzyň her bir edýän kiçijegem bolsa 
gowy häsiýetlerine, işlerine, oýunjyklaryna üns 
berip, olary wagtynda söýgi, mähir bilen gurşap 
alsaňyz, olar özlerine üns berdirmegiň ýollaryny 
gözlemezler. Maşgala agzalary özaralarynda 
mylaýym gürleşmelidirler. Hiç bir ýagdaýda 
çagalaryň ýanynda biri-birleri bilen gaharlanyşma-
ly däldirler we maşgala meselelerini 
olaryň ýok wagtynda maslahatlaşmalydyrlar. 
 
ÇAGALARYŇ ÖZLERINE BOLAN YNAMYŇ   
ÇEŞMESI NÄMEDIR? 
Çagalar öz hossarlarynyň goragyndadygyny 
duýup bilmeseler, olaryň özlerine ynam duýgula-
rynda kemçilikler ýüze çykýar. Sebäbi bu iki 
duygy biri-birleri bilen berk baglanyşyklydyr.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ýagny daş-töweregine bolan ynamy we özüne 
bolan ynamy azalýar. Bu bolsa olaryň kimdir biri-
lerinden, birzatlardan gorkup ýaşamaklygyna ge-
tirýär we hemişe özlerine kemsidilme göz bilen 
seredilýändir diýen pikiri bolýar. 
Has giňişleýin aýdanymyzda bolsa, çagalara      
sosyal sredalar-da öz täsirini ýetirýär. Meselem 
çagalar baglary, gezelenje giden ýerleri, daş-
töwerekde oýun oýnaýan ýerleri wagytlaýyn bo-
lanlygy üçin belli bir ölçegde täsir edýär, ýöne 
maşgaladaky ýaly dowamly däldir. Şol sebäplide 
hossarlar çagalaryna gaharlanman, tersine olary 
ünsli diňläp, berýän soraglarynada jogap berip, 
hemişe olary goldaýandyklaryny görkezmegi 
başarmaly. Bu bolsa çagalaryň özüne bolan yna-
myny güýçlendirýär. 
 
ÇAGALARDA ÖZBAŞDAK HEREKET ETME 
ENDIGI 
Çagalarda özbaşdak hereket edip bilme endiginiň 
bolmagy gowy ýagdaýdyr. Meselem oýnamagy, 
geýimlerini geýmegi we şuňa meňzeş işleri  
özbaşdak başarmalydyr.Her bir ata-ene  
çagalarynyň özbaşdak hereketler, oýunlar, işler 
etmegi üçin mümkinçilikler döretmelidirler. Ýagny 
çagalaryň özleri sizden kömek sormadyk halatyn-
da, olara goşulyp birahat etmeli däldir. Olara ge-
rekli-gereksiz ýerlerde kömek berip, özbaşdaklyk 
 endikleriniň kämilleşmegine päsgelçilik döretmeli 
däldir. 
 

 
 
 
 

Çaga Psihologiýasy 

Umuman alanymyzda çaga terbiýesi ilki bilen ata -enä baglydyr. Eger ata-eneler öz çagalarynyň  
edepli, akylly, paýhasly, ýokary derejede aň -düşünjeli , ylymly we psihologiki taýdan sagdyn  
bolmagyny isleýän bolsalar, onda olar ilki bilen bu ahlak gözellikleriniň özlerinde bolmagyny  

gazanmalydyrlar. 



 

 

Dünýä belli tanymal adamlaryň 4 häsiýeti 

 
Dünýä belli käbir tanymal adamlaryň birmeňzeş 
aýratynlyklary bardyr. Meselem öz energiýalaryny ho-
waýy zatlara sarp etmek bilen esasy maksatlaryndan 
daşlaşdyrýan ýagdaýlardan gaça durýarlar. Köp adam 
energiýasyny dogry işlerde ulanmaga synanyşar we 
özüne peýdasy bolmajak zatlary hem durmuşlaryndan 
daşlaşdyrmaga synanyşarlar.  
Dünýä belli, birnäçe üstünliklere we abraýa eýe bolan 
adamlaryň, energiýalaryny harlamazlyk üçin 
daşda durýan 4 hereketine syn edeliň: 
 
Öýke-kine etmek 
Ýakymsyz duýgular, biziň aň-düşünjämiziň ýaramly 
duýgulara garaňda has köp yadamagyna sebäp 
bolar. Eger aň-düşünjämiz dowamly halatda kine, er-
betlik, görüplik ýaly ýakymsyz pikirler bilen başagaý 
bolsa, onda biziň energiýamyz kem-kemden azalar we 
esasy zerur meseleler bilen gyzyklanmagymyz 
kynlaşar. 
Bill Gates ýaly başarjaň kişiler, durmuşda elmydama 
dogry ýoldan gitmegiň zerurlygyny nygtapdyrlar. Gür-
rüňdeşlikleriniň köpüsinde hem, dowamly ýakymly 
pikirlere bil baglamagy maslahat beripdirler. 
 
Ýönekeý we çäkli pikirlenmek 
Riçard Branson we maşgalasy günleriň birinde uçar 
bilen Porto Riko şäherine gitmekçi bolan 
wagtlary uçar gatnawlary ýatyrylýar. Ýüzlerçe ýolagçy 
arz edip öz içlerinden hüňürdeýän mahaly, 
Riçard Bransynyň aklyna şeýleräk pikir gelýär. 
Riçard ýatyrylan uçaryň ugrundan gatnaýan başga 
uçarlaryň gözlegine çykýar. Ýanyndaky 
ýolagçylaryň ählisiniň ýerleşip biljegi täze gatnawyň 
bardygyny görýär we dessine ol uçary   kireýne tutýar. 
Soň bolsa ýaňky hüňürdeşip duran ýolagçylaryň hem-
mesine, özüne 39 Amerikan dollaryndan gazanç edip, 
oturgyç peteklerini satýar. 
Garaşylmadyk ýagdaýlarda, täze pikirleri oýlap tapy-
jylyk häsiýetleri durmuşdaky birnäçe başarjaň 
ynsanlaryň meňzeş aýratynlyklarynyň biridir. Elbetde 
bu ýagdaý aňymyzdaky araçäkleri aradan 
aýyrmak bilen mümkin bolar. 
 
Arz etmek we başgalaryny günäkärlemek 
Başarnykly ynsanlaryň durmuşyna sereden wagtyň, 
olaryň nähili bir waka bilen ýüzleşen halatlary arz et-
mek ýerine wakalar bilen içgin gyzyklanýandyklaryny, 
bir mesele bilen gabatlaşsalar, dessine şol meseläniň 
çözgüdiniň gözlegine çykýandyklaryny görmek  
 

 
mümkindir. Munuň    esasy sebäbi bolsa, arz etmek  
ýada bir günäni başga birileriniň üstüne ýapmak arka-
ly, hem ýakyn möhletli hem uzak möhletli hiçbir 
peýdasynyň bolmaýanlygydyr. 
 
 
Aladasyz hem biperwaý ýaşamak 
Elmydama işjeň ýaşamak, täzelikleriň gözleginde 
bolmak, ýeri gelende käbir amala aşyrmak isleýän 
zatlarynyň netijesiniň howply bolmagyna garamazdan, 
synanşyp görmek birnäçe başarjaň ynsanlaryň       
birmeňzeş aýratynlygydyr. 
Aslynda Elon Musk ýaly biriniň SpaceX kärhanasyny 
dikeltmeginiň aňyrsynda ýatan syr hem ýokarda agzal-
anlardan ybaratdyr diýseň ýeridir. Ilki başda göz öňü-
ne getiren maksatlarynyň hiçbiri hakynda ýeterlik 
maglumaty ýokdy. Muňa garamazdan täze täze kärha-
nalary barada hyýallar gurdy. Şol arzuwlaryny 
durmuşa geçirmek üçin bolsa soňundan ýüze çyk-
magy ähtimal howplara garamazdan elindäki bolanja 
emlägini sarp etdi. Belkem Elon Musk entäk işiň 
başynda wagty şeýleräk pikir edibem bilerdi. “ Hyýa-
lyny edýän zatlarym bilen hiç synanyşmaýyn. Sebäbi 
tok bilen ýöreýän maşynlar we täzeden dikeldilýän ra-
ketalar bilen bagly ýeterlik maglumatym ýok.” 

Çaga Bi l im 



 

 Bagtly Maşgala 

Durmuş gurulanda diňe söýgi ýeterlikmi? 

Häzirki ýaşlar durmuş guranda ilki 
bilen söýgä bil baglaýarlar. Emma 
söýgi gaty näzik duýgy, ony ömürlik 
saklap galmak köp kişä başart-
maýar. Söýgi hakyky bolanda, 
uzagyndan çuň hormata-sylaga 
ýazýar. Gynansak-da, ýaşlaryň belli-
bir bölegi edil toýdan soň biri-
birinden göwni geçip, öz duýgula-
rynyň ýüzleýdigine göz ýetirýärler. 
Ýaşlaryň ýalňyşýan ýeri, olar tutuş 
ömrüň hem bagt toýy ýaly şatlykly, 
diňe gowulyklara garaşyp we olar-
dan paýyňy alyp ýaşaljakdygyna 
çyny bilen ynanýarlar, muny tapma-
sa welin lapykeç bolýarlar. Toýdan 
öň ýaş ýigit hem gyz bir‑birinden 
özüniň kemçiligini, gowşak tarapyny, 
ýetmezçiligini gizläp gezýärler. 
Durmuş toýy ýagty pursat bolup 
geçip gidýär, ýaşaýyş bolsa dowam 
edýär. Ozal gizlenen gylyk-häsiýetler 
özüniň asyl görnüşinde ýüze çykýar. 
Ýaşlar biri-birine öwrenişýärler, biri-
biriniň gözüne gowy görünmek islegi 
hem öňküsi ýaly güýçli bolanok.  

Daşky keşbiňe öňki ýaly serenjam 
bermek endigi kem-kemden galýar. 
Onuň ýerine igenjeňlik, gönümellik, 
özdiýenlilik gelýär. Ozal elýetmez 
derejelerde saklanan gyz öý bikesine 
öwrülýär. «Taňrynyň güni darydan 
kän» diýleni. Günüň-gününde öý-
içeri, nahar-tagam, kir-kimir diýip, 
«etek   alty, ýeň ýedi» bolup 
ylganyňda-da, ony ullakan bir zäh-
met hasaplamazlyk endigi halys 
ýüregine düşýär. Toý diýip taýýarlan-
an owa dan, üýtgeşik zatlar kem-
kemden gutaryp, adatylyga orun 
berýär. Onuň üstesine, günüňi aýla-
mak, güzeranyňy dolandyrmak, öý 
gurmak, oňşup ýaşamak aladalary 
ýaşlary basmarlaýar. Kalba kem -
kemden ejizlik aralaşýar, nägilelik 
döreýär. Nägileligiň bolan ýerinde 
bolsa uzagyndan jedel tapylýar, öýke
-kine orun alýar, agzalalyga eltýär. 



 

 Eneler 

Ene,  

ýaradylyşyň iň 

ähmiýetli esasy 

Ene adamzat dünýäsiniň barlyk  sütüni bolup, 
hemmämiziň göz guwanjymyzdyr. Biziň barymyz 
olara bergilidiris we näçe jan etsekde olaryň bize 
eden ýagşylyklaryny yzyna gaýtaryp bilmeris. Biz 
elmydama olaryň ýanynda pespällik bilen 
boýnumyzy burup, olaryň aýdanyny iki gaýtalat
majak bolmalydyrys. 

Ene, özüniň ruhundaky inçelik bilen, merdi-
merdanlary haýran galdyrýan mähir 
gahrymanydyr. Ol şeýle näzik, ejiz bolmagyna 
garamazdan balasyna bir howp abanaýsa, peleňe 
öwrülip, jigerbendiniň gorag galasy bolar. 

 

 

Şu asman-zemin arasynda näme bar bolsa, 
enäniň mertebesi şolardan       beýikdedir 

Eý, ruhlar deýin näzik, perişdeler mysaly päkize 
we arş deýin beýik gymmatly barlyk! Syrly älemde 
saňa örän uly baha berilýär. Seniň şan-şöhratyň 
perişdeleriň arasynda belli. Seniň durmuş 
mukamyň, jennetiň jülgelerinde ýaňlanýar. Biz 
mydama seniň yzmatyňa taýyn. Şu barlyk älemin-
de sen biziň göz guwanjymyz.                                

 Alla kyýamat daňynda seni özüniň nury bilen   
nurlandyrsyn. Görjegiň diňe gowulyk, gelejegiň 
aýdyň bolsun. 

 

Jennete eltýän ýol hem olaryň dabanlarynyň astyndadyr. Alla kitabynda olara şeýle 

uly baha berýär welin, Ýer ýüzüniň bar genji-hazynasyny hem olaryň mertebesine 

deňäp bolmaz. Onsoň hem onuň dabanynyň astynda ornuny tapyp bilmedik    

başlaryň hem hiç bir gadyr-gymmaty ýokdur. 



 

 Kitabym Baýlygym 

Adam kitaby näçe köp okasa, gözýetimi-de şonça 
giň bolýar. Düşünjesi giň adama bolsa, ýaşaýan 
durmuşyna akyl ýetirmek kän kyn düşmeýär, 
durmuşda gabat gelýän her hili wakalardan, 
hadysalardan oňat baş alyp çykýar, olardan az 
zelel görýär. Şeýlelikde, has-da manyly ömür 
sürýär. Bir pelsepeçi pedagogyň (mugallymyň)  
90-ýaş ýubileý toýunda bir žurnalist oňa şeýle   
sowal beripdir: “Okan munça kitabyňyzyň size 
nähili peýdasy degdi?” Mugallym: “Daglara 
dyrmaşmagyma kömek edýär” diýip, ylmynyň, 
dünýägaraýyşynyň ösendigini ýaňzydypdyr. Bu 
jogaba düşünmedik žurnalist: “Daglara 
dyrmaşmagamy? Oňa nähili peýdasy degýär?” 
diýende, pelsepeçi mugallym şu jogaby beripdir: 
“Dyrmaşmak isleýän beýleki belentlikleriňizi 
görmek üçin daglara çykmak gerek”. 

Şuny-da unutmalyň, ýagny haýsy ýurtda kitap köp 
satylýan bolsa we köp okalýan bolsa, hiç         
şübhesiz, ol ýurtdaky adamlaryň biri-biri bilen   
gatnaşygy, özara ylalaşyklylygy has-da güýçli   
bolar. “Kitap hiç hili gürrüldisiz işläp oturan       
fabrikadyr. Pikiri we pikirlenýäni sessiz-üýnsüz, 
beýik derejelere çykarar we tanadar. Şol bir 
wagtyň özünde kitap aragatnaşyk serişdesidir. 
Lokomotiwleriň gürrüldisi ýaly, ýa-da bolmasa 
awtoulaglaryňky ýaly ses çykarman, düýn bilen 
ertiri bir-birine baglar. Pikiri ýaýradar, adamlary 
sessiz çekeleşikleriň üsti bilen belli, aýdyň bas-
gançaklara alyp gider. Kitap ajaýyp, gözel, dogry 
zatlary gözleýän garaýyşlaryň örän giňişleýin 

keşbidir. Ol jemgyýetiň pikirlerini dar, çarçuwaly 
düşünjelerden halas eder, her bir öýe, her bir    
otaga, kitap tekjelerine, ýorgan-düşegiň başujyna 
çenli pikirlerini ýaýradar. Esasan-da halk     
köpçüliginiň ylma we kitaba, kitabyň, ylmyň bolsa 
halk köpçüligine täsir edip bilmegi, adamlaryň 
gündelik durmuşynda kitap bilen eriş-argaç bolup 
ýaşamagy, jebisleşmegi bilen mümkindir”. 

Okap-öwrenmegiň adamyň özüni has gowy alyp 
barmagyna ýardam edýändigini-de bellemek    
gerek. Alymlaryň biri: “Eger bir millet    sowatsyz-
lygy zerarly öz hukugyny bilmeýän bolsa, onda       
adalatly dolandyryjylar hem garamagyndakylara 
diýdimzorluk bilen zulum ederler” diýip, bu 
hakykata ünsi çekipdir. Ýagny, sowatsyzlygyň 
netijesinde eýe bolan haklaryny bilmese, iň gowy 
ýolbaşçylaram bikanun işlere ýüz urup biler.     
Hawa, iň kiçi edaralaryň düzgünlerinden başlap, 
döwlet meýilnamalaryna çenli her bir adam özüne 
degişli hak-hukuklaryny okap-öwrenmelidir. Eger-
de, milletiň raýatlary öz hukuklaryny öwrenmese, 
dürli adalatsyzlyklardan ejir çeker hem-de 
dogrulyga, adalata gözegçilik etmekde kynçylyk 
çekýän dogruçyl ýolbaşçylar hem başarmasy 
aňsat, emma adalatsyz dolandyryş bilen özlerini 
kyn ýagdaýa düşürip bilerler. 

Kitap okamagyň  

näme peýdasy  

bar? 



 

 Reklama 

Kitaplary; 

https://masgalamekdebi.com/kitaplar/ 

Linkden alyp bilersiniz. 



 

 


