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ماتلوبا كارييفا
العالقات المتبادلة لالتجاهات العلمانية و الدينية
Аннотация
تحسينها و عن أهمية دور األسرة و األبوين و المجتمع في تربية
 و تنكشف فيها القضايا الهامة لتربية األطفال و. الجيل الشاب
 و تعرف المقالة. ظروف اقامة الشخصية و دور البيئة التعليمية
بنظام التربية و تدريس الجيل الشاب و كذلك الوالدين و نشاط
 و تقدم فيها النصائح و. معهد المحلة في نظام التعليم القومي
 و تنور المقالة المذكورة. التوصيات الخاصة بمسائل التربية
 و قانون " عن حرية الضمير, جوهر فكرة حرية األديان و العقائد
و المنظمات الدينية " و كذلك الدور الخاص للشبيبة في المجتمع
 و. و العالقات المتبادلة بين األديان و العقائد و األديان المختلفة
تكشف المقالة ضرورة رفع مسؤولية الوالدين على تربية األطفال
و رفع مسؤولية لجان المحلة في مسائل رفع معارفهم و خبراتهم
" و مهارتهم في مسائل والدة و تربية األطفال و كذلك التعاون
 و تنكشف في المقالة. "  المؤسسة التعليمية-  المحلة- األسرة
العالقات المتبادلة للوالدين و األطفال على أساس القيم القومية و
االنسانية العامة التي من الواجب أن تتشكل لدى الطفل منذ األيام
 و تظهر المقالة دور التعليم و التربية في رفع النشاط. األولى
 و كذلك القسط الكبير لنساء بالدنا,  السياسي للنساء- االجتماعي
 و.  األخالقي للمجتمع و رفاهية أطفالنا- في التطور الروحي
, يكشف في هذه المقالة جوهر و أهمية االصالحات في تعليم الدولة
و المراسيم و التقارير و كذلك القضايا األخرى في النظام المذكور
 كما و يجري الحديث فيها. و الخطط الملموسة و آفاق تطورها
 و تشار. عن نظام االجراءات الفعالة الخاصة بالتنوير الروحاني
خاصة أهمية التعزيز الالحق للتعاون بين المؤسسات التعليمية
 و تناقش في المقالة الحصانة. العالية و المدارس التعليمية العامة
األيديولوجية و درء األخطار و الدعوات و تشكيل ثقافة استعمال
مصادر االعالم و كذلك المسائل الحيوية لرفع معرفة المبادئ
 و جاء في المقالة عن ضرورة استعمال وسائل االعالم. الحقوقية
العام من أجل رفع فعالية التربية الحقوقية في األسرة و عن أهمية
استعمال نظرية االرادة الطيبة من أجل الشبيبة بمساعدة أفالم
البرامج التلفزيونية و عن ضرورة ادراك االختالف بين " الخير
 بين " الممكن " و " المستحيل, "  " " و " الشر.
,  المعلم األول,  المجتمع,  األسرة,  الوالدان,  الشبيبة:كلمات المفتاح
 نظام,  حرية الضمير,  المستقبل,  الوطن,  التنوير,  التربية, التعليم
 حرية األديان,  التعليم القومي,  التدريس,  التربية.

INTERACTION OF RELIGIOUS
AND EDUCATIONAL DIRECTIONS
Abstract
The article deals with the education of young
people, the conditions created for their improvement, the importance of the role of the family,
parents and society in the education of the young
generation. It reveals the important problems of
brining up children, the conditions for the formation of the personality, the role of the educational
environment. It studies the system of education
and training of the young generation, as well as
parents, the activities of the institute of makhalla
in the national education al system. It provides
guidance, advice and recommendations on parenting issues. The article covers the essence of
the concept of freedom of religion and belief, the
law “On freedom of religion and religious organizations”, as well as the special role of young
people in society, the relationship between religion and belief, and various religions. It reveals
the need to increase the responsibility of parents
for brining up children, increasing the responsibility of makhalla committees in improving
their knowledge, skills and abilities in matters of
birth and upbringing of children, as well as cooperation “Family – makhalla is an educational
institution”. The article reveals the relationship of
parents and children on the basis of national and
universal values. It shows the role of education
and upbringing in increasing the socio-political
activity of women, as well as the huge contribution of women of our country to the spiritual and
moral development of society, the well-being of
our children. The article reveals the essence and
significance of reforms in public education, decrees, resolutions, as well as other problems in
this system and specific plans and prospects for
its development. It deals with the system of effec125
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tive measures for spiritual education, emphasizes
the importance of further strengthening the cooperation between higher education institutions and
general education schools.
Key words: youth, parents, family, society,
first teacher, education, upbringing, education,
motherland, future, freedom of religion.

ان تربية الجيل الناشئ كانت دائما مهمة من المهمات الهامة للغاية  .من المعلوم في بالدنا منذ القدم أن تربية األطفال
هي واجب ليس فقط لالنسان الواحد  .ليس عبثا تقول الحكمة الشعبية  " :للطفل الواحد أبوا سبع محالت " .
تعتبر الشبيبة أساسا هاما  ,يعين المقدرة االستراتيجية لمستقبل أية دولة كانت  .لكن مستقبل تطور الدولة يتعلق
بأنها بأية مستوى تستطيع أن تستعمل امكانياتها الموجودة و توجه قوتها و مقدرتها من أجل ازدهارها .
و لدى حديثه عن تربية الشبيبة  ,اعترف رئيس جمهورية أوزبكستان بأولوية هذه المسألة بالنسبة لوطننا و قال
 " :من المعروف لنا جميعا أن الوقت الحاضر المندفع و المنافسة القاسية في العالم تطلبان منا العمل بالمسؤولية
الكبيرة التعبئة و البحث عن التقربات الجديدة في جميع مجاالت النشاط  .و في هذه الظروف القاسية يجب علينا
أن نحفظ السلم و االستقرار في بالدنا بعناية و جو التضامن بين المواطنين و األمم  .و خاصة يجب علينا أن نعتبر
حماية نفوس و وعي أوالدنا من األخطار الشرة كمهمة حيوية  .اننا ال نستطيع التوصل الى أهدافنا و بناء مستقبلنا
 ,اذاما ال نزيد الفعالية و ننظم العمل في مجال التربية و الثقافة و التنوير على األساس التنظيمي الدقيق " .
ان تشكيل العقائد العلمانية و الدينية يتمتع بأهمية هامة من أجل تربية الشبيبة بروح الوفاء و االخالص و االستعداد
للخدمة المتفانية من أجل خير الشعب و المجتمع  .و من أجل هذا تطلب تربية الطرائق الجيدة للسيرة لدى األطفال
في سنهم المبكرة  .ان األبوين فقط مسؤوالن لتأدية هذه المهمة النبيلة  .ألن سيرة الطفل تتشكل في البداية في
معهد العائلة  .و يقتدي الطفل بوالديه و اخوانه و أخواته  .لهذا األسرة في القانون األساسي لدولتنا  -معترفة
كخلية أساسية للمجتمع  .لقد اتخذ في البالد كثير من القوانين و المراسيم الهامة التي تضمن و تدافع عن الحقوق
االجتماعية لألسر  .و وفق القانون عن العائلة  ,القيت في جمهورية أوزبكستان التزامات خاصة بتربية و اكمال
األوالد على عاتق أبويهم  .يجب على الوالدين بالذات أن يهتما بحماية الحقوق و المصالح القانونية ألوالدهما و
بصحتهم و كمالهم الجسماني و الروحي و األخالقي .
لقد أشير في المادة الثالثين لقانون جمهورية أوزبكستان " حول التعليم " الى أنه يجب علي أبوي األوالد غير
الراشدين أن يدافعا عن الحقوق القانونية و مصالح األطفال و يحمالن المسؤولية على تربيتهم و حصولهم على
التعليم الثانوي و المتوسط االختصاصي و المهني و تربية األطفال الذين لم يبلغوا سن التلمذة " .
و وفق القانون القومي  ,ليس من الواجب أن تناقض حقوق األبوين مع مصالح األطفال  .كما و وفق القانون
النافذ  ,من الواجب أن تكون أساليب تربية األوالد في األسرة حرة من القساوة و الخشونة و االهانة و المعاملة
الفاحشة و االذالل و استغاللهم  .يقضى في القانون العائلي مبدأ تأمين مصالح الطفل أيضا على خير وجه  .ومن
أجل هذا قدمت لألبوين الحقوق المناسبة  ,بما فيها الحقوق على التربية الشخصية ألوالدهم  .لقد ضمن هذا الحق
بالمادة الرابعة و الستين لدستور جمهورية أوزبكستان  " ( .يجب على األبوين أن يعيشا و يربيا أوالدهما حتى
سن رشدهم " ) .
ان مسؤولية األبوين على تربية الشبيبة الغنية روحيا و الرشيدة أخالقيا و واجبهم على االهتمام بهم في هذا االتجاه
 كلها ثبتت من قبل القانون النافذ .و خاصة  ,جاء في المادة الثالثة و السبعين لقانون العائلة  " :يملك األبوانالحق و الواجب على تربية أوالدهما  .و من الواجب عليهما أن يهتما بالصحة و الكمال الجسماني و الروحي و
األخالقي و الجمالي ألوالدهما " .
لكنه ال يجوز القول أن األبوين ينتسبان الى تربية األطفال بالمسؤولية  .و هذا ليس سرا أن أغلبية األبوين ال يعيران
اهتماما واجبا باستعمال األساليب الفعالة المعينة في تربية األطفال أو ال يعرفاها تماما .
استنادا على مواد المراقبة و دراسة خبرة تربية األطفال لألسر الكثيرة  ,من الممكن تسمية األسباب التالية
لألخطاء التي يسمح بها األبوان في التربية العائلية .
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و ليس بعض األبوين بقوة أن يأخذوا بعين االعتبار المتطلبات المعاصرة التي قدمها المجتمع لتربية األطفال ,و
كذلك ال يعرف كثير منهم القانونية الخاصة لهذه القضية  ,و ذلك رغم ارادة اعطاء التربية الجيدة ألوالدهم  .و
كثيراما يتالقى األبوان اللذان ال يدركان حتى نهاية األمر واجبهما و مسؤوليتهما على تربية األطفال  .بال شك
أن األخطاء المماثلة المسموحة من قبل األبوين تمكن أن تصبح في الوقت الحاضر سبب ظهور األسر الناقصة
في المجتمع غدا .
ان األسرة  -خلية أساسية للمجتمع  .مع األسف ,ليس في جميع األسر اليوم بيئة ناجحة  .و أسوأ شيء أنه بسبب
الوضع االجتماعي السيئ ينمو عدد الطالق في الوقت الحاضر .
ان نمو التطور االقتصادي للمجتمعات الغربية و تعليم النساء و حريتهن تحرم العائلة من الميزات االقتصادية و
األخالقية و يؤدي هذا الى تدمير القيم التقليدية لألسرة  .و تبدو مثل هذه العالقات الحرة اتصاالت مع العالقات
التأثرية و المخلصة .
لكن الكتب التي تصف هذه الحرية كالعزلة البسيطة  -تصبح أكثر مشهورة  .هذا هو الغرب و في عالم النقود
تم ايصال األبوين الوحيدين الى المستوى البطولي  .و يخدم االنسان ذو شعور العلم في األسرة انسانا محشوا ,
تأثريا في الدولة و المجتمع  .ال تفعلوا هذا و قوموا بكل عمل على مكانه و في موعده و نفذوه بانتظام  .ان مثل
هذا النظام و الترتيب  -اآلن مجد األمة و الشعب  .لنفترض مثال أن النظامين األلماني و الياباني  -معترفان على
المستوى الدولي  .يصف عبد الرؤوف فترت الجوهر االجتماعي لهذا النظام و يكتب في كتاب " األسرة و نظام
ادارة األسرة " أن سعادة و مجد كل األمة تتعلقان بالنظام الداخلي و وحدة هذه األمة  .لقد تأسس السالم و التناسق
على نظام هذه الجماعات الساللية .حيثما تأسست االتصاالت العائلية على النظام القاسي  ,ستكون البالد و األمة
فيها قويتين و منتظمتين .
يجب على الطفل في األسرة أن يكون محبا للنظام و الطاعة و أن يطيع لوالديه  .ال يعلم هذا النظام االستعباد ,
بل يساعد على محو الصفات السلبية  ,من أمثال التعسف و الصبيانيات  " .ان األسرة  -أساس المجتمع و يمكن
و من الواجب أن تفهم دولتنا كأسرة كبيرة  .و في غياب االحترام المتبادل و القواعد الصارمة  ,حيث ال ينفذ كل
أفراد األسرة فيها واجباتهم  ,ال تكون السعادة الجيدة و المستحقة "  .و تؤدي اجازة رفض الطاعة للطفل الى أن
الطفل يصبح خشنا و شريرا مجنونا  .نحن نعير كذلك اهتماما كبيرا بتربية الطفل كانسان محبا للعمل و متعلما
جيدا و نشيطا اجتماعيا  .و في الوقت الحاضر تتمتع تربية األطفال بأهمية كبيرة كالألطفال األحرار و المستقلين
و الهمامين و سريعي التحمس  .لهذا تتمتع األسرة كذلك بأهمية كبيرة كمصدر أساسي للتربية األخالقية .
في الحقيقة أنه في تعاليم ديننا المقدس  ,يعتبر تكوين عقيدة الطفل و تربيته على أساس األخالق الجميل أحد أهم
واجبات الوالدين المخلصين األمينين  .لهذا يعير أجدادنا في بالدنا اهتماما كبيرا ألخالق و تربية الطفل .
في الحقيقة أنه في تربية الطفل تملك عقيدة و أخالقية األبوين دورا كبيرا  .في العصر المعاصر لألولمة يعتبر
تهذيب االحترام لألديان األخرى منذ الطفولة و تدريس الشبيبة لفهم و احترام الرسوخ بالنسبة لمختلف األديان و
العبادات  -جهة هامة لتربية األطفال .
لدى تشكيل عقيدة الشباب من المهم الذكر أنه يجب عليهم أن يتقنوا علوم العالم المعاصر ,كذلك من المهم أن يكون
متعلما بصورة جيدة  .دعهم ال يتأخروا عن وقته .و في العالم المعاصر يعود مصطلح " المؤمن القوي " ليس فقط
الى العضالت بل الى العلم و التنوير و العلم و التقنية المعاصرة و هو انسان قادر على أن يخدم مصالح المجتمع
بواسطة االستعمال المثمر لمنجزاته  .يقول المثل الشعبي  " :ينتصر القوي مرة و ينتصر العاقل دائما " .ان تربية
الطفل  -مؤسسة على عقيدته ومعاملته تجاه الناس .
منذ ذلك الوقت عندما لقي تعليم االسالم مكانه في مجتمع األشخاص و انتشر عمليا في حياته العلمانية و الدينية ,
يعير اهتماما كبيرا بتربية الجيل الشاب  .انه يهتم بتكونه  .و يعتبر هذا التعليم و ارشاده أساسا من أسس المجتمع
و يجب على الشباب الذين لهم مستقبل كثير االمكانيات  -أن يكونوا متعلمين و مهذبين  .و جاء في الحديث  ":انه
للرجل تربية طفله بالصفات األخالقية  -أحسن من األعمال الخيرية " ( تيرميزي ) .
و يجب على األبوين أن يدافع أوالدهما قبل الوالدة عن مختلف العوامل و النواحي السلبية و من الواجب أن يسعوا
الى دعم المعنوية في النظافة  .ها هو ما قاله المثقف العظيم لبالدنا عبدهللا أوالني  :ان األستاذ  -طبيب  ,ألن
الطبيب يعالج مرضه في جسم المريض  .أما األستاذ فيعالج نفس الطفل  .و من الضروري أن يعطي له " نظافة
" كبيرة  .و من الواجب أن يبدأ التعليم من المعلم نفسه و أن يأمن أكثر لما يرى و ليس ما يسمعه  .و من الواجب
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أن يكون األستاذ قدوة بين االقتداء  .و يعتبر كل هذا نتيجة للخبرة الكبيرة .
من الواجب أن يربي األطفال و يرباهم منذ الطفولة  .و ان االنسان المتعلم و المهذب يكون بين أوالئك الذين
يعيدون بفائدة ألنفسهم و أسرهم و شعبهم و وطنهم .
و تحقق الحكومة المشاريع الكبيرة الخاصة بالتجديد من أجل تربية الجيل الناشئ المهذب المنسجم .وتبنى مئات
من المدارس .لقد بني كثيرمن منشآت رياضية .
و خاصة بعد انتهاء المدرسة يجب علينا أن نكون منتبهين بأوالدنا .فلنخلق لهم ظروفا مالئمة لتعلمهم و فرحهم
 .و يجب على األبوين أن يدعوا األطفال الى األعمال النبيلة لكي ال يتحملوا باألعمال غير المرغوبة و القاسية .
و عادة تحاول األمهات الى اخفاء نواقص و أخطاء أوالدهن من آبائهم  .بنتيجة ذلك  ,يمكن الطفل غير المعاقب
أن يقوم بجريمة حقيقية  .لهذا دور األمهات هام للغاية في تربية الطفل .
يتعلق تطور وطننا و سعادة شعبنا بشبيبتنا .و تعير بالدنا اهتماما كبيرا بتعليم و تربية الشبيبة  .هكذا فلنعلم أوالدنا
لكي يستطيعوا أن يحققوا أحالم أجدادهم  .فليكن أطفالنا أوفياء ألسالفهم و تأريخهم و وطنهم و لغتهم األم و أمتهم و
التقاليد االسالمية المقدسة  .و تجد مثل هذه الشبيبة مكانها في الحياة  .و من الواجب أن يشترك كل مواطن في هذا.
ان المهمة األساسية لألبوين  -هي تفكر جدي في مصائر أطفالهم و اعطاء المعارف الحقيقية لهم عن قيمنا العالية
و تربيتهم وفق أساليبنا الحياتية الحالية .
ان تربية األطفال هامة لألبوين  .ومن الواجب أن تتعلق النصيحة و العتاب المنحال على الطفل الواحد بجميع
أفراد العائلة  .و يجب على األبوين أن يشتركا في الحصول على التعليم و التربية و اختيار مهنة الطفل و كذلك
من الواجب على الوالدين أن يشرحا األحداث الجارية في العالم و يربيا الطفل بروح المشاركة في التغيرات و
يجب علينا أن نعلم الثقة بالمستقبل .
قال المواطن العظيم أبو علي ابن سينا " ان الطفل الصغير بعد تعلمه لقواعد التعليم و اللغة  ,من الواجب أن
يختار مشغوالت بميله  .يطيب لألطفال أن يملكوا الصفة األخالقية الجيدة و العلوم و االحترام الى األبوين من
مختلف الحكايات و المالحم و األحاجي  .و يجب عليهم أن يشغلوا بقراءة الحكايات و اعادة تقصيصها  .هكذا
تتطور معارف األطفال و تتقوى عقيدتهم و ذكرهم و وعيهم  .ان جوهرها هو مثال جيد  .هم يريدون أن يشبهوا
بأبطالهم" .
من أجل نمو المعارف و األذهان يجب على األبوين أن يحدثا عن التأريخ حول الصفات الحياتية و الكرامة و أن
يقرآ الحكايات عن الخير و السالم و التربية .
هكذا  ,دور المنظمات االجتماعية و األبوين و هيئة ادارة األحياء  -المحالت  -كبير من أجل التطور الشامل
للشبيبة .
لهذا يعتبر تكوين الظروف من أجل الحصول على المعارف و الخبرات المهنية اليوم  -مهمة أساسية  .و ستجري
عودة كل رأس المال المودع من أجل تطوير تعليم و تربية األطفال في المستقبل بأكثر من عشر مرات  .ان شبيبة
اليوم هي أساس لمجتمع يوم الغد .
منذ األزمان القديمة كانت تملك أوزبكستان مكانها و وضعها في العالم كاألساس المثمر  ,حيث أقيمت فيه العالقات
الثقافية و التنويرية و الروحانية بين مختلف األديان و كان يعتبر مكانا للدراسة المتنورة للدين و القيم  .منذ غابر
الزمان تحسنت حياة ممثلي مختلف األديان الذين سكنوا على أساس الرسوخ المتبادل والثقافة و السالم و الوفاق .
و كذلك النجاحات المحققة لشعبنا التي تجسم العلمانية و التدين بنفسها و طريقه الحياتي المثالي و الروح التنويري
– الرسوخي لهذه العالقات تحولت الى قسم ال يتجزأ لثقافة شعبنا  .و بعد اقامة االستقالل في أوزبكستان تغير
الموقف تجاه الدين تغيرا جذريا  .و في أوزبكستان التي اختارت طريق تكوين الدولة الديمقراطية الحقوقية  ,جرى
ابداء مقاومة على المواقف السلبية الموجودة في األزمان السوفياتية تجاه الدين و وفق القانون تم ضمان حرية
األديان للمواطنين  .و في القانون األساسي  -دستور جمهورية أوزبكستان أشير الحق في حرية األديان لكل انسان
و التدين بأي دين كان أو عدم التدين بأي دين كان  .يعني أن االعتقاد الديني هو عمل شخصي لكل انسان  .ان
الدين في الوقت الحاضر منفصل من الدولة و الدولة من الدين  .هذه نزعة  ,تجيب على جميع متطلبات المجتمع
المدني و الدولة العلمانية التنويرية الديمقراطية المبنية في أوزبكستان  .و خاصة جاء في المادة الحادية و الثالثين
لدستور جمهورية أوزبكستان  ":ان حرية الضمير تضمن للجميع  .و يملك كل حق االعتراف بأي دين كان أو
عدم التدين بأي دين كان  .ان النشر االجباري لوجهات النظر الدينية – مستحيل " .
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اليوم تعترف المراعاة الصارمة هنا من قبل المتخصصين بعلم األديان  .و خاصة يكتب العالم األلماني ت  .ناغيل
 " :ان العلمانية و الرسوخ الديني في أوزبكستان و الموقف المتساوي تجاه جميع األديان و مزايا التعاون مع
الدين في عملية تطوير المجتمع تحقق على أساس هذا االتجاه  .ألن القانون عن حرية الضمير بصرف النظر من
العقائد الدينية و اآلراء و التعبير عن االرادة السياسية في الدولة الدستورية العلمانية التنويرية يراعي االتجاه ,
حيث يتأمن فيه االشتراك المتساوي لجميع المواطنين " .
تحقق العلمانية و الرسوخ الديني و الموقف المتساوي تجاه جميع األديان في أوزبكستان و سياسة التعاون مع الدين
في تطوير المجتمع على أساس هذه االتجاهات .
على أساس العالقات المتبادلة للدين مع الدولة توجد أولوية انفصال الدين عن الدولة  .عن هذا جاء في المادة
الحادية و الستين لدستورنا  " :ان المنظمات و االتحادات الدينية منفصلة عن الدولة و متساوية أمام القانون  .و
ال تتدخل الدولة في نشاط االتحادات الدينية .
و هنا ثبتت ثالثة قواعد هامة :
أوال  :بصرف النظر من انتسابها الى أي اتجاه كان  ,تقوم االتحادات الدينية بنشاطها على الميدان الحقوقي
المتساوي .
ثانيا  :ان تنظيم نشاط االتحادات الدينية  -هو عملها الداخلي و تقع تحت المراقبة غير الحكومية .
ثالثا  :ان االتحادات الدينية منفصلة عن الدولة  .و لكن هذا ال يعني أن الدين منفصل عن المجتمع  .ألن المواطنين
المتدينين بالدين يعتبرون جزء من األجزاء المركبة للمجتمع و يحتل الدين مكانا خاصا في المجتمع المدني  .ان
تنسيق مواقف الدولة بين المنظمات الدينية و مراقبة عمل القانون حول حرية الضمير و تنفيذه في المنظمات
الدينية وضعت على عاتق لجنة الشؤون الدينية لدى مكتب وزراء جمهورية أوزبكستان .
منذ األيام األولى لالستقالل قدمت لممثلي مختلف االتجاهات الساكنين و العاملين في بالدنا امكانية كبيرة من أجل
تطوير العالم الروحي و حرية الضمير  .و انطالقا من أن الدين يعتبر جزء ال يتجزأ للحياة الروحية  -الثقافية
لشعبنا  ,أقامت حكومة أوزبكستان اقامة صارمة و بصورة مبدئية موقفها منها و تعتمد على نزعة " العلمانية هي
ليست ال دينية " و تقتنع بأن "االنسان ال يستطيع أن يعيش بدون االعتقاد " .
و خالل الفترة الوجيزة للتطور المستقل يجري تعبير النجاحات المحققة في هذا االتجاه بصورة واضحة في طريق
التقدم المختار من قبل أوزبكستان  .لم تراقب في بالدنا االهانات و االختالفات الدينية و القومية و العنصرية  .و
يشير ممثلوها باخالص الى رسوخ شعبنا و موقفه و احترامه لمختلف األديان و الضمائر .
يجب االشارة الى أن اصدار و نشر األدبيات الدينية على أساس احتياج و متطلبات األديان المختلفة تعتبر نتيجة
فعالة لالصالحات في مجال الدين  .كذلك  ,تساعد دراسة المؤلفات الدينية و اصدار مختلف المؤلفات الدينية على
ايصال الدين الى الناس باللطريقة التعليمية  .ان جوهر و أهمية هذه المؤلفات تعتبر النضال التعليمي ضد مختلف
العقائد المتعصبة و هذا يخدم انذارا بالعواقب المضرة للعقائد التطرفية و االرهابية .
كذلك تؤكد الظروف المالئمة المتساوية الموجودة من أجل نشاط ممثلي مختلف االتجاهات و المنظمات على
تراصها و اجماع آرائها بصرف النظر عن أي اتجاه كان ينتتسبون اليه .
ان سياسة الدولة في مجال الدين في بالدنا تمارس على أساس القانون "حول حرية الضمير و المنظمات الدينية
" و مقالة " البيان العالمي لحقوق االنسان " المتخذ يوم العاشر من كانون األول عام  8491من قبل الجمعية
العمومية لمنظمة األمم المتحدة .
اليوم يجري العمل الخاص بحفظ الجوهر الحقيقي االنساني الحاضر في الدين نظافته من اآلراء غير الصحيحة
و كذلك بسدد اتجاه المقدرة الروحية  -التعليمية للدين في سبيل تعزيز االستقرار و التضامن االجتماعي و اجماع
اآلراء بين االتجاهات .
ان حل القضايا الموجودة يضع عددا من المهمات أمام كل عضو في مجتمعنا  .بما أن السياسة التي تمارس في
جمهوريتنا في مجال حرية الضمير و نتائجها العملية تدفعان الى تأمين فعاليتها بجلب ممثلي المنظمات الدينية و
العلماء المتخصصين الى القيام باالجراءات التي تنور الرسوخ و القناعة في الوعي الديني لشعب أوزبكستان .
و بنتيجة األعمال التي أجريت بالتعاون المستمر لمنظمات الدولة و المنظمات االجتماعية الخاصة بحل هذه
المهمات  ,تظهر اتجاهات الرسوخ الديني كعامل هام في عملية التطور الروحي لمجتمعنا .
تجري في جمهوريتنا سنويا أعمال دعائية من قبل عاملي المنظمات الدينية في المحالت و المدارس المهنية
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المتوسطة و المعاهد التعليمية العالية  .و في هذه المشغوالت التنويرية الروحية باشتراك التالميذ و الطلبة و
المدرسين تنور المسائل الملحة و يحصل المشتركون على األجوبة التي تهمهم .
و اليوم بنتيجة السياسة العادلة ألوزبكستان الموجهة الى تعزيز العالقات القومية و الدينية و كذلك الخبرة التي
اكتسبت بطريقة االصالحات في مجال الدين – أصبحت مثاال بالنسبة للمجتمع العالمي .
من الواضح أن السياسة العادلة التي يمارسها قيادة بالدنا في مجال العالقات الحكومية و الدينية – تعطي نتائجها
االيجابية .
أوال  ,أقيم موقف صحيح من الدين وفق اتجاهات بناء المجتمع الديمقراطي  .و توافق هذه السياسة بتطبيق
االقتصاد السوقي في الحياة و التطور االجتماعي و الروحي و الثقافي و كذلك يؤمن علمانية الدولة تأمينا كامال .
ثانيا  ,انفصال الدولة عن الدين و الدين عن الدولة ال يناقض مع حرية الضمير  .بالعكس تؤكد الحياة نفسها في
كل مكان أن مثل هذا الموقف يتوافق و المجتمع المدني .
ثالثا  ,ان الدولة التي تعلن أن العقيدة الدينية  -عمل شخصي لكل  ,تتخذ جميع االجراءات الخاصة بتأمين السالم
للمواطنين و هدوء البالد و كذلك تدافع المؤمنين عن هجومات المتطرفين و االرهابيين  .ال يسمح هذا االتجاه
للدين ممارسة السياسة و القيام بالحد بين السياسة و الدين  ,برهانا على أن السياسة هي الظهور العلماني و اما
الدين فهو تربية الروح و المجال الروحي .
رابعا  ,تعطي هذه السياسة امكانية الدين للتطور و معرفة الدين من الناحية الثقافية الروحية تنتشر في وعي الشعب
 .و هذا يقارب مختلف األديان و يخلق االيمان ظروف اجتماع اآلراء بينها .
ان األعمال الواسعة النطاق في مجال الدين التي تقام في أوزبكستان الى جانب اآلخرين تثبت وضع بالدنا على
الساحة الدولية  .ان التقدير االيجابي المقدم ألوزبكستان من قبل المنظمات الدولية  -من الممكن أن يخدم تأكيدا
على هذا .
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