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Мәмлекетимиз ғәрезсизликке ерискеннен кейинги ортаға тасланған ең
актуал машқалалардың бири – мәнаўият болды. Ҳәзирде бул машқала
жәмийетимиздиң дыққат орайында. Өйткени мәнаўий жарлылық ҳәр қандай
жәмийетти кризиске алып келетуғынына гүман жоқ.
Жәмийеттеги ҳәрбир ерискен жеңислер ҳәм кемшиликлер инсанның
руўхый камалатына барып тақалады. Руўхый кәмиллик болмаса
жәмийеттиң материаллық жақтан да келешеги жарқын бола алмайды.
Сонлықтан жәмийет келешегин тәмийинлеўде әдеп-икрамлық тәрбияны
жақсылаў талап етиледи.
Себеби, «жәмийет раўажланыўындағы ҳәр қандай өзгерислер,
жаңалықлар, әсиресе инсаният раўажланыўына түртки беретуғын
процесслер өз-өзинен пайда болмайды. Буның ушын ең дәслеп тийисли
шараятлар руўхый-ағартыўшылық орталық болыўы керек. Миллеттиң
тәбиятында, қанында, нәсилинде жақсылыққа, ағартыўшылық, билимге
умтылыў идеологиясы ҳәм нызамлығы болыўы лазым»1. И.А.Каримов өз
сөзинде Абдулла Авлонийдиң «Тәрбия бизлер ушын я өмир – я өлим, я
қутқарыў – я апат, я бахыт - я бахытсызлық» мәселеси ҳаққындағы
пикирлерин айтады. Солай екен, миллий идеологияны санамызға
сиңдириўши әмелий тәрбияны жолға қойыў жәмийетимизде саламат
орталықты сақлаў менен барабар екенин аңлаўымыз зәрүр.
«Ўатаныны муҳаббат, инсанпарўарлық туйғылары халқымыздың қанқанына сиңип кеткен әзелий қәсийет. Мине, усы инсаний пазыйлетлерди
асырап, абайлаў ҳәм жәнеде жетилистириў, перзентлеримизди азат ҳәм
демократиялық Өзбекистанның мүнәсип ул-қызлары етип тәрбиялаў
мәнаўият тараўындағы тийкарғы бағдар болыўы керек»2.
Республикамыз Биринши Президенти И.А. Каримов – «ҳәр қандай
адам, миллет, халық өз тарийхын билиўди қәлейди, сонлықтан
алымларымыз халықтың өтмиши, өзлиги, мәнаўияты ҳәм мәденияты
ҳаққында илимий концепция жаратыўы зәрүр»3 – деб айтады. «Биз халықты
аты менен емес, мәденияты, мәнаўият арқалы билемиз, тарийхына нәзер
саламыз».4 Буннан көринип тур өтмиш ата-бабаларымыз жаратқан руўхыйәдеп-икрамлық мийрасты терең үйрениў ҳәм жас әўлад тәрбиясында
олардан кең пайдаланыў.
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И.А.Каримов «халықты руўхый жоқары, инсанды әдеп-икрамлық ҳәм
руўхый жақтан жоқарылатыў» мәселесин ең әҳмийетли ўазыйпалардан
екенлигин айырықша атап өтти.5
Ғәрезсизлигимизден кейин екинши жылы И.А.Каримовтың
«Өзбекистаннығ өз ғәрезсиз ҳәм раўажланыў жолы» мийнетинде бир бап
«Өзбекистанды раўажландырыўдың руўхый әдеп-икрамлық негизлери» деп
аталады ҳәм онда биринши мәрте халық мәнаўияты ҳәм әдеп-икрамлғының
өз-ара байланысы ҳаққында айтылып, оларды раўажландырыў мәселелери
анық көрсетип берилген.6
И.А.Каримов мудамы экономика, сиясат, мәнаўият ҳәм
әдепикрамлықтың уйғын раўажланыў зәрүрлигин айтады: «Мәмлекет
қурылысы, экономикалық раўажланыў процесслери, мәнаўий камалат,
жоқары әдеп-икрамлық пенен уйғын болыўы керек».7 Себеби,
ғәрезсизликте үш таяныш – ғәрезсиз миллий сиясат, экономикалық күшқүдирети ҳәм халық мәнаўияты бир-бири менен тығыз байланыслы. Егер
сиясий жақтан ғәрезсиз болмаса, миллет әсте-ақырын өзлигин жойтады.
Экономикалық жақтан ғәрезсиз болмаса, сиясий ғәрезсизлик морт болады.
Руўхый ғәрезсиз болмаса, миллеттиң өзи болмайды. Тек ғана олардың өзара уйғынлығы тәминленсе ғана, Өзбекистан уллы журт сыпатында дүньяда
өз мүнәсип орнына ийе болады.
«Жоқариъ мәнаўият - жеңилмес күш» мийнетинде болса: «Руўхыйлық
инсанның қан-қанына сүйек-сүйегине жыллар даўамында ана сүти, шаңарақ
тәрбиясы, ата-бабалардың нәсияты, ўатан туйғысы, бул турмыстың базыда
ашшы, базыда қуўанышлы сабақлары менен қатлам-қатлам болып сиңип
барады. Әсиресе, тәбиятында адамларға жақынлық, бәрқулла жақсылықты
ойлап жасаў, ҳадал мийнет етиў, дүньяның теңсиз инам ҳәм
гөззаллықларынан заўық алыў руўхыйлыққа азық береди оны және де
күшейттиреди8» деп атап өтеди.
Өзбекистанда халықтың руўхый әдеп-икрамлық мийрасының
жәмийеттеги орны мәселесине жаңаша қараў жәмийеттиң раўажланыўы
ушын жүдә үлкен әҳмийетке ийе екенлиги мәлим болмақта. Әййемги
дәўирлерден ҳәзирги күнге дейин жаратылып, әўладлардың жақсы
ислерине хызмет етип келген бай әдеп-икрамлық, сиясий, ҳуқықый
мийрасларымызды, миллий қәдириятларымыз, үрп-әдетлеримизди үйренип,
халыққа жеткерип бериў, келешектеги әҳмийетли ўазыйпалардан бири
болып, уллы алымларымыздың әдеп-икрамлық, тәлим-тәрбия мәселелерине
байланыслы мийнетлери, дана ҳәм ибратлы сөзлери, ақыл-нәсиятлары жас
әўладты бәркамал инсанлар етип тәрбиялаўда үлкен әҳмийетке ийе.
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