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قىز بالى الرنى ئوقۇتۇشنىڭ ئەھمىيىتى
بىسمىلالھىر رەھمانىر رەھىم
بىزنى بىر ئەر ۋە بىر ئايالدىن ياراتقان ،1بىزگە قىز-ئوغۇل پەرزەنتلەر بەخش ئېتىپ،2
ئۇالر بىلەن بىزنىڭ بۇ قىسقا مۇددەتلىك ھاياتىمىزنى زىننەتلىگەن 3ئالالھقا ھەمدۇساناالر
بولسۇن .ياخشى ئاقىۋەت ئالالھ تائاالنىڭ غەزەپ ۋە ئازابىدىن ساقلىنىش يولىدا ماڭغان ئەر-
ئايال (تەقۋادار) الرغا بولسۇن .ئالالھ تەرىپىدىن ئەر-ئايال پۈتكۈل ئىنسانىيەتكە پەيغەمبەر
قىلىپ ئەۋەتىلگەن ئاخىرقى پەيغەمبەر مۇھەممەدنىڭ شەنى ئۇلۇغ ،دەرىجىسى ئۈستۈن بولسۇن.
ئالالھ ئۇ پەيغەمبەرنىڭ ئائىلە-تەۋەلىرىگە ،ئەر-ئايال ساھابىلىرىغا ۋە قىيامەتكىچە ئۇنىڭغا
ئەگەشكەن ئەر-ئايالالرغا رەھمەت ۋە بەرىكەت ياغدۇرسۇن.
جانلىقالر ئالەمىنىڭ ئىنسان تۈرى ئەر ۋە ئايال دەپ ئىككى جىنسقا ئايرىلىدۇ .ئىسالم
دىنىنىڭ دۇنيادا ئالالھقا بەندە ،رەسۇلۇلالھقا ئۇممەت بولۇپ ياشاش تەكلىپى ھەر ئىككى
جىنسقا قارىتىلىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن كېسىپ ئېيتىشقا بولىدۇكى ،ئەرلەر ئالالھنىڭ قانچىلىك
بەندىسى بولسا ئايالالرمۇ شۇنچىلىك بەندىسىدۇر .ئەرلەرنىڭ ئالالھ ئاتا قىلغان نازۇنېمەتلەردىن
قانچىلىك بەھرىمەن بولۇش ھەققى بولسا ئايالالرنىڭمۇ شۇنچىلىك ھەققى بولىدۇ .ئەرلەرنىڭ
ئالالھقا قانداق شۈكۈر ئېيتىش مەجبۇرىيىتى بولسا ئايالالرنىڭمۇ شۇنداق مەجبۇرىيىتى بولىدۇ.
ئەھۋال مۇشۇنداق بولغانلىقى ئۈچۈن ئالالھ تائاال ھەر ئىككى جىنسقا ئوخشاش ئىنسانىي
ئاالھىدىلىكلەرنى ئاتا قىلغان .جۈملىدىن ھەر ئىككى جىنسقا روھ ،ئەقىل ،دىل ۋە بەش سەزگۈ
ئەزا قاتارلىق ئاالھىدىلىكلەر بەرگەن .ئاالھىدىلىكلەر ئوخشاش بولغانلىقى ئۈچۈن ۋەزىپىلەر
ئوخشاش يۈكلەنگەن .رۇخسەتلەر ئوخشاش بېرىلگەن ،ئىمكانالر ئوخشاش سۇنۇلغان .مەسىلەن:
ئىمان ئاساسلىرى ،ئىسالم ئەركانلىرى ھەر ئىككى تەرەپكە ئوخشاش يۈكلەنگەن .سەپەر
ئۈستىدە ،كېسەللىك ھالەتتە روزىنى كېيىن تۇتۇش رۇخسىتى ،نامازنى ئادا قىلىشتا بەزى
شارائىتقا قاراپ تۇغدۇرۇلغان (يەنى قادىر بواللمىغانالرنىڭ تەيەممۇم قىلىپ ،ئولتۇرۇپ ياكى
يېتىپ ناماز ئوقۇشى ...قاتارلىق رۇخسەتلەرگە ئوخشاش ئاسانچىلىقالر بېرىلگەن) .ھەر ئىككى
جىنس ئوخشاش ئىنسانىي ئاالھىدىلىك بىلەن يارىتىلىپ ،كائىناتتىكى نازۇنېمەتلەر ھەر ئىككىسى
ئۈچۈن ئوخشاش مۇساپىدە قويۇلغان.
ئىككى جىنسنىڭ پەرقلىق تەرەپلىرىگە قاراپ ئۇالرغا يۈكلەنگەن بەزى ۋەزىپىلەرنىڭ شەكلى
پەرقلىق بولغان .جۈملىدىن :ئەر-خوتۇنلۇق تۇرمۇشتا ھەر جىنسنىڭ پەرقلىق ئاالھىدىلىكلىرى
دىققەتكە ئېلىنىپ ۋەزىپە تەقسىم قىلىنغان .مەسىلەن :ئانىالرغا بالىالرنى ئېمىتىش ۋەزىپىسى،
ئاتىالرغا ئانىالرنىڭ ماددىي ئېھتىياجىنى قامداش ۋەزىپىسى يۈكلەنگەن .ئائىلىنى بېقىش
ۋەزىپىسى ئەرلەرگە ،ئائىلىنىڭ ئامانەتدارلىق ۋەزىپىسى ئايالالرغا يۈكلەنگەن.
پۈتۈن بۇ ۋەزىپىلەرنى تونۇپ اليىق رەۋىشتە ئادا قىلىش ئۈچۈن يېتەرلىك دەرىجىدە ئىلىم
بولمىسا بولمايدۇ .ئالالھ ئاتا قىلغان قابىلىيەتلەرنى توغرا ئىشلىتىپ ،ياخشى نەتىجىلەرنى قولغا

 -1ھۇجۇرات .31/94
 -2شۇرا .94/94
 -3كەھف .94/31
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كەلتۈرۈش ئۈچۈن سەۋىيە بولمىسا بولمايدۇ .بۇ سەۋەبتىن دىنىمىز ھەر ئىككى جىنسقا ئىلىم
تەلەپ قىلىشنى پەرز ،سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈشنى زۆرۈر قىلغان.
ئەھۋال مۇشۇنداق تۇرۇقلۇق جەمئىيەتتە قىز بالىنى ئوقۇتۇشقا ئۇنچە ئەھمىيەت
بېرىلمىگەنلىكى ،ھەتتا سەل قارالغانلىقى ئۈچۈن مەن بۇ يازمامدا قىز پەرزەنتلەرنى ئوقۇتۇشنىڭ
مۇھىملىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇشقا تىرىشىمەن .قىزالرنى ئوقۇتۇپ ھەر ساھەدە ئىلىم ئەھلى قىلىپ
يېتىشتۈرۈشنىڭ ئەھمىيىتىنى ئىلمىي بىر شەكىلدە ئوتتۇرىغا قويۇش ئۈچۈن مۇناسىۋەتلىك ئايەت
ۋە ھەدىسلەرنىڭ نۇرى ئاستىدا ئالدى بىلەن ھەر ئىككى جىنسىنىڭ ئورتاق ئاالھىدىلىكى،
ئورتاق ۋەزىپىسى ،ئورتاق مەسئۇلىيىتى ۋە ئورتاق ئېھتىياجىنى ئوتتۇرىغا قويىمەن ،ئاندىن
قىزالرنى ئوقۇتۇشنىڭ ئەھمىيىتى ۋە پايدىلىرى ئۈستىدە توختىلىمەن.
تىرىشچانلىق بەندىدىن ،مۇۋەپپەقىيەت ئالالھدىندۇر.
 -1ئىنسان ھۆرمەتلىك مەخلۇقتۇر
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

«شۈبھىسىزكى ،بىز ئادەمنىڭ ئەۋالدىنى ھۆرمەتلىك قىلدۇق .ئۇالرنى قۇرۇقلۇقتا ۋە
دېڭىزدا توشۇدۇق .ئۇالرغا پاك رىزىقالرنى ئاتا قىلدۇق .ئۇالرنى نۇرغۇن مەخلۇقاتىمىزدىن ئۈستۈن
قىلدۇق» -ئىسرا .14/31
ئالالھ تائاال بۇ ئايەتتە ئەر-ئايال دەپ ئايرىماستىن ئادەم ئەۋالدى بولغان ئىنسانالرنى
ھۆرمەتلىك قىلغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ .بۇ ھۆرمەتنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى باشقا ئايەتلەردە
بايان قىلىدۇ .مۇناسىۋەتلىك بەزى ئايەتلەر مۇنداق:

«ئالالھ شۇنداق زاتكى ،زېمىندىكى نەرسىلەرنىڭ ھەممىسىنى سىلەرنىڭ مەنپەئەتىڭالر
ئۈچۈن ياراتتى ،ئاندىن ئاسمانالرغا يۈزلىنىپ ئۇالرنى يەتتە ئاسمان قىلىپ مۇستەھكەم
ئورۇنالشتۇردى .ئۇ ،ھەر نەرسىنى بىلگۈچىدۇر» -بەقەرە .44/4

«ئالالھ شۇنداق زاتكى ،سىلەرگە دېڭىزنى بويسۇندۇرۇپ بەردى .ئالالھ بۇنى ،ئۆزى
بېكىتىپ قويغان قانۇنالر بويىچە دېڭىزدا كېمىلەرنىڭ يۈرۈشى ئۈچۈن ،سىلەرنىڭ ئالالھنىڭ
پەزلىدىن تەلەپ قىلىشىڭالر ئۈچۈن ۋە شۈكۈر قىلىشىڭالر ئۈچۈن قىلدى .ئالالھ يەنە
ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى نەرسىلەرنىڭ ھەممىسىنى ئۆز تەرىپىدىن بىر ئىنئام سۈپىتىدە
سىلەرگە بويسۇندۇرۇپ بەردى .بۇنىڭدا تەپەككۇر قىلىدىغان قەۋم ئۈچۈن ھەقىقەتەن ئايەتلەر
بار» -جاسىيە .31-34/94

«مەن جىن ۋە ئىنسانالرنى ماڭا قۇللۇق قىلىشلىرى ئۈچۈنال ياراتتىم» -زارىيات .44/43
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بۇ ئايەتلەر دااللەت قىلىدۇكى ،ئالالھ تائاال بارلىق مەخلۇقاتالرنى ئىنساننىڭ مەنپەئەتى
ئۈچۈن ،ئىنساننى پەقەتال ئۆزىگە (ئالالھقا) قۇللۇق قىلىشى ئۈچۈن ياراتقان .مانا بۇ ئالالھ
تائاالنىڭ ئىنسانغا قىلغان ھۆرمىتىدۇر.
تېخىمۇ ئوچۇق ئېيتقاندا ئالالھ تائاال ئالدى بىلەن كائىناتتىن ئىبارەت بۇ مېھمانخانىنى
يارىتىپ ئۇنى بارلىق نازۇنېمەتلەر بىلەن بېزىگەندىن كېيىن ئىنساندىن ئىبارەت مېھماننى ئۇ
نازۇنېمەتلەردىن پايدىلىنااليدىغان قابىلىيەتتە يارىتىپ ،ئۇنى بۇ مېھمانخانىغا باشالپ ،ئۇ
نېمەتلەردىن بەھرىمەن بولۇشى ئۈچۈن «قېنى مەرھەمەت!» دېگەن .شۇنداقال ئۇنى ئۆزىگە
ئوخشاش مەخلۇققا ،بەلكىدە ئۆزىدىن تۆۋەن نەرسىلەرگە قۇللۇق قىلىپ مەزكۇر «ھۆرمەت» ىنى
ئاياغ ئاستى قىلماسلىقى ئۈچۈن قايتا-قايتا ئاگاھالندۇرغان .ئەكسىچە ئۆزىگە (ئالالھقا) قۇللۇق
قىلىپ ئەركىنلىكنىڭ ئەڭ يۇقىرى سەۋىيەسىگە چىقىشقا بۇيرۇغان.
ئىنسان ئەنە شۇ ئىالھى ئەمىر-پەرمانالرغا بويسۇنغاندىال ئۆزىنىڭ ئىنسانلىق ئىززەت-
ھۆرمىتىنى ساقالپ ياشىيااليدۇ ،شۇنداقال ئىالھىي ئىمتىھاندىن ئۆتۈپ ئۇ دۇنيادىكى ئەبەدىي
ھاياتىنىڭ جەننەتتە باشلىنىپ ،جەننەتتە داۋاملىشىشىنى كاپالەت ئاستىغا ئالغان بولىدۇ .مانا
بۇ «ھۆرمەت» تە ئەر ،ئايال پەرقى يوق.
 -2ھۆرمىتىنى ساقالش ئىنسان قېلىشنىڭ شەرتىدۇر
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

«ئۆز ۋاقتىدا رەببىڭالر‹ :ئەگەر شۈكۈر قىلساڭالر ،سىلەرگە تېخىمۇ كۆپ بېرىمەن .ئەگەر
تۇزكورلۇق قىلساڭالر ،بىلىپ قويۇڭالركى ئازابىم بەك قاتتىقتۇر!› دەپ جاكارلىغان ئىدى»-
ئىبراھىم .1/39
بۇ ئايەت يۇقىرىدا زىكىر قىلىنغان «ھۆرمەت» نى ساقالش ،داۋامالشتۇرۇش ۋە تېخىمۇ
كۆپ ھۆرمەت كۆرۈشنىڭ يولىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ .بۇ يول مەزكۇر نېمەتلەرگە شۈكۈر قىلىشتىن
ئىبارەتتۇر« .شۈكۈر»نىڭ مەنىسى شۈكۈر سۆزىنى تەلەپپۇز قىلىش ئەمەس ،بەلكىدە نېمەت
بەرگۈچىنى تونۇش ،سۆز ۋە ھەرىكىتى بىلەن مىننەتدار ئىكەنلىكىنى ئىپادىلەش ،نېمەتتىن نېمەت
بەرگۈچى رازى بولىدىغان شەكىلدە بەھرىمەن بولۇش قاتارلىقالردىن ئىبارەتتۇر.
ماقالىمىزنىڭ «ئىنسان ھۆرمەتلىك مەخلۇقتۇر» دېگەن بۆلۈمىدە زىكىر قىلىنغان
ئايەتلەردىن ئېنىق بىلىنىدۇكى ،ئىنساننىڭ نەزەرىيە جەھەتتىن ئۈچ ،ئەمەلىيەت جەھەتتىن ئۈچ
بولۇپ جەمى  4ۋەزىپىسى بار:
ئا -نەزەرىيە جەھەتتىكى ئۈچ ۋەزىپىسى:
 -3ئۆزىنى تونۇش -4 ،كائىناتنى تونۇش -1 ،ئالالھنى تونۇش.
ئە -ئەمەلىيەت جەھەتتىكى ئۈچ ۋەزىپىسى:
 -3توغرا يولدا مېڭىش ۋە ئۆزى بىر ئەزاسى بولغان ئىنسانىيەتنىڭ توغرا يولدا مېڭىشىغا
ھەسسە قوشۇش -4 ،كائىناتتىكى نازۇنېمەتلەردىن توغرا شەكىلدە پايدىلىنىش ،ئۆزىنىڭ ۋە
پۈتكۈل ئىنسانىيەتنىڭ كائىناتتىكى نەرسىلەرگە زىيان يەتكۈزمەستىن ئۇالردىن رۇخسەت قىلىنغان
دائىرە ئىچىدە پايدىلىنىشىغا يول ئېچىش خىزمىتىگە بىر كىشىلىك ھەسسە قوشۇش -1 ،ئالالھقا
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اليىق رەۋىشتە قۇللۇق قىلىش ،ئۆزىنىڭ ۋە بارلىق ئىنسانىيەتنىڭ ئالالھقىال قۇللۇق قىلىش
شارائىتىنى يارىتىشقا تىرىشىش .مانا بۇ ئالتە تۈرلۈك ۋەزىپىنى ئادا قىلغانلىق يۇقىرىدىكى
نېمەتلەرگە شۈكۈر ئېيتقانلىق بولىدۇ.
 -3ۋەزىپىنى تونۇش ۋە ئادا قىلىش ئۈچۈن ئىلىم شەرت
ئىنسان بۇ دۇنياغا بىكار يارىتىلمىغان ،ئەكسىچە ئۇ قۇللۇق ۋەزىپىسىنى ئادا قىلىش ئۈچۈن
يارىتىلغان .ئۇ ۋەزىپىنى تونۇش ۋە اليىق رەۋىشتە ئادا قىلىش ئۈچۈن كېرەكلىك دەرىجىدە ئىلىم
بولمىسا بولمايدۇ .ئەھۋال مۇشۇنداق بولغانلىقى ئۈچۈن ئالالھ تائاال تۇنجى نازىل قىلغان
ۋەھيىسىنى «ئوقۇ!» بىلەن باشلىغان ،شۇنداقال ئۇ ۋەھىيدە پۈتۈن ئىلىم-پەنلەرنى ئوقۇشقا،
ئۆگىنىشكە ،ۋە قانات يايدۇرۇشقا بۇيرۇغان .ئۇ ۋەھىي (تەرجىمىسى) مۇنداق:
«ياراتقان رەببىڭنىڭ ئىسمى بىلەن ئوقۇ! ئۇ ئىنساننى يېپىشقاق بىر قاندىن ياراتتى.
ئوقۇ! رەببىڭ ئەڭ سېخىيدۇر .ئۇ شۇنداق زاتكى ،قەلەم بىلەن ئۆگەتتى ،ئىنسانغا ئۇنىڭ
بىلمىگىنىنى ئۆگەتتى» -ئەلەق .4-3/44
ئالالھ تائاال بۇ ۋەھىيىسىدە پۈتكۈل ئىلىملەرنى ئوقۇشقا ۋە بارلىق ھۈنەرلەرنى ئۆگىنىشكە
بۇيرۇغان .مەن بۇنى «ئىلىم ھەقىقىي يېتەكچىدۇر» دېگەن ماقالەمدە تەپسىلىي ئوتتۇرىغا
قويدۇم .بۇ ماقالىدە ئۇنى تەكرارلىمايمەن .ئەكسىچە بۇ يەردە باشقا ئايەت ۋە ھەدىسلەرنىڭ
نۇرى ئاستىدا سۆزۈمنى داۋامالشتۇرىمەن .شۇنىڭ ئۈچۈن ئالالھ تائاالنىڭ مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمغا تۇنجى نازىل قىلغان ئەنە شۇ ۋەھىي ھەققىدىكى ئىزاھلىرىمنى بىلمەكچى
بولغانالر مەزكۇر ماقالەمنى ئوقۇپ باققايالر .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

«...ئى مۇھەممەد! ئېيتقىنكى‹ :بىلىدىغانالر بىلەن بىلمەيدىغانالر ئوخشاش بوالمدۇ؟›
بۇنى پەقەت ساغالم ئەقىل ئىگىلىرى چۈشىنىدۇ» -زۇمەر .4/14
دېمەككى ،ئىسالم دىنى ئىلىم ئىزدەشنى ئەر-ئايال ھەر مۇسۇلمانغا پەرز قىلغان ،بەلكىدە
جەننەت يولىنىڭ ئىلىم تەلەپ قىلىش ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان .رەسۇلۇلالھ ئەلەيھىسساالم
مۇنداق دەيدۇ« :ئىلىم تەلەپ قىلىش ئەر-ئايال پۈتكۈل مۇسۇلمانغا پەرزدۇر»« ،4كىم ئىلىم
تەلەپ قىلىش يولىغا كىرىدىكەن ،ئالالھ ئۇنىڭغا جەننەتنىڭ يولىنى ئاسانالشتۇرىدۇ».5
 -4ئىلىم تەلەپ قىلىشنىڭ پەرلىكىدە قىز ،ئوغۇل پەرقى يوق
يۇقىرىدىكى ئايەت-ھەدىسلەردە بولمىسۇن .مۇناسىۋەتلىك باشقا ئايەت-ھەدىسلەردە
بولمىسۇن ئىلىم ئوقۇشقا تەشۋىق قىلىدىغان ،ئىلىم ئوقۇشقا ئەمىر قىلىدىغان ،ئىلىم ئوقۇشنى پەرز
قىلىدىغان ھېچبىر ئايەتتە ياكى ھېچبىر ھەدىستە قىز-ئوغۇل پەرقى يوقتۇر .چۈنكى يۇقىرىدىكى
ۋەزىپىلەرنى تونۇش ۋە ئادا قىلىش ئەر-ئايال ئايرىماستىن پۈتكۈل ئىنسانىيەتكە پەرزدۇر.
مانا بۇ نۇقتىدىن ئېيتقاندا ئوغۇل بالىالرنى ئوقۇتۇش قانچىلىك مۇھىم بولسا قىز بالىالرنى
ئوقۇتۇشمۇ شۇنچىلىك مۇھىمدۇر ،ھەتتا تېخىمۇ مۇھىمدۇر .چۈنكى قىزالر ئائىلە قۇرىدۇ .ئائىلە
4
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 بۇخارى رىۋايەت قىلغان. -ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزىلەر رىۋايەت قىلغان.
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بالىالرنىڭ ئىپتىدائىي مەكتىپى ھېسابلىنىدۇ .ئائىلە قۇرغان قىزالر ئانا نامزاتىدۇر .ئانىالر
بالىالرنىڭ تۇنجى ئۇستازى ،دەسلەپكى تەربىيەچىسى ۋە ئاۋۋالقى يېتەكچىسى بولىدۇ.
ئانىالرنىڭ پەرزەنتلىرىنى سۈپەتلىك ،ياراملىق ئەۋالد قىلىپ يېتىشتۈرۈش ئۈچۈن يېتەرلىك
دەرىجىدە ئىلىملىك بولۇشلىرى شەرتتۇر .باشقىچە قىلىپ ئېيتقاندا بىر قىزنىڭ ئاتا-ئانىسى
ئۈچۈن «سالىھ پەرزەنت» ،يولدىشى ئۈچۈن «ۋاپادار جورا» ،بالىلىرى ئۈچۈن «مېھرىبان ئانا ۋە
ياخشى ئۇستاز» ،جەمئىيىتى ئۈچۈن «ئوبدان ئايال» بولۇشنىڭ بىردىنبىر يولى ئۇنىڭ ھەر
جەھەتتىن ئىلىملىك بولۇشىدۇر ،خاالس.
 -5قىزالرنى ئوقۇتۇشنىڭ ئەھمىيىتى ۋە بىر قىسىم پايدىلىرى
يۇقىرىدا ئوتتۇرىغا قويۇلغاندەك قىز بالىنى ئوقۇتۇشنىڭ ئەھمىيىتى چوڭ ،پايدىلىرى
كۆپتۇر .ئۇالرنىڭ بىر قىسمى مۇنداق:
 -3ئىلىملىك ئايال كۈندىلىك ھاياتىدا خۇشال ،ئائىلىسى بەختلىك ،ئاتا-ئانا ۋە
ئۇرۇق-تۇغقانلىرى خاتىرجەم ياشايدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن قىزالرنى ئوقۇتۇپ كەلگۈسىنىڭ «ئىلىملىك
ئايال» لىرى قىلىش كېرەك.
 -4ئىلىملىك ئايالنىڭ بالىلىرى ھاياتىدا يولۇقىدىغان ئەگرى-توقايلىقالردا
تېڭىرقىمايدىغان بولۇپ يېتىشىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن قىزالرنى ئوقۇتۇپ كەلگۈسىنىڭ «ئىلىملىك
ئانا» لىرى قىلىش الزىم.
 -1قىز بالىنى ئوقۇتۇش ئۇنىڭغا شەرەپلىك ياشاش يولىنى ئۆگەتكەنلىكتۇر ،ئۇنى دىنى
جەھەتتىن خەدىچە ،ئائىشە ۋە فاتىمە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇننە ئانىلىرىمىزنىڭ يولىغا ،مىللىي
جەھەتتىن ئاماننىساخان ۋە نۇزۇگۇمالرنىڭ يولىغا باشلىغانلىقتۇر.
 -9قىز بالىنى ئوقۇتۇش ئۇنى دىنى جەھەتتىن بىدئەت ۋە خۇراپاتتىن ،دۇنيالىق
جەھەتتىن پېقىرلىق ۋە موھتاجلىقتىن ساقالپ قالغانلىقتۇر.
 -4قىز بالىنى ئوقۇتۇش كەلگۈسىنىڭ ئۈمىدى بولغان ئۆسمۈرلەرنىڭ «ياخشى ئىنسان»،
«ياراملىق ئۇيغۇر»« ،تەقۋادار مۇسۇلمان» بولۇپ يېتىشى ئۈچۈن ئەڭ چوڭ مەبلەغ
سالغانلىقتۇر.
 -4قىز بالىنى ئوقۇتۇش دىنى تەۋەررۈكلىرىمىزنىڭ ۋە مىللىي ئەنئەنىلىرىمىزنىڭ ساقلىنىپ
قىلىشىغا غەيرەت قىلغانلىقتۇر.
 -1قىز بالىنى ئوقۇتۇش ئۇنى توغرا دۇنيا قاراش ئۈستىدە تۇرغۇزغانلىقتۇر ،ئۇنىڭغا
كىشىلىك ۋە كىملىك قازاندۇرغانلىقتۇر ،قىسقىسى ئۇنى ھايۋانىيەت زېمىنىغا چۈشۈپ كەتمەستىن
ئىنسانىيەت ئاسمىنىدا تۇرۇپ ،شۇ يەردە شەرەپ ۋە ھۆرمەت بىلەن ياشاشقا تەييارلىغانلىقتۇر.
-1قىز بالىنى ئوقۇتۇش ئۇنىڭغا بىز ئاتا -ئانىمىزدىن مىراس ئالغان ئىپپەت-نومۇس،
شەرم-ھايا ،غۇرۇر-ۋىجدان قاتارلىق ئالىي خىسلەتلەرنى مىراس قالدۇرغانلىقتۇر.
 -4قىز بالىنى ئوقۇتۇش كەلگۈسى جەمئىيەتتە ئەرلەرنىڭ ئۆز ساھەسىدە مۇۋەپپەقىيەت
قازىنىشىغا تەييارلىق قىلغانلىقتۇر .چۈنكى «ھەر مۇۋەپپەقىيەت قازانغان ئەرنىڭ يېنىدا بىر
پىداكار ئايال بولىدۇ» .بۇ «نامسىز قەھرىمان» ئۇ ئەرنىڭ ئانىسى ياكى ئايالى ۋە ياكى
ئاچا-سىڭلىسىدۇر.
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 -34قىز بالىنى ئوقۇتۇش ئۇنى مەنىۋى جەھەتتىن تەربىيىلىگەنلىك ،شۇنداقال ئۇنى ئاتا
قىلغان ئالالھقا شۈكۈر ئېيتقانلىقتۇر.
 -33قىز بالىنى ئوقۇتۇش ئۇنىڭغا اليىق رەۋىشتە ئاتا-ئانىلىق قىلغانلىقتۇر.
ئالالھ تەۋپىق بەرگەي!!!

