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ПЕШГУФТОР 

Таълиму тарбия равандест, ки бояд дар якҷоягӣ ба роҳ монда 
шуда, он пайваста зина ба зина амалӣ карда шавад. Воқеаҳои 
замони муосир бори дигар собит мекунад, ки сари вақт таълиму 
тарбияи дуруст надодан ба фарзандон, инкишоф надодани 
тафаккур ва ҷаҳонбинии онҳо оқибати ногуворро ба бор меоварад.  

Маҳз бо шарофати Истиқлолияти давлатӣ барои рушду 

ташаккулёбии ҷаҳонбинӣ ва тафаккури созандаи ҷавонон, ки 

ҳамчун нерӯи пешбарандаи ҷомеа маҳсуб меёбанд, тадбирҳои зиёде 
ба тасвиб расид, ба монанди Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон», «Консепсияи миллии 

сиёсати давлатии ҷавонон», «Старатегияи сиёсати давлатии 
ҷавонон то соли 2020», Консепсияи миллии тарбия, Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар 
таълиму тарбияи фарзанд» ва ғайра. Ҳамаи ин санаду барномаҳо аз 

он шаҳодат медиҳанд, ки таваҷҷуҳи Ҳукумати мамлакат ба ин 
қишри иҷтимоии ҷомеа ҷиддист. Зеро тарбияи насли наврас, 
махсусан, ҷавонон яке аз масъалаҳои мубрами ҷаҳони муосир ба 
шумор рафта, пешрафти тамоми соҳаҳои ҳаёти иҷтимоӣ, иқтисодӣ, 

сиёсӣ ва фарҳангии тамоми давлатҳои дунё ба он вобастагии калон 
дорад. Аз ин рӯ, тарбияи наврасону ҷавонон, вазифаи ҳар як фарди 
ҷомеа ва муассисаву ниҳодҳои иҷтимоӣ мебошад.  

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 
баромадашон нақш ва мақоми ҷавононро дар роҳи бунёду таҳкими 
давлати соҳибтамаддун ва бофарҳанг муҳим арзёбӣ намуда, чунин 
таъкид намуданд: «Ҷавонон бояд сабақҳои истиқлолиятро 

ҳамаҷониба омӯзанд, аз равандҳои сиёсати имрӯзаи кишвар огаҳ 
бошанд, таърихи гузаштаву ҳозираи халқи худро гаштаю баргашта 

аз худ карда, аз Ватан, миллат, забон ва фарҳанги худ ифтихор 
намоянд».  

Тарбия намудани ҷавонон дар рӯҳияи эҳтиром ба анъанаҳои 

миллӣ, расму оини пешқадами ниёгон ва мероси ахлоқии 
гузаштагон, яке аз талаботи Консепсияи миллии тарбия мебошад. 

Консепсияи миллии тарбия сиёсати кунунӣ ва дурнамои 

давлатро дар самти тарбияи миллӣ ва инчунин, таълиму тарбияи 
фарзанд муайян месозад. Он моҳият, мақсаду вазифаҳо ва мазмуни 
тарбияи миллиро дар марҳилаи нави таърихӣ ба танзим оварда, 
нақш ва мақоми онро дар ташаккули шахсияти инсони комил 
муайян мекунад.  
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Таҳкурсии ҳуқуқии таҳкими санадҳои меъёрӣ оид ба тарбияи 

насли созандаю бунёдкор, иттилоотикунонии ҷомеа ва самтҳои 
идоракунии таъсири он баҳри тарбияи солими насли ҷавон, 
амалишавии Консепсияи миллии тарбия дар мактабҳои олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон: дастовардҳо, муаммоҳо ва роҳҳои ҳалли 

онҳо, нақши озмунҳои ҷумҳуриявии «Тоҷикистон – Ватани азизи 
ман», «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст...» ва «Илм – фурӯғи 
маърифат» дар тарбияи ғоявӣ, миллӣ, ахлоқию маънавӣ, 
хештаншиносӣ ва худогоҳии миллӣ, ватанпарастӣ, гуманистӣ, 

зебоипарастӣ, иқтисодӣ, инчунин, асосҳои иқтисодии тайёр 
намудани сармояи инсонӣ дар низоми тарбияи насли наврас ва 
ҷавонон аз мавзӯъҳои меҳварии конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-
амалии «Консепсияи миллии тарбия – асоси тарбияи насли 
созандаю бунёдкор» маҳсуб ёфта, баҳри рушди фарҳангу 
маданияти миллӣ, таърих, забон, дунёи пурғановати маънавӣ, 

фикру ҷисми солим, эҳсоси баланди ватандӯстӣ, ҳушёриву зиракии 
сиёсӣ, ҳимояи сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ, ваҳдати миллӣ, таъмини 
амнияти давлат ва ба ҳифзи манфиатҳои миллӣ равона гардидааст.   

 
 

 Шарифзода Муъмин Машокир, 
ректори Донишгоњи давлатии њуќуќ,  

бизнес ва сиёсати Тољикистон,  
д.и.и., профессор 
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Солиев Њ.А., 

унвонҷўи кафедраи 

маркетинг-агробизнес 

 

ПЕШВОИ МИЛЛАТ –ЭҲЁГАРИ ИЛМУ МАЪРИФАТ 
 

Соҳаи маориф яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии 
давлат ба њисоб рафта, имрўз барои таълиму тарбияи насли 
бомаърифату кордон шароитњои мусоид фароҳам овардааст. Дар 
замони Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи 
маориф ва илм ислоҳот ва муносибатҳои сифатан нав ба вуҷуд 
омаданд, ки онҳо дар манотиқи гуногуни кишвари азизамон 

пайваста амалӣ гашта истодаанд. Сарфи назар аз мураккабиҳо ва 
мушкилоти замони гузариш, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи 
маорифро ҳамчун соҳаи афзалиятноки кишвар зери назар ва 
пуштибонии худ қарор медиҳад.  

Бояд қайд намуд, ки соҳаи маориф ва илм рукни муҳими 
сиёсати давлат буда, рушд ва фаъолияти он аз омилҳои зиёд 
вобаста мебошад, то пешрафти босуботи давлат ва миллатро 
таъмин намояд. Аз ин рӯ, Ҳукумати кишвар аз солҳои аввали 
соҳибистиқлолӣ ба пешрафти илму маориф ҳамчун пойдевори 
рушду тараққиёти тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа диққати махсус 

зоҳир намуда, ин равандро муттасил идома дод.  
Вобаста ба ин, соҳибихтиёр эълон шудани кишвари азизамон 

масъалаҳои зиёди иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангиро пеш овард, ки яке 
аз онҳо азнавсозии соҳаи маориф ба шумор мерафт. Тоҷикистонро 

њамон солҳо вазъияти ниҳоят сангини дохилӣ ва минтақавӣ фаро 
гирифта буд. Кишвари мо, ки мамлакати камрушд ва дорои 
мушкилоти зиёди иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва коммуникатсионӣ дар 
собиқ Шӯравӣ буд, бо пошхӯрии он ба вазъи душвору сангинтар 
дучор шуд. Афзоиши рӯзафзуни дахолати қувваҳои муайяни 
давлатҳои хориҷӣ ба ҳамдастии фаъоли баъзе гурӯҳҳои сиёсӣ ва 

иҷтимоӣ дар дохили кишвар омили шиддати бесобиқаи буҳрони 
сиёсӣ ва табдили он ба ҷанги шањрвандӣ гардид, ки ин ҳолат ба 
рушди соҳаи илму маориф бетаъсир намонд. 

Бинобар ин, ислоҳоти соҳаи маориф дар Љумњурии 

Тоҷикистон дар чунин шароити вазнин шурӯъ гардида, вазъи 
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ноором барои пешравии соҳаи маориф ва илм то сатҳи зарурӣ 

имкон намедод. Зиддиятҳои дохилӣ ва кашмакашҳо дар баъзе 
минтақаҳо боиси қатъшавии дарсҳо дар мактабҳо гардид. Аз тарс 
хонандагон ва омӯзгорон ба мактаб намеомаданд, иштирок ба 
дарсҳо хеле суст гардид. Дар чунин шароити душвор баъди 

Иҷлосияи XVI  Шӯрои Олӣ дар шаҳри Хуҷанд моҳи ноябри соли 
1992 Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз нав барқарор карда шуд ва 
садҳо мушкилот пешорӯи роҳбарияти нави кишвар омаданд, ки яке 
аз онҳо соҳаи маориф буд. 

Дар ҳамин давраи ҳассос ва мураккаб Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, муњтарам Эмомалӣ Раҳмон 
Сарвари кишвар интихоб гардиданд, ки барояшон ҳалли ин 
мушкилиҳо осон набуд. Аммо ҷасорат, матонат, ҳисси баланди 

масъулияти роҳбарӣ ва эҳтирому садоқат ба Ватан, ин сарзамин, ин 
хоку бум Сарвари давлатамонро маҷбур сохт, ки шабонарӯзӣ 
меҳнат намоянд, дар сатҳи баланди байналмилалӣ баромад 
намоянд ва Ватани азизамонро аз вартаи марг ва гирдобҳои 

даҳшатбори сиёсӣ озод намоянд. Ин хислати шахси ватандӯст ва 
ватанпарварро нишон медод ва мушкилоти ҳаррӯза ва ҳал 
намудани он Пешвои миллатро ба як чеҳраи тобноки сиёсии 

дохиливу байналмилалӣ табдил дод. Ин боис гардид, ки давра ба 
давра вазъи душвори ҷумҳурӣ ба эътидол ояд.  

Пешвои миллат аз рӯзҳои аввали ба сари қудрат омаданашон 
дар баробари ҳалли масъалаҳои сиёсӣ ва иқтисодӣ барои 

тараққиёту азнавсозии соҳаи маориф кӯшишҳои зиёде ба харҷ 
доданд, то дар ҳамаи муассисаҳои таълимию тарбиявӣ дарсҳо 
шурӯъ шаванд. Ин бузургтарин муваффақият ва савобтарин амали 
хайр барои ҷомеаи Тоҷикистон ба ҳисоб мерафт. 

Боиси қайд аст, ки маҳз ҳамин талошҳои Пешвои миллат, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд, ки аз соли 1993 сар карда, вазъи 
соҳаи маориф рӯ ба беҳбудӣ ниҳод ва ҷалби хонандагону 
омӯзгорони тарки касб карда, ба мактаб бештар шуда, сатҳу сифати 

таълим беҳтар гардид. Оғоз аз соли 1999 таҳти роҳбарии 
маорифпарваронаи Сарвари давлат ба такмили сохтори соҳаи 
маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷуҳ намуда, таъмини 
хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ бо китобҳои дарсиро, 

ки яке аз масъалаҳои душвор ба шумор мерафт, ҳал намуд. Бо 
назардошти вазъияти баамаломада Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои чопи китобҳои дарсӣ 16,5 млн. сомонӣ аз ҳисоби 
маблағҳои инвеститсионӣ ҷудо намуд, ки имкон дод, муассисаҳои 

таълимӣ бо китобҳои нави дарсӣ таъмин гарданд. Ҳамзамон, баҳри 
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фароҳам овардани шароити мусоиди таҳсили хонандагон пайваста 

чораҳои амалӣ андешида шуда, дар солҳои минбаъда масъалаи 
сохтмону барқарорсозии иншооти соҳаи маориф яке аз ҳадафҳои 
асосии сиёсати давлат ба шумор мерафт ва аз ҳисоби ҳамаи 
сарчашмаҳои маблағгузорӣ сол аз сол барои рушди пояи моддию 

техникии муассисаҳои таълимӣ маблағҳо зиёд мегардид. 
Дар натиҷаи ислоҳоти гузаронидашуда дар соҳаи илму 

маориф, бо дастуру ҳидоятҳои маорифпарваронаи Пешвои миллат, 
муњтарам Эмомалӣ Раҳмон на танҳо мазмуни таҳсилот ба куллӣ 

тағйир ёфт, балки муассисаҳои таълимӣ ба худ шакл ва мазмуни 
нав пайдо карда, давра ба давра ба талаботи муосир мутобиқ 
гардонида шуданд. Вобаста ба ин, барои ба сатҳи байналмилалӣ 
мувофиқ намудани таҳсилот омӯзишгоҳ ва техникумҳо тадриҷан ба 

коллеҷҳои мустақил ва сохтории муассисаҳои таҳсилоти олӣ табдил 
дода шуданд. 

Инчунин, Сарвари давлатамон рушди соњаи маорифро 
кафолати боэътимоди пешрафт ва ояндаи дурахшони миллат 
њисобида, соли 2010-ро “Соли маориф ва фарњанги техникї” эълон 
намуданд. Соли маориф ва фарњанги техникї эълон карда шудани 
соли 2010 боиси боз њам хубтар ба роњ монда шудани фаъолият дар 
соњаи маориф, пешрафти кори таълиму тарбия ва баланд шудани 
донишу малакаи хонандагон гардид. Оре, дар љањони муосир он 
кишвару мамлакатњо ба дастовардњои бузург ноил мегарданд, ки ба 
баланд шудани сатњи маърифат дар љомеа таваљљуњи бештар зоњир 
намуда, техникаю техналогияи навро ба таври васеъ дар амал љорї 
менамоянд. Кишвари мо низ як љузъи љањони муосир буда, бањри 
бењтару хубтар гардонидани зиндагии мардум солњои охир ба 
мактабу маориф ва боло бардоштани фарњанги техникї диќќати 
љиддї медињад. Соли маориф ва фарњанги техникї нахуст дар 
мамлакати мо эълон шуда, сипас дар миќёси ИДМ њамчун соли 
инноватсия ќабул гардид.  

Пешвои миллат дар баробари пешрафти соҳаи маориф ба 
инкишофи илм низ таваҷҷуҳ намуда, дар бисёр баромад ва 

вохӯриҳояшон бо намояндагони илм ва зиёиён ба ин масъала 
эътибори ҷиддӣ дода, ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати 
ҷудо намудани маблағ барои рушди илм ва тайёр кардани 
мутахассисони илмӣ дастурҳои мушаххас доданд. Натиҷаи ҳамин 
дастгирињо буд, ки муносибат ба илм дар кишвар дар муддати 
кӯтоҳ тағйир ёфт ва майли ҷавонон боз аз нав ба илм бештар 

гардид. Бо мақсади таҳким бахшидани илму маориф дар ҷумҳурӣ 
солҳои 2020-2040 - “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои 
табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф” эълон карда 
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шуд.  Ҳамзамон, баҳри сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 30-

солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкили 
озмунҳои ҷумҳуриявии “Фуруғи субҳи доноӣ китоб аст”, 
“Тоҷикистон-Ватани азизи ман” ва “Илм-фурӯғи маърифат” бозгӯи 
таваҷҷӯҳи роҳбари давлат ва Ҳукумати кишвар ба рушди маориф 
ва илм мебошад. 

Бояд қайд намуд, ки аз натиљањои ислоњоти дар соњаи маориф 
гузаронидашуда бармеояд, ки акнун кормандони соњаи маориф 
соҳиби ҷойи хуби корӣ ва шароити муосири фаъолият дар самти 
таълиму тарбия гаштанд. Ҷойгоҳи мактабу маориф ва мақоми 

омўзгор тадриҷан боло рафта, афрўзандагони илму дониш ва 
чароғи маърифат бо масъулияти бештар рисолати касбии хешро 
иҷро менамоянд.  

Аз он рўзҳое фоҷиавӣ, ки ба сари миллат омад ва ҳамаи 

соҳаҳо, аз ҷумла мактабу маориф,  ки хисороти зиёди моддию 
маънавӣ диданд, бояд сабақ бардорем, ба гузаштаи хеш бо чашми 
ибратбин назар афканем ва содиқона ба тарбияи насли наврас 

машғул гардида, онҳоро дар рўҳияи худшиносию худогоҳӣ тарбия 
намоем. 

 
Пайнавишт: 

1. Паёмњо ва суханрониҳои Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои 

миллат, Президенти Ҷумҳурии Тољикистон ба Маљлиси Олии 

Ҷумҳурии Тољикистон, ш.Душанбе. www.president.tj. 

2. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи маориф”, №1004 аз 

22.07.2013. Нашрияи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон 

“Омӯзгор”, www.omuzgor-news.tj. 
3. Сомонаи расмии Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон 
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                                                                                          Гулмадов Ф.,  

доктори  илмњои педагогї, мудири   
шуъбаи назария ва таърихи   

                                                                      педагогикаи Академияи  
                                                                      тањсилоти Тољикистон                                                        

 
ТАРБИЯИ ЊИССИ ХЕШТАНШИНОСЇ МЕЊВАРИ 

КАМОЛОТИ МАЪНАВЇ-АХЛОЌИИ  НАВРАСОНУ ЉАВОНОН  
                                                                       
Тарбияи њисси хештаншиносї яке аз масъалањои муњимми 

илми педагогика ба шумор рафта, њамзамон яке аз масъалањои 
марказии натанњо назарияи педагогика, мактаб ва оила, балки яке 
аз муњимтарин проблемаи  сиёсати љомеа низ ба њисоб меравад.  

http://www.president.tj/
http://www.omuzgor-news.tj/


  

9 

Њар сол мо нављавонони зиёдеро ба роњи мустаќили њаёту 
мењнат гусел мекунем. Омўзгорон ва  волидайнро пайваста бояд як 
савол ба изтироб орад, яъне моњияти инсоне, ки тарбия мекунем, 
пеш аз њама, дар чї ифода меёбад. Падару модарон ва омўзгоронро 
њамзамон фикри дигар низ бояд ба изтироб орад, яъне  онњо чї 
тавр насли наврасро ба њаёти бузурги  љомеа ворид карда, ба ин 
васила як шахси ба љамъият даркориро ба камол расонанд.  

Падару модарон ва омўзгорон бояд кўшиш ба харљ дињанд, ки 
рукнњои зерини тарбияи њисси хештаншиносиро дар нињоди насли 
наврас ташаккул дињанд: тарбияи некдилї, некўкорї, садоќатнокї, 
тарањум, дардошної, устувории ахлоќї, алифбои маданияти 
ахлоќї, њамдардшавї, одатњои ахлоќї, боилтифотї ва ѓайра. 
Албатта њамаи ин ба он вобаста аст, ки дар наврасону љавонон 
арзишњои маънавї-ахлоќї чї гуна ташаккул ёфтааст. Дар ин бора 
файласуф А.И. Титаренко ќайд менамояд, ки «боахлоќї барои 
инсон наќши ивазнашавандаи «ќутбнамо»-и (компас) рафторро 
иљро менамояд, ки  имкон медињад шахс ба таври самаранок мавќеи 
худро дар њаёти љамъиятї, дунёи махсуси фарњангї, љањони 
арзишњои иљтимої муайян намояд  [6, с. 99]. 

Дар насли наврас ташаккул ва тарбия намудани њисси 
хештаншиносї ба шарте самараи дилњоњ дода метавонад, ки агар 
ба ин кор њанўз аз овони кўдакї шурӯъ карда шавад. «Мањз дар 
хурдсолї, ки ќалб пур аз таъсири эњсосот аст, мо  метавонем дар 
назди кўдакон меъёрњои ахлоќии умумибашариро возењу равшан 
кушода, алифбои ахлоќро омўзонем» [7, с. 160]. 

Заминањои пайдоиши њисси худшиносии миллї аввал дар оила 
пайдо мешаванд. Заминаи асосии дар насли наврас ташаккул 
додани љањонбинї, эътиќоду рафтори ахлоќї ва одатњои неки 
инсонї дар оила гузошта мешавад. Бинобар ин, таъсири падару 
модар дар тарбияи арзишњои  маънавї- ахлоќии кўдак баѓоят 
калон мебошад. 

Мављуд будани муносибати солими оилавї, мураттаб будани 
њаёти дохили оилавии њар як аъзои он, њис кардани хурсандї ва 
шодию фарањ имкон медињад, ки дар чунин оилањо одамони ором, 
ботамкин, серѓайрат, зиндадил ба воя расанд. Њамзамон, дар чунин 
оилањо кўдакон мањорати бартараф карда тавонистани мушкилињо 
ва дар коллектив умр ба сар бурда тавонистанро ёд мегиранд. 

Ташаккули њисси хештаншиносї донистану дарк намудани 
вазифањои худ дар назди мењан, љомеа, арзишњои ахлоќї, инсонњои 
дигар, сарнавишт ва бахту зиндагї мебошад. Эњсоси њисси 
хештаншиносї љавњари ахлоќие мебошад, ки ташакули инсони 
комили љомеа ба он вобастагии зиёд дорад. Эњсоси њисси 
хештаншиносї, ин садоќати шањрвандї ба ѓояњову ормонњо, тобеъ 
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карда тавонистани манфиати худ ба манфиати умум, мањрум 
сохтани худ аз маќсадњои шахсї бањри баромадан ба ќуллаи 
ормонњои баланд, оштинопазирї ба душман ва омодагї бахшидани 
рўзгори худ дар роњи шараф, шафќат ва шўњрати мењан ва некї 
карда тавонистан ба мардум аст. 

Эњсоси њисси хештаншиносї довари ботинии инсон ва 
муњимтарин ангезаи виљдон мебошад. Дар баробари ин, барои 
инсон  эњсос намудани  њисси хештаншиносї аз он нуќтаи назар 
ќадру ќимат пайдо мекунад, ки бе дарки он ў ќонунњои наљиби 
ахлоќи инсонро тасаввур карда наметавонад.  

Психолог Н.Д. Левитов њангоми ташаккул додани њиссиёти 
ахлоќї се вазифаро дар пеш мегузорад: тарбияи њиссиёти мусбат 
(хуб);  назорат ва танзими эњсос;  мубориза алайњи њиссиёти манфї 

[3, с.225]. 
Ѓамхории шахс ба инсон аз зистан бо шодї, изтиробу њаяљон, 

дарду азоби дигарон ибтидо мегирад. Агар шахс пай бурда 
натавонад, ки саодати њаќиќии инсонї, муваффаќияти ў аз 
дастгирии дигарон вобаста аст, ў ќодир буда наметавонад, ки аз 
эњсоси сипосгузорї мутаассир шавад. Саодати њаќиќии инсонї 
чашмаест, ки эњсоси ќарзро шодоб мегардонад. Бинобар ин, ба он 
ноил шудан даркор, ки дар ќалби насли наврас тадриљан аз овони 
кўдакї эњсоси њисси хештаншиносиро ташаккул дињем. 

Гумон мекунем, ки одами мусаллањ бо «шамшер»-и 
хештаншиносї њар гуна ќалъањои зиштиву бадиро фатњ хоњад кард. 
Дуруст аст, ки ќалби инсони ноањл ва бадрафторро бо муњаббат 
тасхир кардан корест мушкил. Мушкил аст, аммо ношуданиву 
номумкин њам нест.  

Бояд зикр намуд, ки омўзгорон ва падару модарон  бо роњи 
омўзишу парвариш тањлил кунад, ки ки насли наврас бо ягон роње 
дарси бебадали њисси хештаншиносиро омӯхта тавонад ва аз файзи 
ин ифода худро шиносаду тарбия кунад. Ба ин минвол бештар 
эътиќод пайдо кунад, ки тарбияи њаќиќї дар љое сар мешавад, ки 
он љо ягонагии тарбия ва худтарбиякунї мављуд аст, аммо ин 
ягонагї танњо дар шароите имконпазир мебошад, ки инсон чизеро 
азиз дорад.  

Роњи ќуллаи тарбияи њисси хештаншиносиро дар он љустан 
лозим, ки наврас ё љавон аз нахустин ќадамњои зиндагии огоњонаи 
хеш сарнавишти инсонњоро бо дил эњсос кунад, сарнавиштњои 
одамони бегона ба дили ў ворид гарданду сарнавишти худаш 
шаванд, тавассути сарнавишти одамон роњи маърифати 
манфиатњои олиро дарёбад ва ормони ў содиќона ба ватан хизмат 
кардан бошад. Ў барои шараф, шўњрат ва шавќати ормонњои 
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шоистаи инсонї талош варзида, ба онњо наздик шуда,  бубинад ва 
онњоро дар худ таљассум карда тавонад. 

Агар падару модарон ва омўзгорон хоњанд, ки инсони 
худшиносро тарбия кунанд, муносибатњои мутаќобилаи онњоро бо 
одамон бояд ончунон барќарор намоянд, ки љонашонро ба дигар 
одамон бахшида тавонанд. Ин аст олитарин ќарзи инсонї. 

Ќобилияти дар назди худ талаб гузоштан, ба виљдони худ 
фармонфармої кардан ба он вобаста аст, ки наврас ва љавон аз 
кадом сарчашмањои шодиву бахт об мехўрад. 

Басо таассуфангез аст зиндагии наврасоне, ки «волидони 
дилсўз» тамоми хоњишњои онњоро ќонеъ мегардонанд ва онњо ѓаму 
ѓуссаеро намедонанд. Тарбияи наврас дар руњи беѓамї ва саршор 
будан аз лаззатњои беохир, худхоњї ва носозгории хоњишу 
талабњоро ба миён меорад, ки ў ѓайри истеъмоли неъматњо хоњиши 
дигаре дар дил намепарварад. Бачањое, ки аз ин гуна «хушбахтї» 
бањра бардоштаанд, одамони баѓоят бадбахтанд, дороии ахлоќии 
љомеаи мо дастраси онњо нест. Агар мактаб маънии њалокатбори 
хушбахтии худхоњиро дарк намояд, бояд кори зиёде ба љо орад, ки 
мабдаи њаќиќии одамиятро дар инсон кашф намояд.  

Идеали тарбиявии омўзгорон ва волидон  бояд дар он зоњир 
ёбад, ки наврасон бахти худро дар оилаву љамъият дар дилсўзї, 
нооромї ва изтироб дарёбанд. Хонандае, ки назди волидайн худро 
љавобгар мешуморад, аз онњо зинњор кори номумкинро талаб 
намекунад ва падару модарро на фаќат касоне медонад, ки ўро ба 
дунё овардаанд, балки боз онњоро њамчун касоне мешиносад, ки 
таљассуми зиндаи ќарзи љомеа ва ватан мебошанд.  

Бегумон, дар љамъияти мо одамоне дучор мешаванд, ки ба ёрї 
мўњтољанд, мехоњанд барояшон як сатил об биёрем, њезумашонро 
шиканем ва бо нон таъминашон кунем. Њамзамон одамони зиёдеро 
дучор кардан мумкин аст, ки ба самимият, њамдардї ва ба сухани 
нек мўњтољанд. Мањорати дарк намудани одамоне, ки мўњтољи 
ёрианд, аз рўњи ќавии кўдак дарак медињад ва мањз дар њамин ў 
бояд дарси бебадали худшиносиро эњсос кунад. 

Ба аќидаи мо, кўдакро ба олам на чун донишвару 
мушоњидагари хунсард, балки чун шахсияти фаъол ворид кардан 
даркор аст. Кўдак бояд нисбати рўйдодњои олам мавќеъ, нуќтаи 
назар ва алоќамандї дошта бошад, ки ин аслан мушкилии 
марказии тарбияи њисси худшиносии миллї ба шумор меравад. 

Бинобар ин, кўшиш намудан лозим, ки дар насли наврас 
шарики шодиву хурсандї, ѓаму андўњ ва нохушињои дигар касон  
шуданро одат кунанд. Тањкурсии њассосї нисбат ба шодиву 
хурсандї ва ѓаму андўњро танњо метавон дар овони бачагї 
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парварид. Мактаббачагон худро ба љойи каси дигар тасаввур 
карда, гўё одами дигар мешавад. 

Нобарории кори тарбиявии бисёр муаллимон дар он зоњир 
меёбад, ки онњо олами маънавии кўдаконро танњо ба воситаи бањо 
додан ба дониши онњо андоза мекунанд, яъне њамаи талабагонро 
вобаста ба дарсњоро тайёр кардан ё накарданашон ба ду гурўњ људо 
мекунанд. Оё муаллиме, ки ташаккули шахсияти мактаббачагонро 
њамин тавр  мефањмад, магар метавонад тарбиятгари хуб шавад? 
Агар муаллим фикр кунад, ки танњо дар ваќти дарс ба талабагон 
таъсири тарбиявї мерасонад, њољати дар ин бора њарф задан њам 
нест. Муњимтар он аст, ки омўзгор рўзњои дар мактаб будани 
бачањо ба онњо чї ќадар шодиву хурсандї бахшида метавонад. Ва 
он чиз низ басо муњим аст, ки њар кўдак шодиву нишотро на ин ки 
эњсос кунад, балки онро худ низ офарад, заррае аз эљоди худ ба 
њаёти коллектив зам намояд. 

Дар он љойе, ки шафќат идроки олами атроф нест, кўдакон 
сангдил ба воя мерасанд. Њассосиву зудмутаасиршавї дар овони 
бачагї ташаккул меёбад. Дар овони бачагї ташаккул додани 
зудмутаасиршавї,   аз заминањои устувори дар насли наврас 
ташаккул додани  њисси худшиносї мебошад. Дар насли наврас 
тарбияи њисси дилсўзї ва шарикшавї ба ѓаму андўњї дигарон 
вазифаи муњими омўзгорон ва падару модарон аст. Одам фаќат ба 
шарте метавонад дўст, рафиќ ва бародари каси дигар гардад, ки 
ѓаму андўњи ўро ѓаму андўњи шахсии худ донад.  

Агар наврас нисбат ба рози рафиќ, дўст, падару модари худ ва 
њар як нафаре, ки дучораш мекунад, бепарво бошад, агар кўдак ба 
чашмони каси дигар назар андохта, аз рози дили вай хабар наёбад, 
ў њељ гоњ одами њаќиќї нахоњад шуд. Бинобар  ин, тарбияи насли 
наврас бояд тавре ба роњ монда шавад, ки онњо эњсосот, изтироб, 
шодиву хурсандї ва ѓаму андўњи одамонеро, ки на танњо њар рўз, 
балки тасодуфан њам дучор мекунанд, дар ќиёфаашон бубинанд.  

Дар љамъият зистан маънои онро дорад, ки кас барои бењбудї 
ва осоиши дигарон аз шодиву нишоти худ даст кашида тавонад. 
Чунин иќдом барои насли наврас ин тарбияи њисси хештаншиносї 
ба њисоб меравад. Дар њаёт чунин њам мешавад, ки модар мехоњад 
кўдаки худро аз њама гуна њодисањои  њузнангез дур нигањ дорад ва 
ба ин васила шодиву нишоти фарзандаш  заррае  кам нагардад. Ба 
фикри мо, кўдакро аз љињатњои њузнангези њаёти одамї њељ гоњ дур 
кардан лозим нест. Бинобар ин, дар чунин оилањо худбинњо, 
манфиатпарастон, одамони нисбат ба бадбахтї ва нохушињои 
дигарон бепарво ба воя мерасанд. Бигзор кўдакон донанд, ки дар 
њаёти инсон на фаќат шодиву хурсандї, балки ѓаму ѓусса низ њаст. 
Бигузор ѓаму андўњи дигарон ба дили кўдакон роњ ёбад. 
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Ќувваи бузурги маънавие, ки наврасонро хушахлоќ 
мегардонад, некўкорї дар њаќқи одамон аст. Яке аз вазифањои 
тарбиявии мактаб аз он иборат аст, ки кўдак ќалбан њис кунад, ки 
дар атрофи ў одамоне њастанд ба ёрмандї, ѓамхорї, навозиш 
самимият ва њамдардї мўњтољ. Бисёр муњим аст, виљдон бачањоро 
ором нагузорад, то ин ки аз назди чунин одамон бепарво гузашта 
раванд. Бинобар ин, бањри он кўшиш намудан даркор, ки наврасон 
ба касе на бо маќсади аз дигарон фарќ кардан, балки беѓаразона 
некї карданро омўзанд. 

Ба насли наврас њамеша таълим додан даркор, ки њиссиёт ва 
њолати рўњии дигаронро эњсос кунанд, худро ба љойи касе монанд, 
ки ў ба њамдардию ёрї ва ѓамхории самимимона мўњтољ аст.  
Њамзамон, бањри он кўшиш намудан даркор, ки бачањо дар 
андешаи чї тавр кўмак кардан ба одами имдодталаб бошанд, яъне 
аз њама муњимтар ба кўдакон  њамдардшавиро ёд додан даркор.  

Аксар ваќт омўзгорон ва падару модарон фаромўш мекунанд, 
ки оламдарккунии мактаббачагон аз одамдарккунии онњо оѓоз 
мегардад. Зуњуроти некї ва бадиро пеш аз њама наврас дар 
муносибати падару модари худ мебинад. Дар он ки падараш ба 
модараш бо чї оњанге  мурољиат менамояд, њиссиёт ва нигоњу 
њаракатњои ў як маънии муайянро ифода мекунанд. Ин љо  
омўзгоронро бояд як чиз мушавваш созад, ки дар баъзе оилањо 
байни падару модар ва фарзандон эњтироми байнињамдигарї вуљуд 
надорад.  

Бояд ќайд намуд, ки агар дар Талбак Лолаев (Талбак Лолаев 
дар ноњияи Данѓара ѓаллазори оташгирифтаро мехост хомўш 
кунад, вале ба коми оташ афтода, њалок мешавад) њисси худшиносї 
ташаккул намеёфт, ў аз пањлўи ѓаллазори оташгирифта хомўш 
гузашта мерафт. Ў љуръатнокии зиёди ахлоќї нишон дода, ќисми 
зиёди ѓаллазори оташгирифтаро хомўш менамояд, вале дар њалќаи 
оташ афтода, ба њалокат мерасад. Албатта аз ин љо бармеояд, ки 
Талбак Лолаев дар оила ва мактаб сабаќи хуби тарбияи 
худшиносии миллиро аз худ намуда будааст. 

Идеали тарбиявии омўзгорон ва волидайн  бояд дар он зоњир 
ёбад, ки кўдакон бахти худро дар оилаву љамъият дар дилсўзї, 
нооромї ва изтироб дарёбанд. Яке аз љанбаъњои муњими тарбия, ба 
аќидаи мо, ин дар нињоди бача эњсосу таассуроти руњии пурзўр ва 
ѓамхории зўррасро устувор сохтан аст. Хонандае, ки назди 
волидайн худро љавобгар мешуморад, аз онњо зинњор кори 
номумкинро талаб намекунад ва падару модарро на фаќат касоне 
медонад, ки ўро ба дунё овардаанд, балки боз онњоро њамчун 
касоне мешиносад, ки таљассуми зиндаи ќарзи љомеа ва ватан 
мебошанд.  
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Њамин тавр, мо ба чунин хулоса меоем, ки:  
1.Маънавияту одамиятро сарњаде њаст, аммо ноодамию 

бадахлоќиро не. 
2. Мо бояд насли наврасро барои имрўз не, барои фардо, 

барои бењтар сохтани зиндагии оянда тарбия намоем. 
3. Кўшиш кардан даркор, ки кўдаконро танњо барои рафтори 

некашон подош надињем, чунки онњо минбаъд танњо барои 
манфиати хеш накӯкорї хоњанд кард. 

4. Ба он ноил шудан даркор, ки наврасону љавонон 
андешаашонро таѓйиру такмил дода тавонанд. 

5. Кўшиш кардан даркор, ки дар наврасону љавонон худсозию 
худтакмилдњї ташаккул ёбад. 
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КОНСЕПСИЯИ МИЛЛИИ ТАРБИЯ – ИФОДАГАРИ  

АРЗИШҲОИ МИЛЛӢ 
 
Боиси ифтихор ва сарфарозии мардуми сарбаланди тољик аст, 

ки 9 сентябри соли 1991 Тољикистон Истиќлолияти давлатии худро 
ба даст овард. 

Миллати сарбаланди тоҷик дар фазои рӯҳбаландии беназир аз 

дастуру ҳидоятҳои ояндасози Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ва дастовардҳои фараҳбахши соҳаҳои мухталифи 
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хоҷагии халқи мамлакат 30-солагии Истиқлолияти давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро истиқбол менамоянд.  
Истиқлолият волотарин дастоварди давлату миллати тоҷик, 

нишонаи ҳуввияту озодӣ, рамзи саодат ва шарти бақои давлату 
миллат буда, имконият фароҳам овард, ки мардуми Тоҷикистон 

тақдири худро ба даст гирифта, роҳи пешрафти минбаъда ва 
сарнавишти ояндаи сарзамини биҳиштосои хешро мустақилона 
интихоб намоянд ва ба дастовардҳои беназир комёб гарданд.  

Воқеан, 30 соли Истиқлолият давраи рушду камоли миллату 

давлат буда, дар дили ҳар як фарзанди бонангу номуси Тоҷикистон 
оташи меҳр, ҳамдиливу ҳамфикриро фурӯзон нигоҳ дошт ва умеду 
эътимодро ба фардои дурахшони Ватан дучанд намуд. 

Пас аз ба даст овардани Истиқлолияти давлатӣ Ҷумҳурии 
Тоҷикистон қадамҳои нахустини худро дар эъмори ташаккули 
давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона ниҳод. Барои 

Тоҷикистони тозаистиқлолро ба кишвари муосири воқеан 
демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона табдил додан зарурате пеш 
омад, ки ҷомеаи шаҳрвандӣ, бахусус ҷавонон ҳамчун нерӯи тавоно, 
қувваи бузург, такягоҳи боэътимод ва ояндаи миллати фарҳангиву 

тамаддунсози тоҷик, ки дар сарнавишти имрӯзу ояндаи кишвар 
нақши муҳим доранд, бояд дар рӯҳияи волои худогоҳиву 
худшиносии миллӣ, ифтихори давлату давлатдорӣ, муқаддасоту 
арзишҳои миллию фарҳангӣ, дӯстиву рафоқат, ҳифзи дастовардҳои 

даврони истиқлол, ваҳдати миллӣ, ҳисси баланди масъулиятшиносӣ 
ва дорои беҳтарин фазилатҳои неку ҳамида ва писандидаи одамӣ ба 
камол расанд.  

Бинобар он, барои устуворӣ ва пойдории давлати 
соҳибистиқлол ва рушди минбаъдаи он зарурати қабули 
Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба миён 
омад. 

Мусаллам аст, ки Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар заминаи нишондоди Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», 
Консепсияи мактаби миллӣ, Консепсияи миллии маълумоти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дарназардошти анъанаву суннатҳои 

арзишманди миллати тоҷик ва халқияту миллатҳои дигари 
Тоҷикистон таҳия гардида, аз 3 марти соли 2006, таҳти №94 ба 
тасвиб расидааст. 

Мавриди зикр аст, ки Консепсияи миллии тарбия дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 банд иборат мебошад: 

 Банди I – Зарурияти таҳия ва қабули Консепсия; 
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 Банди II – Асоси методологӣ ва сиёсати давлатӣ дар соаҳаи 
тарбия; 

 Банди III – Мафҳум, мақсад, вазифа ва заминаҳои тарбияи 
миллӣ; 

 Банди IV – Унсурҳои таркибӣ ва мазмуни тарбияи миллӣ; 
 Банди V – Марҳилаҳои тарбия; 
 Банди VI – Роҳҳо ва заминаҳои амалӣ гардидани Консепсия; 

 Банди VII – Натиҷаи Консепсия. 
Дар банди чоруми Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон доир ба 18 унсурҳои таркибии тарбияи миллӣ 
маълумот оварда шудааст.  

Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сиёсати 
кунунӣ ва дурнамои давлатро дар соҳаи тарбияи миллии оммаи 
васеи аҳолӣ, махсусан насли наврас муайян месозад. Он моҳият, 

мақсаду вазифа ва мазмуни тарбияи миллиро дар марҳилаи нави 
таърихӣ ба танзим оварда, нақш ва мақоми онро дар ташаккули 
шахсияти инсони комил муайян мекунад. 

Консепсия имконият медиҳад, ки тамоми аҳолии Тоҷикистон, 
новобаста аз маҳаллу миллат ва нажод, роҳҳои гуногуни тарбияро 
барои инсони комил будан интихоб ва амалӣ намоянд. 

Тарбия падидаи иҷтимоӣ, фарҳангӣ, психологӣ ва педагогӣ 
буда, барои танзими ҳаёти инсон ва пешрафти ҷамъият хизмат 
менамояд. Он ҳамчун фаъолияти махсуси мақсадноки инсон барои 
рушди шахс ва ворид шудани инсон ба ҷараёни зиндагии воқеӣ ва 

бунёди ҳаёти маданӣ равона карда мешавад. 
Мақсади тарбия қисми таркибии мақсаду вазифаҳои давлат 

қарор мегирад, ки барои амалӣ намудани манфиатҳои давлат, 

ҷомеа ва ҳар як шаҳрванд равона карда мешавад. Давлат инчунин 
тартибу низомро ҷорӣ мекунад, ки барои ҳаёт ва фаъолияти инсон 
ва тарбияи миллии шаҳрвандон мусоидат менамояд. 

Тарбияи миллӣ дар шаҳрванд сифатҳои баланди ахлоқӣ, 

ҳуввияти миллӣ, инсондӯстӣ, озодандешӣ, мавқеи шаҳрвандӣ, 
ташаббускорӣ ва амсоли онро ташаккул медиҳад. Чунин шаҳрванд 
қодир аст, ки дар пояи манфиатҳои миллӣ фаъолият намояд, 
нисбати зуҳуроти манфии ҷомеа аз лиҳози танқид назар кунад, 

Ватани хешро дӯст дорад ва манфиатҳои онро ҳимоя намояд, 
ҳамчун соҳиби тафаккури миллӣ ва посдори тамаддуни миллӣ дар 
пешрафти ҷомеа саҳмгузор бошад. 

Мақсаду вазифаҳои ниҳоии тарбияи миллӣ ташаккули инсони 

комил, соҳиби Ватан, нангу номуси миллӣ, ифодагари симои 
зеҳнию маънавӣ, ахлоқӣ, фарҳангӣ ва арзишҳои дигари инсонӣ 
мебошад. 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлатии мустақили 

тозаистиқлол дар марҳалаи аввали ташаккули давлатии демократӣ, 
ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона қарор дорад. Рушди минбаъдаи он ба 
тарбияи шахсияти сатҳи баланди ахлоқӣ, дунёи пурғановати 
маънавӣ, фикру ҷисми солим, эҳсоси баланди ватандӯстӣ ва 

худогоҳии миллӣ дошта, риоягари қонунҳо, ҳуқуқҳо, озодиҳо, 
заҳматписанду зебопараст, сарфаю сариштакор, ботаҳаммулу 
тоқатпазир, масъулиятшиносу фаъол ва созандаю эҷодкор вобаста 
аст. Тарбияи чунин шаҳрвандон вазифаи давлат, ҷомеа ва оила аст. 

Анъана, суннатҳои воло, арзишҳои миллии халқи тоҷик, ки 
дар давоми қарнҳо ба тарзи ҳаёти мо ворид шудаанд, менталитет ё 
маҷмӯи сифатҳои онро ташкил медиҳанд. Ҷавҳар, хосият ё маҷмӯи 
сифатҳои тоҷикон дар илму донишомӯзӣ, заҳматписандию 

таҳаммул, сару кор ба замин, оштию сулҳпазирӣ, тадбирҷӯӣ, 
худшиносӣ, талоши фарҳангӣ, меҳмондорию меҳмоннавозӣ, 
устувории оила, ифтихори ватандорӣ, шикастанафсӣ, касбу 
ҳунаромӯзӣ, хушбинӣ (оптимистӣ), дӯстию рафоқат, иззату 

эҳтироми падару модар ва шахсони калонсол, некӣ ва накӯкорӣ, 
адлу адолатҷӯӣ, дастгирии ятимону мӯҳтоҷон, канораҷӯӣ аз ҳирсу 
ҳасад, кибру ғурур, кинаю адоват, хиёнат ва аҳдшиканӣ ва ғайра 
иборатанд. 

Барои тарбия намудани хонандагону донишҷӯён, наврасону 
ҷавонон дар руҳияи ватандӯстиву ватанпарастӣ, хештаншиносиву 

худогоҳии миллӣ, ҳуқуқиву гуманистӣ, зебоипарастӣ, меҳнативу 
касбинтихобкунӣ, сиёсиву ҷисмонӣ, масъулиятшиносиву ҳаёти 
солим дар Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
марҳилаҳои тарбияи миллӣ оварда шудааст. 

Марҳилаи аввали тарбия аз оила оғоз меёбад. Фарзандон аз 
падару модари худ тарбия гирифта, муҳити зиндагиашонро 
меомӯзанд ва онҳоро ҳурмату эҳтиром мекунанд. Аз мафҳумҳои 

нахустини деҳа, шаҳр, ноҳия, Ватан, миллат ва ғайра бохабар 
мешаванд. Бо ҳамдигар ва ё хешу табор ва одамони дигар муомила 
карданро аз бар менамоянд. Волидон фарзандонро ба навозишу 
меҳрубонӣ ба тарбия фаро мегиранд. Кӯдакон аввалин донишҳоро 
дар бораи муҳити зиндагӣ, Ватан ва мактаб аз онҳо ба даст 
меоранд; 

Марҳилаи дуввуми тарбия муассисаҳои томактабӣ ба ҳисоб 

рафта, дар таҳким бахшидани сифатҳои аввалини миллӣ бо 
истифода аз дастовардҳои педагогикаи миллӣ ҷидду ҷаҳд ба харҷ 
медиҳанд; 

Марҳилаи сеюми тарбия дар муассисаҳои таълимӣ мегузарад. 

Тарбияи миллии хонандагон аз рӯи маводи китобҳои дарсӣ, 
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дастурҳои методию манбаъҳо, аёнияти таълим сурат мегирад, ки он 

то як дараҷа низоми педагогӣ дорад. Дар ин муассисаҳо ба тарбияи 
миллӣ мутахассис – омӯзгору устодон машғуланд. Бо хатми 
мактаби миёнаи таҳсилоти умумӣ сифатҳои миллии насли наврас 
асосан ташаккул меёбанд ва онҳо қисман ба ақидаю ҷаҳонбинӣ 
мубаддал мегарданд; 

Марҳилаи чаҳоруми тарбияи миллӣ ба тайёрии касбии ҷавонон 

дар мактабҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ, миёнаи касбӣ ва олӣ 
вобаста мебошад. Дар ин марҳила донишу малакаи инсон боз ҳам 
васеъ мегардад, барои азхудкунии арзишҳои миллӣ ва 

умумибашарӣ замина муҳайё мешавад. 
Дар марҳилаҳои минбаъда тарбияи инсон дар муҳити 

корхонаву муассисаҳо ва ташкилотҳо, ки инсон ба фаъолияти 
меҳнатӣ сару кор мегирад, сурат мегирад. 

Бо маќсади сари ваќт иљрои унсурҳои таркибии тарбияи 
миллии Консепсияи миллии тарбия дар Љумњурии Тољикистон дар 
донишгоҳ аз оғози соли таҳсили 2020 – 2021 зиёда аз 600 

чорбиниҳои мухталифи тарбиявӣ ба ифтихори санањои муњими 
таърихї – Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон, Вањдати 
миллї, Иљлосияи ХVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон, Рўзи 
Пойтахт, Рўзи забони давлатї, Рўзи омўзгорон, Рўзи ќабули 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, Рўзи Президенти Љумњурии 
Тољикистон, Рўзи Парчами давлатии Љумњурии Тољикистон, Рўзи 
китоб, Рўзи Рўдакї ва Љалолиддини Балхї, Рўзи таъсисёбии 
Ќуввањои мусаллањи Љумњурии Тољикистон, Рўзи модар, Наврўзи 
байналмилалї, Иди Меҳргону Сада, Рӯзи Ѓалаба дар Ҷанги 
Бузурги Ватанӣ, Рўзи љавонони Тољикистон ташкилу баргузор 
гардида, бобати пешгирии шомилшавии ҷавонон ба гурӯҳҳои 

террористиву экстремистӣ, қонуншиканӣ ва оқибатҳои он зиёда аз 
40 маротиба бо намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва 
ташкилотҳои дахлдор мулоқоту вохӯриҳо доир карда шуданд. 
Ташкилу баргузории чорабиниҳои тарбиявӣ метавонад барои 

тарбия намудани донишҷӯён дар руҳияи ватандӯстиву 
ватанпарастӣ, хештаншиносиву худогоҳии миллӣ, ҳуқуқиву сиёсӣ ва 
тарзи ҳаёти солим саҳми худро гузорад. 

Таъкид кардан ба маврид аст, ки ташкилу баргузории 
чорабиниҳои тарбиявӣ баҳри тарбия намудани ҷавонон дар руҳияи 
хештаншиносиву худогоҳии миллӣ, ватандӯстиву ватанпарастӣ ба 

роҳ монда шуда бошад ҳам, лекин мо имрӯз барои пеш бурдани 
фаъолияти тарбиявӣ боз ҳам корро ҷоннок намуда, вобаста ба 
суханҳои зикршуда тадбирҳои амалиро роҳандозӣ намоем. 
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Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханронии 
хеш дар вохӯрӣ бо омӯзгорон ва донишҷӯёни муассисаҳои 
таҳсилоти олии касбӣ дар Донишгоҳи давлатии тиҷоратии 
Тоҷикистон, санаи 1 сентябри соли 2009 бахшида ба Рӯзи дониш ва 

Дарси сулҳ таъкид доштанд: «Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки 
Консепсияи миллии тарбия дар муассисаҳои таълимии кишвар то 
ҳанӯз дар сатҳи зарурӣ иҷро намегардад, дар ҳоле ки ин санад 
сиёсати имрӯза ва дурнамои давлатро дар соҳаи тарбияи миллии 

оммаи васеи аҳолӣ муайян месозад. Вобаста ба ин, дар аксарияти 
вохӯриву суханрониҳои худ таъкид месозам, ки коста гардидани 
ахлоқи қисме аз ҷавонон, гаравидани онҳо ба ҳар гуна ҳаракату 
равияҳои бегонаи диниву мазҳабӣ ва ба ҷинояткорӣ даст задани 

иддае аз онҳо моро набояд бетараф гузорад. Фаромӯш набояд кард, 
ки таълиму тарбия дар баробари ин, ки самти муҳими фаъолияти 
муассисаҳои таълимӣ мебошад, он ҳамчунин вазифаи муқаддаси 
ҳар як шаҳрванд, падару модарон, созмону иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ 

ва умуман аҳли ҷомеа низ ба шумор меравад». 
Ҳамчунин, Пешвои муаззами миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ дар 

мулоқот бо ҷавонони кишвар, ки санаи 21.05.2021 баргузор гардид, 
чунин нуктаро зикр доштанд: «Вазифаи волидайн фақат ба дунё 
овардани фарзанд нест, балки тарбия ва фароҳам намудани шароит 
барои таълим ва рушди фарзанд аст». 

Бо назардошти чунин эроду таъкиди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳам ҷиҳати татбиқи 
Консепсияи миллии тарбия дар Љумњурии Тољикистон Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар 
таълиму тарбияи фарзанд» аз 2 августи соли 2011, таҳти №762 
қабул гардид. 

Аз ин рӯ, тарбияи хонандагону донишҷӯён, наврасону ҷавонон 
ва умуман шаҳрвандон пеш аз ҳама вазифаи оила, муассисаҳои 
таълимӣ, ҷомеа ва давлат ба шумор меравад, ки падару модар 
вазифадоранд ҳамкориро бо муассисаҳои таълимӣ зич ба роҳ 
монанд. 

 
Пайнавишт: 

1. Консепсияи миллии тарбия – ифодагари арзишҳои миллӣ. – Хуҷанд: 
Ношир, 2014. – 400 с. 

2. Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 марти соли 

2006, таҳти №94. 
3. Мавод аз сомонаи: http://prezident.tj/node/2642. 

http://prezident.tj/node/2642
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раёсати корњои илмї – тањќиќотї  

ва рушди инноватсионї  
 

НАҚШИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ  

ДАР РУШДИ ТАФАККУРИ ИЛМИИ ҶАВОНОН 
 

Ҷумҳурии Тоҷикистон баробари ба даст овардани 
Истиқлолияти давлатӣ зарурати  ташаккул ва амалӣ намудани 
сиёсати давлатии ҷавононро пазируфта, баъди 6 моҳи 

соҳибистиқлолӣ аз ҷониби Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Қонун “Дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон” қабул 
карда шуд, ки миёни Иттиҳоди давлатҳои мустақил Ҷумҳурии 
Тоҷикистон яке аз аввалинҳо шуда чунин қонунро қабул кард. Ин 

аз он шаҳодат медиҳад, ки Ҳукумати мамлакат бо сарварии Пешвои 
муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таҳкими сиёсати 
давлатдорӣ ва сохтмони ҷомеаи демократии ҳуқуқбунёд ташаккули 
сиёсати ҷавононро яке аз самтҳои асосии стратегии фаъолият 
медонад. 

Дар марҳилаҳои минбаъдаи рушди давлатдорӣ ва таҳкими 

сиёсати давлатии ҷавонон қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон”,  Консепсияву 
стратегияи давлатӣ дар самти татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон 
дар ҷомеа, қабул ва амалигардонии як қатор барномаҳои соҳавии 

давлатӣ, мулоқотҳои пайваставу мунтазами Пешвои ҷавонпарвари 
миллат бо намояндагони ҷавонони ҷумҳурӣ, роҳандозии як зумра 
ҳавасмандиҳо, аз қабили стипендияҳои президентӣ, Ҷоизаи ба номи 
Исмоили Сомонӣ барои олимони ҷавон, грантҳои ҳукуматӣ бо 

мақсади дастгирии ташкилотҳои ҷамъиятии кор бо ҷавонон, 
таъсисёбӣ ва баргузории ҷаласаи нахустини Шӯрои миллии кор бо 
ҷавонон дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҷлили 
ҳамасолаи Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон, ҷавоникунонии сиёсати 

кадрӣ ва дар зинаҳои роҳбарикунанда таъин гардидани шумораи 
зиёди ҷавонони лаёқатманд, ободу зебо гардонидани боғҳои 
фарҳангӣ, мавзеву гулгаштҳои фароғатӣ ва бунёди майдончаҳои 
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варзишии муҷаҳҳаз бо талаботи замони муосир ва эълон гардидани 

соли 2017 “Соли ҷавонон” дастовардҳои беназиру нотакрор дар 
ҳаёти ҳар як ҷавони саодатманди кишвар мебошад. 

Маврид ба зикр аст, сиёсати давлатии ҷавонон дар Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии 

ҷавонон» инъикос ёфта,  8-уми июли соли 2004 дар таҳрири нав, аз 
ҷониби мақоми олии намояндагӣ ва қонунгузори мамлакат - 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тасвиб расид. Дар Қонуни 
мазкур мақсад, моҳият ва принсипҳои сиёсати давлатии ҷавонон ба 

таври хеле равшан ва возеҳ ифода ёфта, он аз чунин нуктаҳои 
муҳим иборат мебошанд: 

-мусоидат ба инкишофи сиёсӣ, иҷтимоӣ, маънавӣ, ахлоқӣ, 
фарҳангӣ, ҳуқуқӣ, зеҳнӣ ва ҷисмонии ҷавонон; 

-ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои ҷавонон; 
-фароҳам овардани шароит барои мустақилона ва бо ҳисси 

масъулият ширкат варзидани ҷавонон дар тамоми самтҳои ҳаёти 
ҷомеа; 

-дастгирии моддӣ, молиявӣ, иҷтимоӣ ва маънавии ҷавонон. 
Ҳамчунин, дар Қонун зикр шудааст, ки: “Сиёсати давлатии 

ҷавонон як самти муҳими сиёсати иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии 

Ҳукумати ҷумҳурӣ ба ҳисоб рафта, дар татбиқи амалии он тамоми 
сохторҳои гуногуни Ҳукумат, мақомоти маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ, созмонҳои ҷамъиятӣ иштирок менамоянд”. 
Маќсади сиёсати давлатии љавонон њамкории иљтимої, 

фарњангї, рўњию динї ва варзишї, роњ надодан ба тафриќаи синну 
солї, омода намудани шароити мусоид љињати инкишоф ва 
интихоби роњи дурусту муайяни њаётии насли љавон, истифодаи 
ќувваи пешбарандаи љавонон дар пешрафти љомеа, муайян 
намудани вазифањо дар амалї намудани сиёсати давлатии љавонон 
мебошад.  

Тавре ки Пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон  
таъкид медоранд: “Ҷавонони соҳибкасбу ихтисосманди мо 

давомдиҳандаи кору фаъолияти насли калонсол, неруи тавоно ва 
иқтидори воқеии пешрафти ҷомеа, хулоса, ояндаи миллат ва давлат 

мебошанд ва фароҳам овардани шароити мусоид барои фаъолияти 
онҳо минбаъд низ ҳамчун яке аз масъалаҳои муҳимтарини сиёсати 

давлату Ҳукумат боқӣ мемонад”. 
Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон ва тарѓиби 

нигоњдошту эњтироми он дар нињоди љавонону наврасон ва дар 
маљмўъ ањолии Љумњурии Тољикистон танњо бо роњи дуруст ба роњ 
мондани тарбияи маънавию сиёсї, фарњангию ахолоќї, аз ќабили 
эњтироми арзишњову суннатњои миллї, эњтироми таърихи 
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гузаштагон ва дар ин замина бунёди љомеаи мутамаддин 
имконпазир мегардад ва барои татбиќи ин андешаву иќдомот 
фаъолияти муштараки самарабахши Кумитаи кор бо љавонон ва 
варзиш ва сохторњои дахлдори вазорату идорањои Љумњурии 
Тољикистон дар ин самт муњим аст. Чуноне ки Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз суханрониҳояшон  иброз 
медоранд: “Истиқлолияти давлатӣ ҳамчун арзишмандтарин 
дастоварди миллӣ манфиатҳои ҷавононро бештар ҳимоя карда, 

орзуву омоли онҳоро дар ҳаёт амалӣ месозад ва барои кору зиндагии 
шоиста, яъне фардои ободу осудаи ҷавонон шароиту заминаҳои 

мусоид фароҳам меорад.   Зеро ҷавонони тоҷик, ки табиатан 
дӯстдори илму дониш мебошанд, дар пайи омӯхтани касбу ҳунарҳои 

муосир пайваста дар талош ҳастанд, дар муассисаҳои таҳсилоти 
оливу миёнаи кишвар ва дар хориҷ аз он муваффақона таҳсил 

менамоянд ва итминон дорем, ки дар оянда ҳамчун мутахассисони 
баландпоя саҳми худро барои пешрафту ободии Ватан мегузоранд”. 

Пайваста ба ин гуфтаҳо шакли нави тањсил, яъне донишгоњњои 
шабакавї бо иштироки муассисањои тањсилоти олии касбии 
Љумњурии Тољикистон, Федератсияи Россия ва Љумњурии 
Ќазоќистон таъсис дода шудаанд. Инчунин, гурўњи донишгоњњои 
Созмони Њамкории Шанхай созмон дода шудааст, ки аксарияти 
муассисањои тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон ба ин 
гурўњ шомил буда, соле ду маротиба љаласањо доир мегардад. 
Њамасола вобаста ба шартномањои аъзои СЊШ ба донишгоњњое, ки 
ба ин гурўњ шомиланд, бурсияњо људо мегарданд.  

Љињати љалби донишљўён ба тањияи лоињањои инноватсионї ва 
кашфиёту ихтироъкорї дар муассисањои тањсилоти олии касбии 
Љумњурии Тољикистон аз њисоби маблаѓњои ѓайрибуљетии ин 
муассисањо грантњои хурд људо карда мешаванд, ки вобаста ба 
самтњои афзалиятноки рушди илму техника ва технология дар 
бахши илмњои табиї-риёзї, техникї ва технологї њамасола аз 
љониби маќомоти давлатии идоракунї дар соњаи маориф ва илм 
муайян карда мешаванд.  

Инчунин, дар муддати  24 соли таъсиси квотаи Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои духтарону писарони дењоти дурдасти 
кишвар аз 61 шањру ноњия ба 20 муассисаи тањсилоти олии касбии 
љумњурї тибќи наќша 23502 љой (14595 љой барои духтарон ва 8907 
љой барои писарон) људо гардид, ки 22209 нафар (13388 нафар 
духтар ва 8821 нафар писар) хатмкардагони муассисањои тањсилоти 
миёнаи умумї ба тањсил ба муассисањои тањсилоти олии касбї фаро 
гирифта шуданд. 
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Баҳри ҷалби насли ҷавон ба илму дониш ва соҳибмаълумот 

гардидани онҳо теъдоди муассисањои тањсилоти олии касбї аз 13 ба 
41 адад расонида шуд. Шумораи донишљўён бошад, аз 36900 нафар 
ба 247638 нафар расид. 

Бо ќабул гардидани Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи Парки технологї» (3.05.2010, №216) дар заминаи 
муассисањои илмию таълимї коргоњњои хурду миёнаи озмоишї 
таъсис дода шуданд, ки њадаф аз он дар истењсолот љорї намудани 
натиљаи корҳои илмӣ-тањќиќотӣ, пажўњишї ва инноватсионї 
мебошад. Бинобар ин, дар љаласаи аввалини Шўрои илм, маориф 
ва инноватсияи назди Президенти Љумњурии Тољикистон (Фармони 
Президенти Љумњурии Тољикистон аз 17.09.2020, №1610), ки санаи 
15 апрели соли равон доир гардид, аз љониби раиси Шўро, 
Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ба масъулин 
дастуру супориш дода шуд, ки ба вуљуд овардани инфрасохтори 
зарурии инноватсионї, яъне марказњои инноватсиониву технологї, 
инкубаторњои технологї, технопаркњо, марказњои таълимї ва 
дигар сохторњои махсусгардонидашуда яке аз омилњои пурзўр 
намудани фаъолияти инноватсионї мебошад.  

Масъалаи омодасозии кадрњои илмї ва илмї-педагогї яке аз 
масъалаҳои муњим ва ќобили таваљљуњ дар шароити љањонишавї 
мебошад. Вобаста ба омодакунии кадрњои илмии дорои дараља ва 
унвони илмї ва раќобатпазир дар бозори мењнат Њукумати кишвар 
корњои мушаххасро ба иљро расонида истодааст. Дар ин раванд оид 
ба «Бистсолаи омўзиш ва рушди фанњои табиї, даќиќ ва риёзї дар 
соњаи илму маориф» ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30 
июли соли 2020, №427 ба тасвиб расида, барнома ва наќшањои 
таълимї таљдиди назар карда шуд.  

Доир ба ин масъала Пешвои муаззами миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатии хеш чунин ибрози ақида 
намуданд, ки: “Эълон гардидани «Бистсолаи омӯзиш ва рушди илмҳои 

табиӣ, дақиқ ва риёзӣ» иқдоми навбатии мо барои дастгирии 
наврасон ва ҷавонон аст, зеро дар доираи он ҳар як ҷавони илмдӯст 

метавонад рӯ ба омӯзиши ҷиддии ин илмҳои ҳаётан муҳим оварад ва 
дар рушди минбаъдаи кишвар ҳиссаи босазои худро гузорад, зеро 

ояндаи Тоҷикистон ба амиқ аз худ кардани ин илмҳо сахт алоқаманд 
мебошад”. 

Айни замон, бо таъсиси Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон, дар назди муассисањои 
тањсилоти олии касбї ва илмии љумњурї 54 шўрои диссертатсионї 
амал менамояд, ки аз тарафи Комиссияи мазкур ба ќайд гирифта 
шуда, аз рўи 145 ихтисоси анъанавї ва 122 ихтисосњои доктори 
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фалсафа (PhD) рисолањои номзадї ва докториро ба њимоя ќабул 
карда истодаанд. Дар шўроњои мазкур то имрўз зиёда аз 829 нафар 
рисолањои илмии худро дифоъ намуда, аз љониби Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон тасдиќ 
гардидаанд, ки аз ин миќдор ќисматеро љавонон ташкил медињанд.  

Қобили зикр аст, ки бо маќсади таъмини болоравии сифати 
таълим, воридшавии муассисањои тањсилоти миёнаи касбии 
Љумњурии Тољикистон ба фазои ягонаи тањсилоти љањонї 
«Низомнома оид ба ташкили љараёни таълим дар низоми кредитии 
тањсил дар зинаи тањсилоти миёнаи касбї» тасдиќ гардида, соли 
тањсили 2015-2016 њамаи коллељњои љумњурї (ба истиснои соњаи 
фарњанг (6) ва тиббї (16)) њамаи ихтисосњои амалкунанда ба 
низоми кредитии тањсил гузаронида шуданд. Аз оѓози соли тањсили 
2015-2016 тамоми ихтисосњои муассисањои тањсилоти олии касбї 
пурра ба низоми кредитии тањсилот гузаронида шуданд.  

Љорї намудани усулњои инноватсионї дар самти ќабули 
довталабон ба муассисањои тањсилоти миёна ва олии касбї ва 
баланд бардоштани сатњи таълиму тарбияи наврасону љавонон яке 
аз самтњои асосии соњаи маориф дар шароити кунунї мебошад. 
Танњо дар соли тањсили 2020 - 2021 дар љумњурї 7 муассисаи 
тањсилоти миёнаи касбии давлатї ва ѓайридавлатї ба фаъолият 
оѓоз намуда, љавононро ба тањсил фаро гирифтанд. Инњо Коллељи 
хусусии агросаноатї, сайёњї ва њунарњои мардумии шањри Кўлоб, 
Коллељи тиббї-иљтимоии шањри Леваканд, Коллељи омўзгорию 
муњандисии ноњияи Љайњун, Коллељи тиббии ноњияи Восеъ, 
Коллељи тиббиї-инноватсионии шањри Бохтар, Коллељи тиббї-
хусусии шањри Бохтар буда, оиннома ва наќшањои таълимї ин 
муассисањои таълимї дар Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии 
Тоҷикистон тасдиќ ва фаъолияти таълимии онњо зери назорати 
доимї ќарор дода шуд.  

Бо назардошти таваҷҷуҳи махсус зоҳир намудани Ҳукумати 
мамлакат ба масъалаи таъмин ва дастрасии ҷавонон ба таҳсилот ва 
омода намудани кадрҳои баландихтисос масъалаи калидӣ ба ҳисоб 

меравад. Дар солҳои истиқлолият зиёда аз 35 ҳазор нафар ҷавонон 
ба ҳайси донишҷӯ дар хориҷи кишвар, аз ҷумла дар кишварҳои 
Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Халқии Хитой, Ҷумҳурии Беларус, 
Ҷумҳурии Қазоқистон, Ҷумҳурии Қирғизистон, ИМА, Украина, 

Ҷумҳурии Полша, Ҷумҳурии Туркия, Ҷумҳурии Ҳиндустон, 
Ҷумҳурии Малайзия, Ҷумҳурии Корея, Ҷумҳурии Федеративии 
Олмон ва дигар кишварҳои Аврупо таҳсили илм доранд. 

Дар самти рушди ихтироъкорӣ, эҷодкорӣ ва ҳунармандии 

ҷавонон ба камол расонидани ҷавони бомаҳорату эҷодкор ва 
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соҳибҳунар омили муҳими бартарафгардии маҷмӯи мушкилоти 

иқтисодиву иҷтимоии ҷомеа мебошад. Чун захираи асосии 
иқтисодӣ ва меҳнатиро насли ҷавон ташкил медиҳад,  аз 4/5 ҳисса ё 
80 фоиз аҳолии фаъоли меҳнатӣ, ин ҷавонон мебошанд. 

Дар радифи тамоми масъалаҳои болозикр, масъалаи 

таъминоти кадрӣ, дастгирии ҷавонони лаёқатманду соҳибистеъдод, 
донандаи забонҳои хориҷӣ ва технологияҳои замони муосир ва 
фароҳам овардани шароитҳои зарурии ташаккулёбии 
мутахассисони ҷавон дар ҷомеа доимо зери меҳвари фаъолияти 

давлат ва Ҳукумати кишвар қарор дошта, пайваста тадбирҳои 
саривақтӣ  амалӣ карда мешаванд. 

Чӣ хеле ки Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке 
аз баромадашон зикр доштанд: “Мо ифтихор дорем, ки ҷавонони 

кишвар бо асри нав ҳамқадам буда, талаботи замонаи пешрафтро 
хуб дарк мекунанд, дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии дохили 

кишвар ва хориҷ аз он илму дониш меомӯзанд, ба корҳои илмиву 
таҳқиқотӣ машғул шуда, дар раванди ободонии Ватан саҳми 
назаррас мегузоранд”. 

Маврид ба зикр аст, ки айни замон фароҳам овардани шароит 
барои тарбияи маънавӣ, фароҳам овардани шароити мусоиди 
иқтисодӣ ва ташкилӣ барои фаъолияти системаи мусоид ба ҷавонон 
ҷиҳати рушди эҷодӣ,  дастгирӣ ва ҳифзи иҷтимоии ҷавонони 

боистеъдод ва эҷодкор, аз ҷумла дар соҳаи илм, техника, 
технология ва навоварӣ (инноватсия), фароҳам овардани 
машваратҳои ҳуқуқӣ ва хизматрасонии психологӣ, коркард ва 
таҳлили иттилоот оид ба вазъияти ҷавонон дар ҷомеа масъалаҳои 

умда маҳсуб меёбад. 
Аз ин рӯ, ғамхорӣ, таваҷҷӯҳ ва дастуру супоришҳои Пешвои 

миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷавононро ба он ҳидоят 

менамояд, ки бо азхудкунии илму дониш, баланд бардоштани сатҳи 
маърифату ҷаҳонбинӣ, тафаккур ва одобу ахлоқи ҳамида, 
худшиносию  худогоҳӣ ва ватанпарастӣ ба мақому манзалати 
шоиста сазовор бошанд ва ҳамчунин барои пешрафту ободонии 

Тоҷикистони   соҳибистиқлол саҳми арзандаи хешро гузошта 
бошанд.  
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МАСЪУЛИЯТИ ПАДАРУ МОДАР ДАР  ТАЪЛИМУ 
ТАРБИЯИ ФАРЗАНД 

 
“Фарзанд амонат аст дар дасти падару модар ва дили фарзанд 

нафис асту нақшпазир, ҳар нақше, ки ба ӯ гузорӣ, чун мушк ба худ 
бигирад ва чун замин пок аст, ба саодати дину дунё расад, падару 
модар дар он савоб шарик бошанд. Агар тухми бадӣ афканӣ ва ӯро ба 
ҳолаш гузорӣ ва ба ҳарчӣ хоҳад, нишинад, ҳаргиз аз вай умеди некӣ 
макун”. 

Муҳаммад Ғаззолӣ 
 
Фарзандон аз падару модари худ тарбия гирифта, муҳити 

зиндагиашонро меомӯзанд ва онҳоро ҳурмату эҳтиром мекунанд. 
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Аз мафҳумҳои нахустини деҳа, шаҳр, ноҳия, Ватан, миллат ва ғайра 

бохабар мешаванд. Бо ҳамдигар ва ё хешу табор ва одамони дигар 
муомила карданро аз бар менамоянд. Волидон фарзандонро ба 
навозишу меҳрубонӣ ба тарбия фаро мегиранд. Кӯдакон аввалин 

донишҳоро дар бораи муҳити зиндагӣ, Ватан ва мактаб аз онҳо ба 
даст меоранд [1, с.1]. 

Мардуми соҳибтамаддуни мо ба таълиму тарбияи фарзанд 
аҳамияти махсус зоҳир карда, барои дар рӯҳияи ватандӯстиву 
хештаншиносӣ, донишандӯзиву маърифатпарварӣ, ҷавонмардиву 
ахлоқи ҳамида ва нангу номус ба воя расонидани фарзандони худ 

пайваста талош меварзанд. Маҳз таҳкими оила, таълиму тарбияи 
наслҳои солиму соҳибмаърифат яке аз воситаҳои рушду нумӯи 
ҷомеа, мустаҳкамии қудрати мамлакат ва побарҷойии арзишҳои 
миллиамон ба шумор меравад. Мутаассифона, имрӯз баъзе падару 
модарон барои ба таълиму тарбия фаро гирифтани фарзандони худ 
монеъ мешаванд ва нисбати ҳаёту зиндагии онҳо беаҳамиятӣ зоҳир 

мекунанд. Ҳамин сабаб буд, ки дар ҷомеаи мо чанд сол қабл 
амалҳои номатлуби ҳуқуқвайронкунию ҷиноятӣ бештар аз ҷониби 
наврасону ҷавонон содир мегардид ва дар ин росто 
каммасъулиятии баъзе аз падару модар ва омӯзгорон низ ба назар 

мерасид. Барои несту нобуд сохтани мушкилиҳои дар ин самт 
ҷойдошта ва садди роҳи ин падидаи номатлубро гирифтан, 
инчунин ҷавонону наврасонро дар рӯҳияи ватандӯстию 
ватанпарастӣ тарбия намудан ва ба хотири боз ҳам баланд 
бардоштани масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи 
фарзанд, худшиносиву худогоҳӣ, ватандӯстиву ватанпарастӣ, 

эҳтироми арзишҳои милливу умумибашарӣ, риояи меъёрҳои одобу 
ахлоқи ҳамида, омода намудани фарзандон ба ҳаёти мустақилона 
ва ба роҳи рост ҳидоят намудани фарзандонамон дар мамлакат 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару 

модар дар таълиму тарбияи фарзанд» қабул гардидааст. Ин қонун 
барои беҳдошти ҳаёти кӯдакон, коҳиши сатҳи ҷинояткорӣ дар 
миёни онҳо замина гузошта, масъулияти падару модарро дар 
таълиму тарбияи фарзанд боз ҳам зиёдтар мегардонад[2, саҳ.1]. 

Донишмандон бар он назаранд, ки бояд волидону омӯзгорон, 
ки дар таълиму тарбияи фарзандон масъул мебошанд, пеш аз ҳама 
бояд ба тарбияи ақлонӣ ва инкишофи зеҳнии онҳо аҳамияти махсус 

зоҳир намоянд. Мазмуни асосии лоиҳаи қонунро уҳдадориҳои 
падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ташкил медиҳад ва ин 
уҳдадориҳо аз он иборат мебошанд, ки падару модар ва омӯзгорон 
бояд тамоми донишу малакаи худро барои тарбияи дурусти 
фарзандон равона намоянд, тамоми восита ва шароитро муҳайё 
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созанд, то ки фарзандон бештар ба донишандӯзӣ ва азхудкунии 

касбу ҳунар машғул шаванд. Падару модар вазифадоранд, ки тибқи 
арзишҳои миллӣ ба фарзандони худ номи нек гузоранд, барои 
саломатӣ, инкишофи ҷисмонӣ, маънавӣ ва ахлоқии онҳо ғамхорӣ 
намоянд ва фарзандро дар рӯҳияи эҳтиром ба Ватан, эҳтироми 

падару модар ва риояи арзишҳои милливу умумибашарӣ тарбия 
намуда, барои онҳо шароити хуби таълиму тадрисро фароҳам 
оваранд. Чунки дар ҳама давру замонҳо илмомӯзию 
маърифатпарварӣ аз омилҳои тақдирсози миллату давлатҳо ба 

шумор меравад. “Омӯзгорон, мақомоти давлатӣ, муассиса ва дигар 
ташкилотҳое, ки масъалаҳои вобаста ба таълиму тарбияи кӯдакро 
танзим мекунанд уҳдадоранд, ки оид ба пешгирии 
ҳуқуқвайронкуниҳо аз тарафи кӯдакон тадбирҳо андешанд” - ин 

меъёр аз Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти 
падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» бармеояд. Қонуни 
мазкур аз соли ба тасвиб расиданаш то ҳол натиҷаҳои назарраси 
пешгиркунандаи ҳуқуқвайронкунии кӯдакону наврасонро нишон 
додаст.  

Аз ҷумла, дар ҷомеаи имрӯзаи кишварамон сатҳи оворагардию 

ҳуқуқвайронкунӣ ва содир гардидани ҷиноятҳо аз ҷониби ҷавонону 
наврасон нисбат ба солҳои гузашта хеле паст шудааст ва падару 
модарон низ барои ба таълиму тарбия фаро гирифтани фарзандон 
тамоми чораҳои заруриро андешида, шароити хуби маърифатнок 
намудани онҳоро ба роҳ монда истодаанд. Аммо бо вуҷуди ин, 
барои боз ҳам коҳиш додани сатҳи ҷинояткорӣ дар миёни насли 

ҷавони ҷомеа ва ба ҳаёти осудаву арзанда роҳнамоӣ кардани онҳо 
аз мақомоти дахлдор ва пеш аз ҳама аз падару модар масъулияти 
бештар тақозо мегардад. Зеро имрӯзҳо баъзан ба назар мерасанд 
оилаҳои ҷавоне, ки бо сабаби надоштани таҷрибаи кофии оиладорӣ 

ва дониши мукаммал барҳам мехӯранд.  
Дар ин росто волидон вазифадоранд, ки инкишофи қобилияти 

фарзандонро фароҳам оварда, шаъну шарафи инсонии онҳоро 
эҳтиром намуда, ба муомилаи бераҳмона нисбат ба онҳо роҳ 

надиҳанд, бо муассисаҳои таълимӣ ҳамкорӣ намоянду пайваста аз 
ҷараёни донишандӯзии фарзандони худ бохабар шаванд. Маврид 
ба зикр аст, ки ҳар як падару модар масъуланд дар раванди 
таълиму тарбияи фарзанд ҷиҳатҳои рӯҳию равонии онро ба назар 

гирифта, кӯшиш ба харҷ диҳанд, ки ба кӯдакон зӯровариро пеш 
наоранд ва аз зинаҳои инкишофи кӯдакон бархурдор шаванду 
таълиму тарбияи дурустро ба роҳ монанд [3, с.1]. 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару 
модар дар таълиму тарбияи фарзанд» на танҳо бо масъул 
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гардонидани падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд қабул 

гардидааст, балки ба фарзандони болиғу қобили меҳнат вазифаҳои 
махсусро вогузор кардааст. Аз ҷумла, дар он муқаррар шудааст, ки: 
“Фарзандони болиғу қобили меҳнат вазифадор карда шуданд, ки 
падару модари худро нигоҳубин намуда, онҳоро аз ҷиҳати моддӣ ва 

маънавӣ дастгирӣ намоянд”. Дар ҳолати иҷро накардани 
уҳдадориҳои мазкур, фарзанди болиғу қобили меҳнат бо тартиби 
муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
ҷавобгарӣ кашида мешавад. 

Ҳар як падару модарро зарур аст, ки ин вазифаи ҷонӣ ва қарзи 
шаҳрвандиро хуб дарк намуда, фарзандони худро бо роҳи дуруст, 
анҷоми амалҳои тақдирсоз, омӯзиши илму ҳунар ва азхуднамоии 
техникаву технологияҳои муосир, ширкати фаъолона дар корҳои 

ҷамъиятӣ ва ободониву созандагии Ватани азизамон - Тоҷикистон 
ҳидоят кунанд ва тавонанд, ки дар оянда аз фарзандони содиқу 
номбардори миллати худ ифтихор намоянд. 

 
Пайнавишт: 

1. http://dushanbemaorif.tj/(санаи муроҷиат – 19.05.2020) 
2. http://javonon.tj/(санаи муроҷиат – 19.05.2020) 

3. https://www.tajmedun.tj/(санаи муроҷиат – 19.05.2020) 
4. Қонуни ҶТ » Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму 

тарбияи фарзанд» https://majmilli.tj (санаи муроҷиат – 19.05.2020) 
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Дар фарҷоми соли сипаришуда Паёми навбатии Асосгузори 

сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ 
ва хориҷии ҷумҳурӣ» ироа гардид. Дар Паёми хеш Пешвои 

муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин нуктаро зикр 
намуданд: «Ҳадафи Роҳбари давлат аз ин ташаббусҳо баланд 
бардоштани сатҳи саводу маърифатнокии мардум ва дар навбати 
аввал, наврасону ҷавонон, тақвияти ҳисси миллӣ, ватандӯстиву 

ватанпарварӣ, ҳуввияти миллӣ, арҷгузорӣ ва омӯхтани забон, 
таърих, фарҳанги бостонии тоҷикон, тавсеаи доираи донишу 
ҷаҳонбинии илмиву техникӣ ва рушди илмҳои дақиқу табиӣ дар 
кишвар мебошад». 

Боиси ифтихори ҷавонони Тоҷикистони соҳибистиқлол аст, ки 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми хеш 
ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки санаи 22.12.2016 
баргузор гардид, соли 2017-ро Соли ҷавонон эълон намуданд. Ин 
шоҳиди таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намудани Сарвари давлат нисбат ба 

ҷавонони давлати соҳибистиқлоли ҷавонамон мебошад. 
Маҳз бо дастгирии бевоситаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ 

– Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон имрӯз ҷавонони кишвар дар муҳити сулҳу субот, 

ваҳдату ягонагӣ, дар ҷомеаи демокративу ҳуқуқбунёд ба камол 
расида, дар рушду нумӯи ватани азизамон – Тоҷикистон саҳми 
арзандаи худро мегузоранд. 

Имрӯзҳо ҷавонон дар ҳама соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ 

кору фаъолият бурда, 70 фоизи аҳолии кишвари офтобии моро 
ташкил медиҳанд ва ҳамчун муҳаррики асосии ҳаракатдиҳандаи 
ҷамъият маҳсуб меёбанд. 

Ҷавонони ҳар кишвар сармоя ва муҳимтарин нерӯи он миллат 
ба ҳисоб мераванд, ки агар ин нерӯ ба хубӣ парвариш дода шавад, 
оянда метавонад ҳосил ва натиҷаи хубе барои он миллат ва кишвар 
бошад. 

Дар Паёми навбатии хеш Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон чунин нуқтаро таъкид кардаанд: «Татбиқи 

босамари сиёсати давлатии ҷавонон аз рӯзҳои нахустини 
соҳибистиқлолӣ дар меҳвари фаъолияти Ҳукумати Тоҷикистон 
қарор дорад. Ҳукумати Тоҷикистон ташаббусу пешниҳодҳои 

созандаи ҷавононро ҳамеша дастгирӣ намуда, барои амалӣ 
гардидани онҳо имконият фароҳам меорад. Наврасону ҷавонони 
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моро зарур аст, ки ҷавобан ба ин ғамхориҳо тамоми саъю талоши 

хешро ба донишандӯзӣ, интихоби касбу ҳунарҳои муосир, ободиву 
пешрафти сарзамини аҷдодӣ, ҳимояи Ватан, рушди илму техника ва 
бунёдкорӣ равона созанд». 

Ба таъкиди Сарвари давлат, ҷавонон бояд аз ҳама қишрҳои 

дигари ҷомеа бештар фаъол бошанд, ташаббусҳои созанда 
пешниҳод намоянд, рамзҳои давлатӣ, муқаддасоти миллӣ ва 
дастовардҳои истиқлолиятро ҳифз кунанд, дар ҳаёти сиёсиву 
иҷтимоии Тоҷикистони азиз бо дасту дили гарм ва нерӯи 
бунёдгарона ширкат варзанд, амнияти давлат ва шарафу номуси 
ватандориро ҳимоя карда, худро аз ҳама хавфу хатарҳои номатлуби 

ҷаҳони муосир эмин нигоҳ доранд ва парчамбардори ин сарзамин, 
марзу бум ва кишвари муқаддасамон бошанд. 

Мавриди қайд аст, ки аз тарафи Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷавонони тамоми 

қишрҳои ҷомеа ғамхории бевосита зоҳир мегардад. Имрӯзҳо 
ҷавонон тибқи Квотаи президентӣ таҳсили худро ҳам дар дохил ва 
хориҷи кишвар давом дода истодаанд. Инчунин, ба мукофотҳои 
давлатӣ, стипендияҳои байналмилалию маҳаллӣ, ҷоизаҳо ва 

имтиёзҳои гуногун пешбарӣ мегарданд ва ин шаҳодати ғамхории 
давлату ҳукумат нисбати ҷавонон аст. 

Аз рӯзҳои ба даст овардани Истиқлолияти давлатӣ Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади баланд бардоштани нақши 

ҷавонон дар ҷомеа, фаъолгардонии мақоми онҳо дар ҳаёти 
иҷтимоиву иқтисодии кишвар тадбирҳои амалӣ андешида 
истодааст. Дар ин муддати кӯтоҳ вобаста ба ҳифзи ҳуқуқҳои 
ҷавонон, ҷиҳати ҳалли масъалаҳои муҳими ҳаёти онҳо, инчунин 

татбиқи босамари сиёсати давлатии ҷавонон як қатор санадҳои 
меъёрии ҳуқуқӣ, аз ҷумла Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон» аз 13 марти соли 1992 

(тасдиқ бо тағйиру илова 15 июли соли 2004, таҳти №52), Фармони 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 майи соли 1997 «Дар бораи 
тадбирҳои беҳтар намудани кор бо ҷавонон» ва дар ҳамин замина 
таъсис дода шудани Кумитаи кор бо ҷавонони назди Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, қабул гардидани Барномаи миллии 
«Ҷавонони Тоҷикистон барои солҳои 1999 – 2000” (5 октябри соли 
1998), Барномаи миллии «Ҷавонони Тоҷикистон барои солҳои 2001 
– 2003» (соли 2001), таъсис додани Ҷоизаи ба номи Исмоили 

Сомонӣ (20 марти соли 1998), Фармони Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи таъсиси стипендияҳои 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои хонандагони мактабҳои 
таъсилоти ҳамагонӣ, литсейҳо, гимназияҳо, омӯзишгоҳҳои касби – 
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техникӣ,  техникумҳо ва коллеҷҳо» (26 феврали соли 1998), 

Стратегияи сиёсати давлатии ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то 
соли 2020, Барномаи давлатии тарбияи ватандӯстии ҷавонон дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Барномаи рушди саломатии ҷавонон дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Барномаи миллии рушди иҷтимоии ҷавонон 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016 – 2018, 23 май эълон 
гардидани Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон, доир гаштани фестивалҳои 
ҳамасолаи дӯстии ҷавонон дар ҳамаи шаҳру вилоятҳои Тоҷикистон, 
ки татбиқи онҳо боиси хеле боло гардидани нақши ҷавонон дар 

ҳаёти ҷомеа гардид. Ин шаҳодати раднопазири дар солҳои 
Истиқлолият ба амал омадани тағйиротҳои куллӣ дар ҳаёти 
ҷавонони кишвар мебошанд. 

Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯриҳои 

чандинкаратаи худ бо ҷавонон аз 2 феврали соли 1993, то 21 майи 
соли 2021 мулоқоту  дигар вохӯриҳо муҳимтарин муаммову 
проблемаҳои ҳаёти ҷавононро баррасӣ намудаанд. Ин вохӯриҳо 
рамзи ояндасозиву ояндабинӣ ва дарки рисолати баланди 

ҷомеашиносӣ, инсонгароӣ ва худшиносиву худогоҳии ҷавонони 
кишвар мегардад. 

Ҷавонони кишвар аз ҳар вохӯриву мулоқотҳои бо Пешвои 
миллат баргузор гардида, барои худ сабақи судманд гирифтаву дар 
роҳи ба ҳаёт татбиқ намудани он ҳамеша садоқату фидокорӣ зоҳир 
мекунанд. 

Бояд қайд намуд, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ташаббусу пешниҳодҳои созандаи ҷавононро ҳамеша дастгирӣ 

намуда, барои амалӣ гардидани онҳо имконият фароҳам меорад. 
Яке аз санадҳои меъёрию ҳуқуқие, ки санаи 15 июли соли 2004, 

таҳти №52 аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ 
ёфтааст, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷавонон ва 

сиёсати давлатии ҷавонон» мебошад. 
Қонуни мазкур асосҳои ташкилӣ, ҳуқуқӣ, иҷтимоию иқтисодии 

тарбия, ташаккул ва камолоти ҷавононро муқаррар намуда, 
принсипҳо ва тадбирҳои татбиқи сиёсати давлатро дар соҳаи 

истифодаи пурсамари иқтидори зеҳнӣ ва маънавии онҳо, ки ба 
манфиати ҷамъият равона мешавад, муайян мекунад. 

Ҷавононро зарур аст, ки ҷавобан ба ин ғамхориҳои Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон тамоми саъю талоши хешро ба донишандӯзӣ, интихоби 
касбу ҳунарҳои муосир, боз ҳам ободу зебо гардидани сарзамини 

аҷдодӣ, ҳимояи Ватан, рушди илму технологияи инноватсионӣ, 
соҳаи варзиш, сайёҳӣ ва бунёдкорӣ равона созанд. 
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Бо мақсади амалӣ шудани ҳадафҳои Сарвари давлат нисбати 

ҷавонони кишвар дар мақолаи мазкур чунин пешниҳод менамоем: 
-Ҷавонон бояд аз донишҳои замонавӣ бохабар, ҳамқадам ва 

пешсаф бошанд; 
-Ҷавонон бояд натанҳо донандаи техника ва технологияҳои 

муосир, балки татбиқкунандаи он дар соҳаҳои хоҷагии халқ 
бошанд; 

-Ҷавонон дар оянда ҳамчун намояндагони сазовор ва шоистаи 
миллати хеш гашта, Ватани азизамонро дар арсаи ҷаҳонӣ 
муаррифӣ намоянд; 

-Ҷавонон рисолати таърихӣ ва эҳсоси масъулияти хешро дар 
баробари ниёгони гузашта, ҷомеаи имрӯза ва наслҳои оянда амиқ 
дарк намоянд; 

-Ҷавонон барои ҳифзи дастовардҳои даврони истиқлол, 
ваҳдати миллӣ, сулҳу субот ва рушди минбаъдаи иҷтимоиву 
иқтисодии Ватани азизамон тамоми нерӯи ақлониву ҷисмонии 
худро равон созанд. 
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ноҳияи Синои шаҳри Душанбе 
 

КОНСЕПСИЯ – АСОСИ ТАРБИЯИ МИЛЛӢ 

Калимаи “тарбия” (“тарбият”  تربیت) лафзи арабӣ буда, 

парвариш; таълим; омӯхтан, адаб омӯхтан, навозиш, меҳрубонӣ; 
нигоҳбонӣ, ҳимояро шарҳ медиҳад [6]. 

 Ба қавли Ҷунайдуллои Ҳозиқ: 

Гулистон дар бағал дорад хаёлам, 
Қабули тарбият дорад ниҳолам [6]. 

Ё ба гуфтаи Ҳофизи Шерозӣ: 

https://www.vajehyab.com/?q=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA
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Бувад, ки маҷлиси Ҳофиз ба юмни тарбияташ, 

Ҳар он чӣ металабад, ҷумла бошадаш мавҷуд [6]. 
Мафҳуми тарбия ба андешаи мо ҳикмату таҷрибаи 

гузаштагон, ки аз мушоҳида, тааммуқ ва тааммули ҳаводиси 
рӯзгору зиндагонии худу мардуми табақоти мухталиф баҳра 
гирифта, ҳосили ин таҷрибаҳоро дар рафти ба камол расонидани 
насли оянда дар хислати онҳо татбиқ намудан мебошад. 

Гузаштагони мо ба масоили тарбияи фарзанд муносибати 
ҷиддӣ зоҳир мекарданд. Далели гуфтаҳои мо он аст, ки ҳатто 
шоҳони давр баҳри тарбияи шоистаи фарзандон онҳоро ба муддати 

мадид зери парастории мардони фозилу ҳаким месупоридаанд. 
Дигар мадрак он аст, ки адибони классики мо осори гаронмояе дар 
ин самт нашр ва ба фарзандони худ эҳдо мекарданд. Аз қабили 
“Қобуснома”-и Унсурулмаолии Кайковус, ки ба фарзандаш 
Гелоншоҳ бахшидааст ва ё “Баҳористон”-и Абдураҳмони Ҷомӣ ба 
писараш Зиёуддин Юсуф.  

Дар ин мақола наметавон аз ду шоҳкории Шайх Муслиҳиддин 
Саъдии Шерозӣ “Гулистон”-у “Бӯстон” ва “Маснавии маънавӣ”-и 

Ҷалолуддини Балхӣ ёдовар нашуд, зеро ҳарф ҳарфи ин асарҳо дар 
ситоиши тарбияи хуб ва ахлоқи ҳамидаи инсонианд. 

Ин осори арзишманд бо забоне шево, расо, ширин, балеғ ва 
фасеҳ нигошта шуда, ҳикояҳои дилчаспу нурангезе доранд. 

Суханҳои эшон аз таҷрибаю дидаву андӯхтаҳо таровида, лоҷарам 
дар дилҳо нишастааст. Басо аз ҷумлаву абёташон ба сурати 
зарбулмасалу ҳикмат имрӯз дар забонҳо равон аст. Масалан, 
ҳикмати Абдураҳмони Ҷомӣ матлаби моро равшан мекунад:  

Боядат аввал адаб андӯхтан, 
Пас дигар касро адаб омӯхтан [1, 125]. 

Ва ё ҳикмати Абулқосим Фирдавсӣ далели андешаи болост: 
Адаб беҳтар аз ганҷи Қорун бувад, 
Фузунтар аз мулки Фаридун бувад [7]. 

Мо бо доштани чунин осори гаронмоя, ки ба тарбияи хубу 
шоистаи фарзандон бахшида шудааст, дар ақсою акнофи ҷаҳон 
машҳурем. Ин таълифот дар тӯли замон пайваста мавриди 
истиқболи хосу ом будааст ва дар тарбияи наслҳо мондагор. Барои 

таъйиди ин гуфтаҳо шояд ҳикояи Ҷалолуддини Балхӣ бо номи “То 
ҷавонӣ, коре бикун” кофӣ бошад, ки ниёзи маънавии мардумро 
асрҳо боз бароварда мекунад: 

”Марде нодону бадсиришт хор дар роҳи мардум кошта, мояи 
озору азияти обирин (убуркунанда) шуда буд. Мардум шикояташро 
назди қозӣ бурданд. Қозӣ ӯро дастур дод, то хорҳоро аз реша 
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биканад ва аз сари роҳи мардум бардорад. Аммо мард дар анҷоми 

фармони қозӣ таъаллул меварзид ва имрӯзу фардо мекард: 
Чун ба ҷид ҳоким бад-ӯ гуфт: 
-Ин бикан. Гуфт: -Оре, барканам рӯзеш ман. 
Муддате фардову фардо ваъда дод,  
Шуд дарахти хори ӯ муҳкамниҳод.  

Рӯз ба рӯз мард пиру нотавон мешуд ва хор дар замин маҳкаму 
устувортар мегашт, чандон ки канданаш барои мард муяссар 
нашуд. 

Ту ки мегӯйӣ, ки фардо, ин бидон,  
Ки ба ҳар рӯзе, ки меояд замон.  

Он дарахти бад ҷавонтар мешавад, 
В-ин кананда пиру музтар мешавад. 

Эй бародар! Сифоти нописанд ҳар як дар даруни мо ҳамчу 
хорест, ки рӯз ба рӯз бештар реша медавонад ва барканданаш 

душвортар мешавад ва мо низ рӯз ба рӯз заифтару нотавонтар 
мегардем. Пас кори имрӯзро ба фардо ҳавола мадеҳ. Диранг ҷоиз 
нест, ҳар чи зудтар бояд, ки ин хорҳоро аз вуҷуди худ пок кунем:  

Ин ду рӯзакро, ки зӯрат ҳаст, зуд, 

Пирафшонӣ бикун аз роҳи ҷуд.  
Ҳин, магӯ фардо, ки фардоҳо гузашт,  

То ба куллӣ нагзарад айёми кашт [4, 80]. 
 Ҳикмати ин ҳикояро дар ду маврид метавон дарк кард: аввал 

он ки сифоти нописандро бояд аз худ дур кард, сонӣ он аст, ки кори 

имрӯзро ба фардо гузоштан ҷоиз нест ва ҳар лаҳзаи айёми ҷавониро 
мебояд, чун ҷавонию нерумандӣ мисли баҳорест зудгузар.  

Ҳамин нукта дар суханронии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ- 
Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрӣ бо ҷавонони 

саодатманди диёр (санаи 21.05.2021) бисёр олӣ, ҷаззобу 
таҳрикдиҳанда ва ҳавасмандкунанда садо дод: “Мо аз ҷавонони 
кишвар умеди калон дорем, ки вақтро ғанимат шуморида, ба 

хотири ояндаи неки Ватан ва пешрафти давлати соҳибистиқлол, 
омӯхтани илму дониш, касбу ҳунар, забонҳои хориҷӣ ва аз худ 
кардани техникаву технологияҳои навтаринро вазифа ва мақсаду 
мароми ҳаррӯзаи худ қарор медиҳанд” [5]. 

Дар ин росто шоири ҷавонсарои тоҷик Лоиқ Шералӣ низ 
бобати зуд сипарӣ шудани даврони ширину гуворои ҷавонӣ бисёр 
хуб фармудаанд: 

Бо қаҳ-қаҳи мастонаю бо шеъру тарона, 
Бо рӯҳияи ғолибу ошӯбгарона, 

Бо тантанаи ақл карон то ба карона, 
Чун рӯд ба сад ғулғула бигзашт ҷавонӣ, 
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Чун раъд ба сад валвала бигзашт ҷавонӣ [3, 58]. 

Ин мисраъҳо ҷавононро ба қадри вақти гузарон будани айёми 
шубоб талқин менамояд ва чи муносиб аст дар тақвияти ҳидоятҳои 
падаронаи Президенти кишвар.  

Бисёр масарратбахш аст, ки ҳамин оини гузаштагон дар 
замони муосир бо таълиф ва тасвиби Консепсияи миллии тарбия 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон идома ёфта истодааст. Консепсияи 
мазкур бо назардошти анъанаву суннатҳои арзишманди миллати 
тоҷик ва халқияту миллатҳои дигари Тоҷикистон таҳия гардида, бо 

қарори Хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 03.03.2006, №94 тасдиқ 
гардидааст ва инак 15 сол аст, ки баҳри тарбияи миллии насли 
ояндасози миллат нақши бориз дорад. 

Он сиёсати кунунӣ ва стратегии давлату Ҳукуматро дар самти 

тарбияи аҳолии кишвар, бавижа насли наврасу ҷавон муайяну 
мушаххас менамояд. Ҳадафу мақсад, моҳияту вазифаҳо ва мазмуну 
муҳтавои тарбияи миллиро ба танзим дароварда, нақш, мақом ва 
ҷойгоҳи онро дар ташаккули шахсияти инсони комил муайян 
мекунад.   

Ногуфта намонад, ки дар Консепсия оид ба мафҳуму моҳияту 

мақсади тарбия чунин оварда шудааст: “Мақсади тарбия қисми 
таркибии ҳадафу вазифаҳои давлат қарор мегирад, ки барои амалӣ 
намудани манфиатҳои давлат, ҷомеа ва ҳар як шаҳрванд равона 
карда мешавад. Давлат чунин тартибу низомро ҷорӣ мекунад, ки 

барои ҳаёт ва фаъолияти инсон ва тарбияи миллии шаҳрвандон 
мусоидат менамояд. Тарбияи миллӣ дар шаҳрванд сифатҳои 
баланди ахлоқӣ, ҳуввияти миллӣ, инсондӯстӣ, озодандешӣ, мавқеи 
шаҳрвандӣ, ташаббускорӣ ва амсоли инро ташаккул медиҳад” [2, 8]. 

Воқеан ҳам, тарбия падидаи иҷтимоӣ, фарҳангӣ, психологӣ ва 
педагогӣ буда, барои танзими ҳаёти инсон ва пешрафти ҷамъият 
хизмат менамояд. Он ҳамчун фаъолияти махсуси мақсадноки инсон 

барои рушди шахс ва ворид шудани инсон ба ҷараёни зиндагии 
воқеӣ ва бунёди ҳаёти маданӣ равона карда мешавад [2, 11].  

Дар фароварди ин мақола як пешниҳод доштем, ки агар 
масъулони Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ибтикор кунанд ва дар асоси Консепсияи миллии тарбия барномаю 
стратегияҳо, нақшаҳо ва китобҳои дарсӣ барои соатҳои тарбиявии 
макотиби миёнаву олӣ таҳия намоянд, бешак, ба манфиати кор 

хоҳад буд. 
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ТАРБИЯИ АХЛОҚИ ҲАМИДА ДАР МЕҲВАРИ АСОСИИ 

КОНСЕПСИЯИ МИЛЛИИ ТАРБИЯ 
 
    «Ниёгони тамаддунофари мо доимо таъкид доштаанд, ки 

инсон падидаи тарбиятӣ мебошад. Ташаккул ва такомули ҳақиқии 

инсон раванди пайгир ва огоҳонаи рушди маънавӣ ва ахлоқии ў дар 

робита бо такмили мазмуни инсонгароии низоми иҷтимоист»  

                                                                                   Эмомалӣ Раҳмон    

  
Тарбия – асоси пешрафти ҷомеаи мутамаддин ва пойдевори 

рушду камолоти инсонӣ маҳсуб меёбад. Зеро танҳо шахси дорои 

тарбияи баланд ва маърифати комил метавонад, дар ҷамъият 
мақоми шоиста пайдо намояд ва соҳибэҳтирому соҳибманзалат 
бошад. Дар қатори анъанаҳои миллӣ, таҷрибаи таърихии 

соҳибдавлатию тамаддунофарӣ, осори ниёгони ганҷовар ва 
абармардони миллатпараст, дар даврони соҳибистиқлолӣ қабул 
гардидани Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
яке аз омилҳои асосии эҳёи ғояи миллии тарбия, аз ҷумла тарбияи 

ахлоқи ҳамида ва одобу рафтори хуб ба шумор меравад, ки ҳамаи 
он дар маҷмӯъ барои таълиму тарбияи насли навраси давраи навин 
мақоми ибратдиҳандаро хоҳад бозид. Тарбияи ахлоқӣ ва маънавӣ 

дар Консепсия чунин роҳандозӣ шудааст: “Ин сифатҳо дар инсон 
на танҳо фаҳмиши зебоӣ, балки фаъолияти нексириштӣ, ростқавлӣ, 
ҳалолкориву ҳалолхўрӣ, бо адлу инсоф, саховатманд будан ва 

http://www.president.tj/
https://vazhaju.tj/word/
https://zarowadk.ru/dnld/meros/shohnoma_1.php
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амсоли инро ба вуҷуд меоранд. Ҳамаи дигар унсурҳои тарбияи 

миллӣ дар худ ғояҳои ахлоқию маънавӣ доранд. Ахлоқ унсурест, ки 
қисматҳои дигари тарбияро бо ҳам мепайвандад ва асоси 
фаъолияти шаҳрвандро ташкил медиҳад” [2,6]. 

Ахлоқ аз падидаи қадими иҷтимоист, ки  баробари пайдоиши  

инсон ташаккул ёфтааст. Ахлоқ истилоҳи арабӣ, шакли ҷамъи хулқ 
аст, ки муродифҳо ва калимаҳои мазмунан ба он наздик дар забони 
тоҷикӣ“одоб”, “рафтор”, “кирдор”, “сират”, “амал”мебошанд 
[8,105]. Дар забони тоҷикӣ ҳамчунин ба ду вожаи дигаре низ 

таваҷҷуҳ дода мешавад, ки мустақиман бо масоили ахлоқӣ марбут 
мебошанд: сурат ва сират. 

“Сурат” дар фарҳангҳо ба маъноҳои: 1. Зоҳир, намуд, шакли 
зоҳирӣ. 2. Ҳайкал, муҷассама. 3 Нақш, тасвир. 4. Чигунагӣ, 
кайфият, ҳолу вазъият. 5. Симо-рӯй, чеҳра, аломат, нишона 
мавриди истифода қарор дорад.  

“Сират” ба маъноҳои: 1. Одат, хислат. 2 табиат ва рафтор 
маънидод мешавад. “Сират” ба маънои зебоии ботинӣ (ахлоқ, хулқ, 
сиришт) ва “сурат” ба маънои зебоии зоҳирӣ, шакли зоҳирӣ низ 
истифода мешавад.  

Азбаски ахлоқ бунёди маънавии ҳастии инсон ва ҷомеа 
мебошад, хулқу одоб дар тамаддуни тоҷику форс ҳамчун арзиши 

воло, муқаддам, ҳулқиёт, этика бошад, илми аз ҳама воҷиб ва зарур 
эътироф гаштааст. Он вобаста аз матлаби гўянда дар таркибҳои 
ахлоқи покиза, ахлоқи ҳамида, ахлоқи фозила, ахлоқи разила, ба 
маъноҳои хулқи нек, одоби хуб, кирдори писандида, нек, бад, 

манфӣ ва ғ. мавриди истифода қарор дорад. “Ахлоқ ба мисли 
занҷирест, ки ҳалқаҳоро бо ҳам пайваст месозад ва одамонро бо 
якдигар пайваста, умумияти ормониеро зоҳир месозад, ки дар 
дохили он танҳо ҳастии инсон метавонад ташаккул ва такомул 

ёбад”[1,47]. Одобу ахлоқ бунёди маънавии инсон ва ҷомеаро 
ташкил дода, дар тамоми муносибатҳои ҷамъиятӣ нақши бузург 
доранд. Ахлоқ аз қадим мағз андар мағзи фарҳангу адабиёт, 
суннату анъана, урфу одати мардум, шууру равони халқи тоҷик ҷой 

гирифтааст. Волидону пирон аз рўи расму одат ба фарзандон ҳанўз 
аз овони кўдакиашон, муаллимон ба шогирдон баробари ёд додани 
забон, таълими илму дониш, хоса услубу одоби писандидаро 
тарбия ва талқин менамоянд. Ахлоқ раҳнамо, амири инсон ва ҷомеа 

ба ҷониби хайру саодат мебошад. Ахлоқ ҳамеша касро, ҷомеаро ба 
роҳи росту дуруст, ба рафтори оқилона, накўкорӣ, созандагиву 
бунёдкорӣ раҳнамун месозад. Тибқи виҷдони пок рафтор кардан, 
барои амалҳои хайру некро анҷом додан ҳидоят менамояд. Бино ба 

гуфтаи олими файласуф М.Мирбобоев «ахлоқ падидаи нодири 
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иҷтимоӣ буда, ниҳодест, ки дар худ рисолат, нерў ва имконоти 

азимеро маҳфуз медорад»[3,6]. 
Вожаи “адаб” дар маъноҳои: 1. Хулқи нек ва писандида, 

хушхулқӣ; 2. Шарм, ҳаё, табиати накӯ. 3. Илм, дониш, ҳунар; 4. 
Таълим, танбеҳ, адаб  омӯхтан – таҳсили одоб кардан, тарбия 

гирифтан ва хулқи некӯю писандида касб кардан, риоя кардани 
адаб, адабгоҳ –ҷойи адабомӯзӣ шарҳ дода мешавад. Ин нуктаро 
бузургон дар ҳама давру замон дар осори худ такрор ба такрор 
таъкид ва талқин кардаанд. Чунончӣ: 

                                  
 Боядат аввал адаб андўхтан, 
Пас ба дигар кас адаб омўхтан. 

                                                                      (А. Ҷомӣ) 
 

Одамизод, агар беадаб аст, одам нест, 
Фарқ мобайни бани одаму ҳайвон адаб аст. 

Кардам аз ақл суоле, ки бигў имон чист? 
Ақл бар гўши дилам гуфт: имон адаб аст. 

                                                                   (Ҷ. Румӣ) 
 

Асли куллӣ чу хулқро дидам, 
Илми ахлоқро писандидам. 

                             (К. Биноӣ) 
Илми ахлоқ аз ҳама илмҳо воҷиб аст. 

                                                                    (М. Ҳиҷозӣ) 
Адабу шарм туро хисрави маҳрӯён кард, 

Офарин бар ту, ки шоистаи сад таҳсинӣ 

                                                                (Ҳофиз) 

Асарҳои аксарияти намояндагони маъруфи адабиёти 
классикии тоҷик, ки ба ганҷинаи фарҳанги ҷаҳонӣ шомил 
гардидаанд ва эътирофи умумро пайдо кардаанд, дар тарбияи 
ахлоқии ҷавонон аҳамияти калон доранд. Аз ҷумлаи онҳо “Калила 
ва Димна”, “Пандномаи Анӯшервон”, “Пандномаи Бузургмеҳр”, 

“Одоб-ус-сағир” ва “Одоб-ул-кабир”-и Ибни Муқаффаъ, “Тибби 
рӯҳонӣ”-и Абӯбакри Розӣ, “Таҳзиб-ул-ахлоқ”-и А. Мискавайҳ, 
“Рисолат-ул-ахлоқ”и Абӯнасри Форобӣ, “Тадбири манзил”-и Ибни 
Сино, “Рӯшноинома” ва “Саодатнома”-и Носири Хисрав, 

“Қобуснома”-и Унсурмаолии Кайковус, “Кимиёи саодат”-и 
Муҳаммад  Ғаззолӣ, “Ахлоқи Носирӣ”-и Насируддини Тӯсӣ, 
“Гулистон” ва “Бӯстон”-и Саъдии Шерозӣ, “Ахлоқи Ҷалолӣ”-и 
Ҷалолуддини Даввонӣ, “Ахлоқи Мӯҳсинӣ” ва “Футувватномаи 
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султонӣ”-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ, “Одоб-ул-асҳоб”-и Алии Сафӣ 

ва ғайраҳо мебошанд.  
Масалан, Ҳусайн Воизи Кошифӣ ахлоқи ҳамида, хулқу хў, 

одоби писандидаро барои ҳамагон, чи хурду чи калон, чи хосу чи 
ом заруру зебо ҳисобидааст. Хулқу атвори нек на танҳо бунёди 

маънавии инсон, ҳамчунин зебоии вайро низ муайян месозад. Дар 
асараш “Ахлоқи Мӯҳсинӣ” ӯ навиштааст: ”«Ахлоқи сутуда ва 
авсофи писандида, аз ҳама афроди одамиён зебо ва мустаҳсан 
менамояд»[7,2]. Мавлоно Кошифӣ моҳияти ахлоқи ҳамида, 
маънавиятро ифшо карда, таъин менамояд, ки одамиву одамият 
маҳз ба туфайли одобу хулқи нек муайян мегардад.  Педагоги 

барҷаста М.Орифӣ бар ин ақида аст, ки “Одобу ахлоқ дар 
педагогикаи халқӣ маънои васеъ дошта, мафҳумҳои гуногун, аз 
қабили  ватандўстӣ, халқпарварӣ, дўстӣ ва рафоқат, инсондўстӣ, 
хоксорӣ, ростӣ, мардонагӣ, ҳурмат, шуҷоатро дар бар мегирад” 

[4,15]. Бунёди маънавии инсон, сират, ҷавҳари одамиро одоб, хўи 
нек ташкил медиҳад, на мансабу сарват, на сурати зебову либоси 
қиматбаҳо. 

Ҳар кӣ дар ў сирати некў бувад, 

Одамӣ аз одамиён ў бувад. 
Некии мардум на накўрўӣ аст, 

Хўи накў мояи некўӣ аст [7,12].  
Тибқи оини мавсуф аломатҳои хушхўӣ ва одоби писандида 

инҳоанд: аввалан, бо мардумон дар корҳои некашон мухолифат 
накардан, халал нарасонидан; дуюм, ҳамеша аз рўи инсоф амал 
кардан; сеюм, айби одамонро наҷустан, айбҷўӣ накардан; чаҳорум, 
агар касе камбудие содир намояд, онро рўйпўш намудан; панҷум, 

агар гунаҳгор узр хоҳад, онро пазируфтан; шашум, ҳоҷати 
мўҳтоҷро баровардан; ҳафтум, ранҷи мардумон кашидан; ҳаштум, 
айби худро дида тавонистан; нуҳум, ба халқ бо чеҳраи кушод 
муомила кардан; даҳум, ба мардум сухани хуш гуфтан.  

“Гулистон”-и Саъдии Шерозӣ аз муҳимтарину нафистарин ва 
пурмазмунтарин осори фикриву адабию ахлоқии тамаддуни 
башарӣ ба ҳисоб меравад. Ин китоб маҷмӯаи беназири ахлоқиву 
тарбиявӣ буда, асрҳо ҳамчун мактаби тарбият хидмат намуда, 

муаллифи он дар фарҳанги мо ҳамчун “муаллими ахлоқ” шуҳрат 
ёфтааст. Дар яке аз ҳикоятҳояш Саъдӣ оид ба сифатҳои ҳамидаи 
инсон, яъне ҳамнишини хуб доштан овардааст: “Рӯзе дар ҳаммом 
яке аз дӯстони соҳибэҳтиромам ба ман гили саршӯйие дод, ки он 

бӯйи хуше дошт. Аз он гил пурсидам, ки сабаби хушбӯйии ту дар 
чист ва оё ту мушк астӣ ва ё абир астӣ, ки чунин бӯйи хуш дорӣ ва 
ман аз бӯйи хуши ту чунин маст гаштаам? Гили хушбӯй дар ҷавоб 
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чунин гуфт: ман ҳам дар аввал мисли ҳамон хокҳо ва гилҳои дигар 

ночизу беарзиш будам, аммо ҳангоми омода намудан дар коргоҳи 
атрсозӣ бо атри гул омехта карданд ва дар натиҷа бӯйи хуши гул ба 
ман таъсир кард ва ман низ хушбӯй шудам. Вагарна, ман ҳамон 
хоки одӣ мебошам, ки худ ба худ ҳеҷ бӯе надорад. Маънии ахлоқии 

ҳикоя дар панди зерин чунин аст: 
Гили хушбӯй дар ҳаммом рӯзе 
Расид аз дасти маҳбубе ба дастам. 

Бад-ӯ гуфтам, ки мушкӣ ё абирӣ, 
Ки аз бӯйи диловези ту мастам?! 
Бигуфто, ман гиле ночиз будам, 
Валекин муддате бо гул нишастам. 
Камоли ҳамнишин бар ман асар кард, 

Вагарна ман ҳамон хокам, ки ҳастам.[6,22] 
Ҳикояту панди дар боло овардашуда ба воситаи ҳикояти дигар 

тасдиқ мегардад: “Рӯзе ба воситаи яке аз рафиқонам бо касе ошно 

гаштам, ки ақлу дониши васеъ ва ахлоқу фарҳанги воло дошт. Чун 
сифатҳои неки он дӯст ба ман бисёр писанд омаданд, аз вай суол 
кардам, ки сабаби чунин донишу маърифат ва одобу ахлоқи 

баланди ту чист? Он шахс дар ҷавоб гуфт: ман дар аввал як шахси 
оддӣ ва аз илму маърифату одоб бехабар будам, вале чанд муддат 
бо як инсони донишманду хушахлоқ ҳамнишин гаштам. Сифатҳои 
хуби он дӯсти ҳамнишин бар ман таъсири нек кард ва аз ӯ чизҳои 

хубе омӯхтам. Дар натиҷа ман низ мисли ӯ дорои донишу ахлоқи 

муносиб гаштам.” [6, 23]  
Ҳамин тавр, инсон бояд ҳамеша аз рафиқони бад парҳез 

намояд ва бо инсонҳои хуб дӯсту ҳамнишин гардад. Ҳамин гуна 

ғояҳои баландмазмуни панду ахлоқиро дар осори аксарияти 
шоирон ва нависандагони дирӯзу имрӯз  ва намояндагони 
педагогикаи мардуми халқи тоҷик дучор омадан мумкин аст, ки дар 
онҳо таълиму тарбияи инсони комил мақоми хосаро ишғол 

мекунад. Набояд фаромӯш кард, ки ғояҳои баланди маънавию 
ахлоқӣ, таълимию тарбиявӣ, хештаншиносию ватандорӣ, 
инсондӯстию таҳаммулпазирӣ ба мо аз ниёгони шарафмандамон 
мерос мондааст. Агар ба таърихи ибратбахши халқи қадимаи тоҷик 

назар афканем, он саропо таълим, тарбия ва фарҳанги пурғановат 
аст. Вазифаи аввалиндараҷаи ҳар як бошандаи кишвар  ҷиҳати 
тағйир додани мазмун ва мӯҳтавои тарбия, ин пеш аз ҳама дигар 
намудани фазои тарбиявии ҷомеа, баланд бардоштани мақоми оила 

дар тарбияи фарзанд, ҳамкории ногусатании оила бо муассисаи 
таълимӣ мебошад. Тибқи илми ахлоқ инсон бояд пайваста бо 
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худшиносиву худсозӣ шуғл варзида, камоли маънавӣ, 

хирадмандиро касб намояд, инсони хушахлоқу боадаб ва 
бомаърифат шавад. Вай бо хурду калон, бо ҳама табақаҳои мардум 
муомилаи хуб, писандида карда тавонад, қонунҳои тиллоии оини 
ҷавонмардиро фаро гирад, соҳиби одамият ва маънавияти комил 

гардад. Одамияту маънавияти комил соҳибмаърифатӣ, 
масъулиятишиносӣ, хушахлоқӣ, хирадмандӣ, ватандўстӣ, дигар 
фазилатҳои волои инсониро таҷассум менамоянд. Чун инсон 
соҳиби одоби писандида, одамияту маънавият шуд, дар таҳсили 

илму фан, касбу кор, зиндагиву рўзгор ба пирўзиву комёбӣ, 
сарфарозиву саодатмандӣ муяссар хоҳад гашт. 

Одамият эҳтироми одамӣ,  

Бохабар шав аз мақоми одамӣ. 

       (Муҳаммад Иқбол) 
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ТАРЗУ ОМИЛҲОИ ИНКИШОФИ МАЪРИФАТИ 

 СИЁСИИ ҶАВОНОН    
 
Тоҷикистони соҳибистиқлол роҳи бунёди ҷомеаи демокративу 

шаҳрвандиро пеша кардааст. Ин амал аз ҳар як шаҳрванди 
кишвар ва пеш аз ҳама аз ҷавонон  тақозо менамояд, ки сатҳи 

маърифат ва фарҳанги сиёсии хешро афзун намоянд. Онҳо ки 
ояндасози давлату миллат ҳастанд барои ҳалли масъалаҳои 
мухталифи ҷомеа, созандагии он омода бошанд.  

Масъалаи назарияву амалияи тарбияи сиёсӣ доимо дар 

маркази таваҷҷӯҳи ҳизбу ҳаракатҳои сиёсӣ, давлату ҳукумати ҳар 
як кишвар қарор дорад. Таърихан, назарияву ормонҳои сиёсӣ 
ҳамчун таҷассуми шакли шуури сиёсӣ баробари пайдоиши 
системаи сиёсӣ, унсури асосии он - давлат ташаккул ва рушд 

ёфтааст. Ва ба ҳар давру замон ва маконе ин падида ба таври хоса 
ифода меёбад.  

Дар шароити муосир, ки  равандҳои иҷтимоӣ дар ҷомеа хеле 
ҳам пуршиддат тағйир  меёбанд, ба самту омил, талабот, 
хусусияти фаъолияту фарҳангии сиёсии ҷавонон таъсири бузург 
мерасонанд. Ҷустуҷӯи роҳҳои пешрафти мақоми иҷтимоӣ дар 

ҷомеаи муосир баҳри мутобиқсозии фаъолияти ҷавонон ба ин 
дигаргуниҳо характери фарҳангии худсобитсозии шахсияти 
ҷавонро муайян менамояд. 

Асоси андешаи сиёсиву фарҳангии ҷавонони мамлакатро ғояи 

истеҳкоми соҳибистиқлолии давлатӣ, ваҳдати миллӣ, ҳисси 
ватандӯстиву муҳаббат ба Ватан, таъмини амнияти давлативу 
миллӣ, ҳифзи томияти арзӣ ва манфиатҳои умумиллӣ ташкил 
медиҳад. Тарбияи фарҳангиву ватандӯстии ҷавонон унсури 

муҳими сиёсати давлатии ҷавонон мебошад. Аз ин рӯ, ҳоло соли 
1995 Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Барномаи тарбияи ҷавонон 
дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва эҳтироми рамзҳои давлатиро қабул 

намуда буд. Ин анъана то имрӯз давом меёбад ва баъдтар Қонуни 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон“Дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии 

ҷавонон” соли 2004, тагиру иловаҳо ба ин қонун соли 2011 ва соли 
2014 ворид карда шуданд.  

Ба кӯшишу саъйи зиёд дар амалисозии ин Барнома нигоҳ 

накарда, ҳоло низ масъалаҳои тарбияи ҳисси ватандӯстии ҷавонон 
чун масъалаи доғи рӯз  боқӣ мемонад. Услубан, масъалаҳои 
тарбияву таълим навсозии доимии муносибатҳо, усулҳои робитаи 

ҷомеаву насли ҷавонро    тақозо менамоянд. Чунки дар раванди 
рушди ҷомеа ҷаҳонбинии ҷавонон тавсеъ ёфта, талаботи шахсони 
ҷавон низ афзун мегардад ва оилаву давлатро зарур аст, ки ба 
онҳо таваҷҷӯҳи бештар дода, мутобиқан усулҳои тарбияро низ 

тағйир диҳад. Мутаассифона, ба ин падида насли калонсол на  
сари вақт, балки даме диққат медиҳад, ки дар муносибати 
байниҳамдигарии онҳо аллакай муаммоҳои ҷиддӣ сар мезанад. 
Маъмулан дар чунин  ҳолат ҷавононро ба он айбдор мекунанд, ки 

калонсолонро эҳтиром намекунанд, суханҳои онҳоро гӯш 
намекунанд, одобу фарҳанги муносибат надоранд.1 «Гурӯҳҳои 
тафриқаангезу ифротгаро аз ҷавонони пастшуур истифода бурда, 
онҳоро ба доми худ мекашанд ва бар зарари давлату Ватани мо 

роҳнамоӣ мекунанд. Аз ин лиҳоз, дар мафкураи ҷавонон шуурии  
созандаро ҷой додан ва афзун кардан яке аз омилҳои муҳими 
пешгирии насли наврас аз амалҳои ношоиста мебошад ».2  

Аз ин хотир набояд фаромӯш кард, ки ояндаи ҳар як давлатро 

ҷавонон бунёд ва  фарҳангу таърих ва анъанаву мероси халқу 
миллатро  низ маҳз онҳо ҳифз мекунанд. Вобаста ба вазъияти  
муосири ҷомеаи ҷаҳонӣ, дар шароите, ки раванди ҷаҳонишавӣ 
ҳама соҳаи ҳаёти ҷамъиятро фарогир мешавад, стратегияи 

давлатии тарбияи ҷавононро дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва эҳтироми 
мероси ниёгон бояд тақвият бахшида шавад. Ҳамзамон, ин раванд 
на бояд ба масъалаҳои мусбии ҷаҳонишавӣ зиддият дошта бошад, 

чунки онҳо барои такомулу худайниятдиҳии  шахси ҷавон ва 
умуман ҷамъияти Тоҷикистон хеле ҳам заруранд. Дар тарбияи 
фарҳанги ҷавонон ҷалби ҷомеаи шаҳрвандӣ, аз ҷумла оилаву   дин 
нақши муҳим мебозад. Вобаста ба тарбияи ҷавонон  тадбирҳои 

заруриву якҷояро амалӣ сохта, мо таваҷҷӯҳу саъйи пайвастаи 
насли ҷавонро дар иштироки фаъолашон дар ҳаёти ҷамъиятии 
кишвар ба даст меорем. Таҳияи бунёдии маҷмӯи барномаҳои 

                                                           
1 Информационный  бюллетень  о  социальной  положение  молодежи  Таджикистана: 
Республиканский  центр  информации  и  ориентации  молодежи,  Душанбе  2006.  –  35. 
С.12. 
2 Фарњанги исломї – як рукни фарњанги миллист.\\ Сухани халќ, № 29 аз 25 июли соли 
2013 
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таълимӣ ва махсуси усулҳои навоваронаи ташкил ва гузаронидани    

тарбияи ватандӯстӣ дар шаклҳои мухталифи худ боиси 
фаъолгардии ҷавонони толибилм ва омодасозии мақсаднок барои 
хизмат дар сафи артиш мегардад. 

Дар мамлакате, ки зиёда аз 70 %  аҳолиро ҷавонон ташкил 
мекунанд, рафтору муносибати насли ҷавон ба фарҳангу рафтори 
умуман ҷомеа таъсири бузург мерасонад. Рафтори манфии оммаи 

ҷавонон ба бесуботии вазъи ҷомеа  боис мешавад. Чунин вазъият 
аз якчанд сарчашмаҳо оғоз мегирад, ки бо раванди ҷаҳонишавӣ 
робита доранд.3 

Намоиши саҳнаҳои зӯровариву куштор тавассути васоити 
ахбори омма, чи тавре ки тадқиқотҳои сосиологӣ нишон медиҳанд 
барои ташаккули психологияи  зӯроварӣ ва тақлид намудани 
наврасон ба қаҳрамонони тасвир ва минбаъд ба амали 

ҷинояткоронаи онҳо сабаб мешавад. Тақлид ба қаҳрамононе, ки аз 
ягон ҷангу лату кӯб намеҳаросанд, дар ҷавонон боиси ташаккули 
эътимод ба он мегардад, ки тавассути қувва ба комёбиҳои ҳаётӣ 

муваффақ шудан мумкин аст.  Ҳоло дар нази насли наврас 
интихоби ду роҳ меистад: роҳи қурбоншавӣ (талаф ёфтан) ё 
ҷинояткор шудан. Бисёрии ҷавонон роҳи дуюмро пеша 
менамоянд.  

Дар байни наврасон, аз ҷумла ятиму беназоратмонда 
ҳодисаҳои зиёди чинояткорӣ чун дуздиву зӯроварӣ, ҷангу занозанӣ 
мушоҳида мешаванд. Сабабҳои асосии ҷинояткории ҷавонон 

рафтори манфӣ, аз қабили дашномдиҳӣ, носу сигоркашӣ, таҷовуз 
ба номус, фоҳишагӣ  ва ғ. мешаванд. Кӯдакону наврасон ва 
ҷавонон на танҳо аз нофаҳмиву чораҳои ҷазодиҳӣ дар тарбия 

мегарданд, балки боз дар ҷамъият аз нобаробарии мақому 
имкониятҳо дар муқоиса бо насли калонсол оид ба соҳиб шудан ба 
манзил, кор, ҳаққи он мегарданд. Ҳоло бекорӣ дар сафи ҷавонон 
аксариятро ташкил медиҳад.  

Муносибатҳои зерин барои самаранок гаштани рафтори 
ҷавонон, баланд гаштани саводнокии онҳо, ба тарзи ҳаёти солим 
ҷалб шудани онҳо сабаб мешаванд. Ҷорӣ кардани технологияҳои 
нави солимгардонӣ ва азнавбарқарорсозии ҷавононе, ки майли 

зӯровариву қонуншиканӣ доранд ва минбаъд ба ҷамъият якҷоя 
кардани фаъолияти дурусти онхо барои  суботи ҷомеа чораи 
муҳим хоҳад буд. Аз ҷумла, солимгардонии шахсони ҷавоне, ки 

                                                           
3 Раджабов С. Таджикистан: Светское государство (теория, опыт и проблемы). – 
Худжанд, 2000. – С.134. 
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гирифтори майзадагиву нашъамандӣ гаштаанд ва боиси рафтори 

зиддиҷамъиятӣ мегарданд  тадбири муҳим шуморида мешавад. 
Назорати ҷамъиятии мустақили системаи судиву ҳуқуқӣ ва 
муассисаҳои ислоҳотии   ҷавонони ҷинояткор, манъи рекламаи 
тиҷорати нӯшокиҳои спиртӣ, маводи мадҳушкунанда ва 

нашъадор, бартараф кардани таъсири зерфарҳанги гурӯҳҳои 
бачагони кӯчагарду ҷиноятпеша боиси пешгирии рафтори манфии 
ҷавонон ва суботи ҷомеа хоҳад гашт.    

Тарбияи насли наврас аз бисёрии ҷиҳатҳо ба фаъолияти 

мақомоти маҳаллии давлатӣ, кумитаҳои манзилӣ, созмонҳои 
ҷамъиятиву ҳизбҳои сиёсӣ дар маҳалҳо вобастагӣ дорад. Ҷавҳари 
сиёсати давлатии ҷавонон дар маҳал бояд аз корҳои амалии 
мушаххас, ки моҳияту мундариҷаи сиёсати давлатро нисбати 

насли наврас инъикос менамояд, иборат бошад. Маҳз дар ҳамин 
сатҳ тақдири сиёсати давлатии  ҷавонон ҳал мегардад. Зеро танҳо 
дар сатҳи маҳалҳо  тавассути корҳои амалӣ бо субъектҳои 
ҷудогонаи сиёсӣ омилҳои муҳими иҷтимоишавии ҷавонон ва 

тамоюли эътиқодиву арзишии онҳо муайян карда мешаванд. Яъне, 
татбиқи самараноки сиёсати хирадмандонаи давлат нисбати 
ҷавонон дар маҳалҳо кафили раванди  устувори ин сиёсат дар 

миқёси тамоми ҷумҳурӣ хоҳад гашт.  
Ду ҷиҳати ташаккулёбии сиёсати ҷавонон ҳамчун самти 

муайянкунандаи фаъолияти давлат шинохта шудааст: асосҳои 
меъёрӣ-ҳуқуқӣ ва кадрии он, ки ҳамзамон механизми татбиқи 

сиёсати давлатии ҷавонон  дониста мешавад. 
Омӯзиши омилҳои муайянкунандаи ҷараёни ташаккул ва 

татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон дар Тоҷикистон нишон 
медиҳад, ки баробари дастовардҳо дар ин амал, камбудиҳо низ 

ҷой доранд. Аз ҷумла, санадҳои ҳуқуқиву меъёрии ин сиёсат дар 
маҳалҳо, аксаран  характери на комплексиву тӯлонӣ, балки 
ҷузъиву лаҳзавиро доранд. 

Проблемаи кадрии сиёсати давлатии ҷавонон низ аз 

камбудиҳо орӣ нест. Аз  ҳайати кадрӣ тақозо мешавад, ки он 
соҳиби малакаи донишу кордонӣ ба талаботи имрӯза ҷавобгӯй 
бошад. Барои баланд бардоштани таҷрибаи кадрҳо дар ин соҳа 
ташкили курсҳои такмили ихтисос, таълифи дастурҳои методӣ 
таъсири бузург мерасонад.4   

  Мувофиқи моддаи 1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи сиёсати давлатии ҷавонон», сиёсати давлат нисбат ба 

                                                           
4 Ашўров С., Рањимов И. Тањкими асосхои меъёрї-њуќуќї ва кадрии сиёсати давлатии 
љавонон дар мањалњо. – Душанбе, 2001, С. 5-7.  
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ҷавонон ҳамчун ҷузъи ҷудонопазири сиёсати иҷтимоии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муайян гардида, аз силсилаи тадбирҳои иҷтимоию 
иқтисодӣ, сиёсӣ, ташкилӣ ва ҳуқуқие иборат мебошад, ки онҳоро 
мақомоти давлатӣ бо мақсади фароҳам овардани шароиту 
кафолдатҳо барои ташаккули иҷтимоию инкишофи ҷавонон ва 

ҳарчи бештар амалӣ гардидани нерӯи эҷодии онҳо барои 
манфиати тамоми ҷамъият татбиқ менамоянд. 

Вазифаҳои асосӣ дар ин соҳа инҳоянд: 
Тавассути ташкил ва гузаронидани чорабиниҳои гуногуни 

оммавии таблиғотӣ, фарҳангӣ, маърифатӣ, эҷодӣ ва варзишӣ 
мустаҳкам намудани пояҳои сиёсати Президент ва Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳисси ватанпарастӣ дар байни ҷавонон; 

Мусоидат намудан ба ташаккул ва таҳкими асоси меъёрӣ-

ҳуқуқии сиёсати давлатии ҷавонон; 
Тавсеи фаъолияти мақсадноку комплексӣ дар самти пешгирии 

падидаҳои номатлуби иҷтимоӣ ва густариш додани  тамоюли 
мусбии иҷтимоӣ; 

Таҳлил ва муайян намудани пешояндҳои ҷараёни иҷтимоӣ дар 
байни ҷавонон, таъсири онҳо ба вазъи имрӯзаву ояндаи сиёсӣ ва 
иҷтимоию иқтисодии на танҳо ҷумҳурӣ, балки минтақа, омӯхтани 

афкори умум дар бобати масъалаҳои ҷавонон; 
Амиқ таҳлил намудани  сабабҳои паҳн шудани нашъамандӣ, 

қочоқи маводи мухаддир ва  дар асоси он пурзӯр кардани  
мубориза алайҳи ин падидаи номатлуб.5  

Дар асоси барномаи махсус таҳти мавзӯи «Тамоюли 
паҳншавии ифротгароӣ да вилояти Суғд»   дар панҷ шаҳру 
ноҳияҳои бузурги вилоят таҳқиқоти сотсиологӣ гузаронида шуда, 
дар натиҷаи он дараҷаи фарҳанги сиёсии ҷавонони ин минтақа, 

омилҳои паҳн гаштани ғояҳои ифротгаро, роҳҳои бартараф 
кардани таъсири ин ғояҳо пешниҳод карда шуд.6 Ҳамчунин, дар 
амалисозии ин вазифаҳои муқаддас ташкил ва фаъолияти 
пурсамари мактаби захираҳои кадрии Мақомоти иҷроияи 

ҳокимияти давлатии вилоятро, ки машғулятҳои он асосан дар 
ДДҲБСТ ҷараён мегирад, махсус қайд кардан зарур аст.  

Ҳоло ёздаҳ сол қабл аз ин  Сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон 
дар асари хеш «Масъулият барои фардои миллат» чунин  зикр 
карда буданд: «Баъзеҳо бар он ақидаанд, ки ба терроризм ва 
ифротгароӣ танҳо бо усули низомӣ пирӯз шудан имкон дорад. Ба 

                                                           
5 Мањфили мубоњисоти сиёсї. –Душанбе, 2001, С. 10. 
6 Аналитическая брошюра по проблемам распространения эктремизма в Согийской 
области, Республики Таджикистан. – Худжанд, 2007.-С. 9 
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чунин ақида розӣ шудан мумкин нест, зеро ҳалли низомии ин 

масъала ҳанӯз хеле нокифоя мебошад. Он тамоми омилҳоеро, ки 
чун қоида, боиси пайдоиши терроризм ва ифротгароӣ мегарданд, 
пурра нест карда наметавонад».7  

Бенавоӣ, бекорӣ ва сатҳи пасти маърифат омилҳои муҳими 
зуҳури терроризму ифротгароӣ мегарданд, вале сабаби ягонаи ин 
зуҳурот шуда наметавонанд. Барои ин падида омилҳои 

байналмилалӣ низ таъсири бузурге мерасонанд, дар шароити 
ҷаҳонишавии муосир ҳатто ин зумра омилҳо асоситарин 
мегарданд.  

Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми соли 
ҷории хеш тарбияи насли наврасро яке аз ҳадафҳои муҳими 
стратегии давлати Тоҷикистон номида, қайд намуданд, ки «мо 
вазифадорем, ки ба хотири тарбияи насли наврас ва ҷавонон дар 

рӯҳияи ватандӯстиву сулҳхлҳӣ ва ободкориву созандагӣ, инчунин 
барои наслҳои ояндаи халқамон ба мерос гузоштани ин 
дастоварди муқаддасу нодир фарҳанги сулҳро ҳамчун ҷузъи 

доимии фарҳанги зиндагии мардум густариш бахшем». Ҳадафи 
мазкур фаъолияти тамоми сохтору мақомоти давлатӣ ва ҳар 
кадоми моро доир ба ҳалли масоили ҷавонон дарбар мегирад. 
«Дар роҳи расидан ба ин ҳадаф мо бояд, пеш аз ҳама барои ҳарчи 

беҳтар гардонидани шароити рушди маънавию ахлоқӣ, таҳсил ва 
кору фаъолияти ҷавонон заминаву имкониятҳои муносибро 
фароҳам оварем. Дар ин раванд мо бояд дар зеҳну шуури насли 
наврас ва ҷавонони мамлакат ҳисси баланди миллӣ, эҳсоси 

худшиносиву ватандӯстӣ, ахлоқи ҳамида, эҳтироми падару модар 
ва калонсолон, сабру таҳаммул, омӯзиши илму дониш ва касбу 
ҳунарҳои муосир, меҳнатдӯстӣ ва риояи волоияти қонунро тарбия 
намоем, то онҳо дар оянда ҳамчун фарзандони шоистаи мо кору 

пайкори насли имрӯзаро идома бахшида, Ватани азизамонро ба 
ҷаҳониён муаррифӣ карда тавонанд». Тибқи дастури Раиси 
Ҷумҳури Тоҷикистон дар атрофи ғояи «Тоҷикистони озоду 
соҳибистиқлол – Ватани маҳбуби ҳамаи мо муттаҳид намудани 

тамоми гурӯҳҳо ва қишрҳои ҷомеаи кишвар, аз ҷумла насли наврас 
ва ҷавонон ҳадафи муҳими стратегии давлату Ҳукумати 
Тоҷикистон  ба шумор меравад.8  

Имрӯзҳо аҳли тараққихоҳи башар, ки бунёди ҷомеаи 

демокративу ҳуқуқбунёд ва шаҳрвандиро мақсади асосӣ 

                                                           
7 Построение доверия между исламистами и секуляристами – таджикский эксперимент. 
Душанбе, 2004, С.308. 
8  Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон.\\ Тирози љањон, №34, 27 апрели соли 2013. 
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шуморидааст, ормонҳои демократӣ низ ҷузъи ҳатмии тарбияи 

сиёсии ҷамъият гаштааст. 
Сарвари давлати тоҷикон  дар осори таъриху фарҳанги дирӯз 

ва падидаҳои ҳаёти имрӯза ҷавҳари маънавиро кашф намуда,  
таъкид менамоянд, ки «мавзӯи демократия барои халқи тоҷик 

мазӯи нав нест».9 Ғояҳои мардумсолорӣ дар таълимоти бисёрасраи 
тоҷикон ҷойгоҳи намоёнеро ишғол менамояд. Аз «Авасто» сар 
карда, тамоми мутафаккирони асримиёнагӣ  то Аҳмади Дониш 
роҳҳои комёбшавӣ ба ормонҳои мазкурро баён намудаанд. 

Омӯхтани таълимоти онҳо барои афзун намудани сатҳи фарҳанги 
сиёсии ҷавонон ва ба хусус донишҷӯён воситаи муҳим ба ҳисоб 
меравад. 

Ақидаву назарияҳои сиёсии ниёгон ба фарҳанги сиёсӣ тобиши 
ғоявӣ бахшида, ба донишҷӯён имконият медиҳад, ки ба падидаҳои 
сиёсиву ҷамъиятӣ дуруст баҳо диҳанд, ба ормонҳои демократӣ, 

мақсадҳои стратегии давлат ва умуман ҷамъият содиқона рафтор 
намоянд.    

Тарбияи сиёсӣ ҷузъи муҳими фаъолияти идеологӣ ба ҳисоб 
меравад. Аслан, тарбияи сиёсӣ ин маҷмӯи шаклу мазмуни 
фаъолияти субъектҳои сиёсӣ мебошад, ки ба пешрафти  
муносибатҳои амалӣ-сиёсии ҷомеа нигаронида шудааст.  

Таърихпарастӣ (историзм) бошад ҷузъи ҷудонопазири 
тарбияи сиёсӣ ва дониши таърихӣ унсури муҳими маърифати сиёсӣ 
аст. Таърихи  илмие, аз мавқеи умумиинсонӣ омӯхтаву тарғиб 
карда мешавад, манзараи гузаштаро эҳё ва ёдбуди таърихиро 

ҳифзу  ва шуури сисёсии мардумро ташаккул медиҳад.  
Бо  мақсади инкишофи худшиносии миллӣ аз ҷониби давлату 

ҳукумати Тоҷикистон корҳои бузурге ба анҷом дода шудааст. 
Пинсипҳои ахлоқӣ шууру донишро фарогир шуда, барои 

инкишофи фарҳанги сиёсӣ ва ахлоқии шахсияти наврас ва ҷавон  
замина тайёр менамояд. Шахси ҷавон  бояд инсони  камолёфта ва 
дорои сифатҳои беҳтарини одамӣ ва созанда гардад. Ташаккули 
шахсияти ҳамаҷониба инкишофёфтаи насли ҷавон дар мавқеи 

фаъоли ҳаёти сиёсии ӯ ифода меёбад. Ин шахси баркамол  дар 
андешаву амали сиёсии хеш пеш аз ҳама бояд масъулиятшиносу 
зирак ва ба арзишҳои ахлоқии умуминсонӣ содиқ бошад, 
вазифаҳоеро, ки ҷомеа барояш  муайян кардааст амалӣ созад.  

                                                           
9 Суханронии Эмомалї Рањмон, Президенти Љумњурии Тољикистон, дар љаласаи 15-
солагии Шўрои љамъиятии Љумњурии Тољикистон, 29.04.2011.//Љумњурият, 
5.05.2011,№62-63,сањ.1. 
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Фаъолнокии ҳаёти шахсиятро барои худинкишофдиҳӣ, 

бартарафсозии монеаҳо барои рушди худ ва ҷомеа водор месозад.  
Муносибати эҷодкоронаву дурандешона, созандагиву навоварӣ 
барои дуруст муайян кардани вазъияти сиёсии ҷорӣ ва мавқеи 
шаҳрвандии ӯ заминаи зарурӣ омода менамояд. 

Дар шароити демократисозии ҷомеа самти фаъолияти 
ҷамъиятиву сиёсии ҷавонон, аз ҷумла донишҷӯён  шаклу мазмуни 
наву хосеро ба худ мегирад. Маҳаки ин фаъолиятро  эътибори  
ҷамъиятӣ ва инсондӯстӣ, ки ба он самаранокии корҳои тарбиявӣ, 
рушди маданият ва маориф таъсир менамояд, ташкил мекунад.  
Сохтори фаъолнокии сиёсии шахсияти ҷавон, аз ҷумла донишҷӯро 

ба якчанд унсурҳои асосӣ ҷудо кардан мумкин аст. Унсури 
аввалин дониш аст, ки дар шуури онҳо ҳамчун таҷассумгари 
манфиату талаботи объективии ҷомеа   ифода меёбад. Унсури 
дуюми фаъолнокии сиёсии донишҷӯ ин ақидаву назари сиёсии ӯст, 
ки самти амалашро муайян мекунад. Унсури сеюми таркибии 
фаъолнокии сиёсиро амали сиёсӣ, ки баҳри комёбшавӣ  ба мақсаду 

вазифаҳо нигаронида шудааст, ташкил мекунад. Ба унсури мазкур 
мақоми иҷтимоии ҷавонон таъсири бузург мерасонад.  

Сохтори фаъолнокии сиёсии наврасон ва ҷавонон вобаста ба 
унсурҳои номбурда доимо  тағйир  ёфта меистад.  Хусусияти 

маърифатӣ доштани он барои васеъ шудани дониш ва дигаршавии 
ақида сабаб шуда, ба рафтори сиёсиашон  таъсири асосӣ 
мерасонад. Ахлоқи ҳамида ва тарзи рафтору фаъолияти барои 
ҷомеа ҷавобгӯро ҷавонон дар раванди тарбияи оила, таълимгоҳҳо  
аз худ менамоянд.  

Масъалаи ташаккулдиҳии ахлоқи ҳамидаи шахсият, ки 

тавассути ғанӣ гадонидани олами маънавию сириштии ӯ, қатъияти 
ғоявиаш сурат мегирад, яке аз вазифаҳои муҳими тарбиявӣ дар 
системаи маориф, коллективҳои меҳнатӣ  ба ҳисоб меравад. Дар 
шароити муосир тайёр намудани мутахассисони соҳибкасбе, ки 

кори худро хуб медонанд, донишу таҷрибаи андӯхтаи  хешро 
самаранок истифода бурда метавонад  аз ҳарвақта бештар 
аҳамиянок гаштааст. Маҳз  чунин мутахассисон қобиланд, ки дар 
ҷамъият мавқеи амиқу устувори  сиёсӣ дошта бошанд, дониши 

худро барои пешрафти ҷомеа сарф намоянд ва фаъолияти 
инсонпарварона баранд.  

Шакли муҳими фаъолияти амалии чавонони донишҷӯ 
ҳангоми гузаштани таҷрибаи истеҳсолӣ  ифода меёбад. Дар рафти  
таҷрибаомӯзӣ онҳо дониши назариявии хешро бо малакаи 
ихтисосӣ пайваст намуда, сатҳи омодагии назариявию амалии 
хешро баланд месозанд. 
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Унсури дигари муҳими раванди таълим корҳои ҷамъиятию 

сиёсӣ мебошад. Вай бо фаъолияти таълими шахси толибилм  узван  
пайваст буда, дониши ӯро васеъ месозад, малакаи корбариашро  
беҳтар мегардонад. Мавқеи сиёсии шахсият ин мавқеи ходими 
ҷамъиятиест, ки дар манфиатгар будани ӯ дар корҳои коллектив, 

фаъолона ширкат карданаш дар кори ташкилотҳои ҷамъиятӣ 
зохир мешавад.  

Демократия шакли нави шахсиятро ташаккул медиҳад, ки 
барояш талаботи хизмат ба ҷомеаро аз ҳама муҳимтар 
мегардонад. Аммо ташаккули чунин талабот дар шахсият хеле ҳам 
мураккаб аст, чунки он на ба ягон омили моддиву манфиатӣ, 

балки фақат ба ақидаву  ормонҳои   ҷамъиятию сиёсӣ ва ахлоқӣ 
такя менамояд.   

Ҳоло, ки   Тоҷикистон зина ба зина барои бунёди ҷомеаи 

кушод, давлати дунявӣ, демократӣ, иҷтимоӣ, густариши 
ҳамкориҳо бо кишварҳои дуру наздик талошҳои шоиста дорад,  
Сарвари давлати тоҷикон Эмомалӣ Раҳмон  насли имрӯзаро 

даъват менамоянд, ки аз корномаи гузаштагон ибрати ватандорӣ 
омӯзанд. Сабақҳои таърихи ниёгон барои бунёди Тоҷикистони  
навин хеле аҳамият доранд. Дар ҷодаи созандагӣ  мавҷуд будани 
андешаи қавии миллӣ омили музаффариятҳои минбаъда мебошад. 

Анъанаҳои ғании давлатдории халқи тоҷик барои такмили 
андешаи миллӣ заминаи боэътимод гузошт. Мусаллам аст, ки 
тоҷикон таърихи бойи давлатдорӣ доранд ва шароити мураккаби 
зисту зиндагонӣ, рӯйдодҳои мухталифи сиёсию иxтимоӣ, динию 

фарҳангӣ ва аз ҳама муҳим, бархӯрди тамаддуни орёӣ дар дарозои 
таърих бо тамаддунҳои дигар тоҷиконро соҳибтадбир, 
мутафаккир ва андешаманд сохтааст. Аз ҷониби дигар, чунин 
бархӯрд боиси ривоҷу равнақи фикру андешаи сиёсӣ-иҷтимоӣ, 

фалсафӣ-динии мутафаккирони тоҷик ва наздикшавии ин  
андешаҳо ба меъёрҳои ҷаҳонӣ мегардид. Аз ин рӯ, метавон гуфт, 
ки заминаҳои андешаи миллии кишвардорӣ  ҳанӯз дар замони 
гузаштаи дур гузошта шуда, «баъдан дар асарҳои мутафаккирони 

бузурги халқи тоҷик Имом Абӯҳанифа, Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, 
Абӯнасри Форобӣ, Абӯалӣ ибни Сино, Низомулмулк, 
Насируддини Тӯсӣ, Низомии Ганҷавӣ, Мавлоно Ҷомӣ, Аҳмади 
Дониш ва дигарон возеҳу равшан баён гардидаанд». 

Барои баланд бардоштани сатҳи фаъолнокии сиёсии 
ҷавонону  наврасон ва дараҷаи худшиносиву меҳанпарастии онҳо 
омӯхтани таълимоти мутафаккирони номбурда  омили  муҳим  

хоҳад гашт. 
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ТАРБИЯ УНСУРИ МУҲИММИ РАВАНДИ ТАЪЛИМ 
 
Масъалаи тарбия дар ҳар давру замон барои мардуми тоҷик 

яке аз масъалаҳои муҳим ба ҳисоб мерафт. Мутафаккирони 
гузаштаи мо Рӯдакӣ,  Фирдавсӣ, Сино,  Хусрав,  Кайковус, Саъдии 
Шерозӣ, Ҷалолиддини Балхӣ, В. Кошифӣ, Дониш, Айнӣ ва дигарон 
ба масъалаи тарбия аҳамияти хоса зоҳир намудаанд. Ҷиҳати дуруст 

ба роҳ мондани тарбияи насли солим  бояд аз осори шоирон ва 
нависандагони гузаштаи худ ба таври васеъ истифода намуд. Тавре 
Маликушшуаро Рӯдакӣ таъкид менамояд: 

Ҳар ки н-омӯхт аз гузашти рӯзгор, 
Ҳеҷ наомӯзад зи ҳеҷ омӯзгор. 

Инсон дар давоми тамоми умр ба тарбия ниёз дорад. Тарбия 
дар сурати мувофиқи мақсад ва бо назардошти дархостҳои 

педагогию психологӣ ба роҳ мондан, ба раванди ташаккули шахс 
таъсир мерасонад. Тарбия ҳеҷ  гоҳ пирӣ надорад. Вале ҳар қадар аз 
синну соли хурдӣ расонда шавад, ҳамон қадар муассир аст, ин 
нуктаро мутахассисони соҳа борҳо таъкид кардаанд. Саъдии 
бузургвор мефармоянд:  

Ҳар ки дар хурдиаш адаб накунанд, 
Дар бузургй фалох аз у бархост. 

Ақидае вуҷуд дорад, ки насли наврас маҳз аз хурдсолӣ, чӣ аз 
ҷиҳати рӯҳонӣ ва чӣ аз ҷиҳати маънавӣ солим бошад, зеро тани 
солиму руҳи солим амали солимро анҷом медиҳад.  

Масъалаи таълиму тарбия яке аз масъалаҳои мубрами замони 
муосир ба ҳисоб меравад. Таълим ва тарбия ба ҳамдигар дар 
алоқамандӣ қарор дошта, ҳар як машғулияти таълимӣ аз тарбия 
оғоз ва интиҳо мегирад. Махсусан дар замони муосир, ки 

равандҳои ҷаҳонишавӣ рӯ ба рушд ниҳода, ба маънавиёт, ахлоқ ва 
фарҳанги халқу миллатҳои гуногун таъсир мерасонад, масъалаи 
тарбияи ҷомеа, махсусан ҷавон ба яке аз масъалаи муҳим ва 
аввалиндараҷа мубаддал мегардад. Аз дуруст ба роҳ мондани 

тарбияи ҷавонон пешрафти тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ 
иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангии давлат вобастагии зич 
дорад. 



  

53 

Албатта дар тарбияи инсон пеш аз ҳама оила нақши 

аввалиндараҷа дорад. Маҳз дар оила хишти аввали тарбия гузошта 
мешавад. Падару модар ва дигар аъзоёни оила дар ташаккулёбии 
шахсияти инсон, аз худ намудани арзишҳои маънавӣ, дар маҷмӯъ 
дар тарбияи инсони комил таъсири бевосита доранд. Дар ин бора 
Ғаззолӣ таъкид месозад, ки “фарзанд амонат аст дар дасти падару 

модар ва дили фарзанд нафис асту нақшпазир, ҳар нақше, ки ба ӯ 
гузорӣ, чун мушк ба худ бигирад ва чун замин пок аст, ба саодати 
дину дунё расад, падару модар дар он савоб шарик бошанд. Агар 
тухми бадӣ афканӣ ва ӯро ба ҳолаш гузорӣ ва ба ҳарчӣ хоҳад, 
нишинад, ҳаргиз аз вай умеди некӣ макун”. Ин нукта дар 
суханрониҳои Пешвои миллат низ борҳо таъкид мегардад. Дар 

вохӯрии бо ҷавонони мамлакат, ки санаи 21 майи соли 2021 
баргузор гардид, Пешвои миллат махсус таъкид намуданд, ки 
нақши падару модарон дар ин масъала муҳим ва ҳалкунанда 
мебошад. Вазифаи волидайн фақат ба дунё овардани фарзанд нест, 
балки тарбия ва фароҳам намудани шароит барои таълим ва рушди 
фарзанд аст[4]. 

Дар ҳақиқат тарбияи аввалин аз оила сарчашма мегирад ва 
оила аввалин мактаби рӯзгор аст. Аз эҳсоси баланди масъулияти 

падару модар хулқу атвори ояндаи фарзанд вобастагии калон 
дорад. Чӣ гуна муносибате ки ӯ дар оила мушоҳида намуд, 
метавонад дар оянда онро такрор намояд, агар бо маърифат рӯ ба 
рӯ гашт, муносибати боақлона менамояд, агар бо ҷаҳолат шоҳид 

гашт, ҷоҳилӣ хулқаш мегардад. Ҷиҳати дуруст ба роҳ мондани 
тарбияи насли ҷавон, боз ҳам баланд бардоштани масъулияти 
волидайн дар таълиму тарбияи фарзанд Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму 

тарбияи фарзанд” қабул гардид, ки муносибатҳоро дар ин самт 
муайян ва танзим менамояд. 

Ба роҳ мондани тарбияи дурусти насли ҷавон яке аз вазифаҳои 
муҳимми давлат низ мебошад. Ҳар як давлати мутамаддини ҷаҳон 
ба масъалаи таълиму тарбия аҳамияти хоса зоҳир менамояд. 
Ҷавонон, ки худ категорияи ҳассоси ҷамъият ба ҳисоб мераванд ба 

таълиму тарбияи онҳо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон низ 
аҳамияти аввалиндараҷа медиҳад. Зеро тарбия намудан танҳо 
вазифаи оила набуда, нақши муассисаҳои таълимӣ дар ин самт 
назаррас аст. Ҳар як муассисаи таълимӣ бо баробари таълим додан, 

касб омӯзондан ба тарбияи таълимгирандагони худ мекӯшад. 
Тарбия як унсури муҳимми раванди таълим ба ҳисоб меравад.  Ҳар 
як омӯзгор дар раванди таълим кӯшиш менамояд, ки хонандаро дар 
руҳияи ватандӯстӣ, хештаншиносӣ, худогоҳии миллӣ, эҳтиром 
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гузоштан ба арзишҳои ниёгон, инчунин тарбияи зебоипарастӣ 

тарбия намояд. Аз тарбияи дурусти насли ҷавон ояндаи дурахшони 
мо вобастагӣ дорад. Бояд гуфт, ки тарбия аз рўи мақсаду вазифа ва 
мазмуну мундариҷа нисбат ба таълим мукаддамтару васеътар аст. 
Консепсияи миллии  тарбия, ки  тибқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 3 марти соли 2006 таҳти рақами 94 тасдиқ шудааст, 
таҷрибаи нахустин буда, тарбияи миллии тамоми шаҳрвандони 
ҷумҳуриро дарбар мегирад. 

Консепсияи миллии тарбия сиёсати кунунӣ ва дурнамои 

давлатро дар соҳаи тарбияи миллии оммаи васеи аҳолӣ, махсусан 
рушду инкишофи насли наврасро муайян месозад. Ҳуҷҷати мазкур 
моҳият, максаду вазифаҳо ва мазмуни тарбияи миллиро дар 
мархилаи нави таърихӣ ба танзим оварда, нақш  ва мақоми онро 

дар ташаккули шахсияти ҳаматарафа инкишофёфта  муайян 
мекунад. Мақсади асосии тарбия қисми таркибии максаду 
вазифаҳои давлат қарор мегирад, ки барои амалӣ намудани 
манфиатҳои давлат, ҷомеа ва ҳар як шаҳрванд равона карда 

мешавад. Давлат чунин тартибу низомро ҷорӣ намуда, барои 
пешрафти кишвар заминаҳои мусоид фароҳам меорад.  

Таълиму тарбия равандест, ки бояд дар якҷоягӣ ба роҳ монда 
шавад ва он фосиларо намепазирад. Он пайваста ва зина ба зина 
амалӣ мегардад. Агар каме таъхир намоем, таълиму тарбияи мо 
самараи хуб ба бор намеорад. Воқеаҳои замони муосир бори дигар 

исботи он аст, ки сари вақт таълиму тарбияи дуруст надодан ба 
фарзандон, инкишоф надодани тафаккур ва ҷаҳонбинии онҳо 
оқибати ногуворро ба бор меоварад. 

Пешвои муаззами миллат ба масъалаи сатҳу сифати таълиму 

тарбия дар муассисаҳои таълимӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, 
доимо дар суханрониҳои худ таъкид менамоянд, ки баланд 
бардоштани сатҳу сифати таълим дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот 

вазифаи аввалиндараҷаи кормандони соҳаи илму маориф мебошад. 
Барои баланд бардоштани сифати таълиму тарбия зарур аст, ки дар 
тамоми зинаҳои таҳсилот, бахусус, дар зинаи таҳсилоти касбӣ, на 

ба шумора, балки ба сифати он диққати ҷиддӣ дода, мутахассисони 
ҷавобгӯи талаботи замони муосирро тарбия намоем. Ҷиҳати дуруст 
ба роҳ мондани тарбияи насли ҷавон, тарбияи худшиносӣ ва 
худогоҳии миллӣ, ҳисси ватандӯстӣ, тарғиби арзишҳои миллӣ 

Озмуни ҷумҳуриявии “Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст” эълон 
гардид. Озмуни мазкур дар байни ҷомеаи бо хушнудӣ пазируфта 
шуд. Мақсади асосии озмуни мазкур баланд бардоштани сатҳи 

саводнокии наврасону ҷавонон, тарбияи ҳисси ватандӯстӣ, 
ватанпарварӣ, ҳуввияти миллӣ, арҷгузорӣ ба мероси пурғановати 
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ниёгон ва омӯхтани забон, таърих, фарҳанги миллии тоҷикон 
мебошад. 

Тарбия намудани ҷавонон дар рӯҳияи эҳтиром ба анъанаҳои 
миллӣ, расму оини пешқадами ниёгон ва мероси ахлоқии 
гузаштагон, яке аз талаботи Консепсияи миллии тарбия мебошад. 
Бузургону хирадмандони тоҷик бо заҳмату талоши пайвастаашон 

тавонистанд, ки бароямон як фарҳанги волою ғанӣ ва инсонсозро 
ба мерос гузоранд. Ин фарҳанг чун ҳикмати ҳаётӣ саропо хайр аст, 
парчами хирадварзӣ, башардӯстӣ, эътиқод, сулҳу дӯстӣ ва ободию 
осудагӣ фаровонии неъматҳои зиндагист. Ҳамчунин ин фарҳанг 

шиносномаи миллии мост, ки тавассути он чеҳраи аслии анъанаю 
суннатҳои миллии мо, бузургии ҷашнҳои бостонии моро ҷаҳониён 
эҳсос ва дарк менамоянд. Ҷашнҳои арзишманди миллии тоҷикон 
баёнгари тафаккури таърихӣ, симои маънавӣ, орзую ормон, расму 

оин, ҷаҳонбинию ҷаҳоншиносии онҳоянд. 
Доир ба масъалаи мазкур Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон қайд менамояд: “Мо – тоҷикон мероси 
гаронбаҳову ҷовидонаи ҳанӯз беш аз ҳазор сол қабл ба ёдгор 
гузоштаи ниёгони худро бе ягон мушкилӣ мехонем, мефаҳмем, 
барои тарбияи наслҳои навраси халқамон истифода мебарем ва ба 

мардуми олам муаррифӣ мекунем”[2]. 
Имрўз дастовардҳои истиклолият моро водор месозанд, ки 

барои баланд бардоштани сатҳи дониши наслҳои оянда талош 
варзида, дар ҳама ҷабҳаҳои ҳаёт корҳои  таълимию 

тарбиявиро  дуруст ба роҳ монем. Махсусан, ҷавононро чунон 
тарбия намоем, ки онҳо побанди арзишҳо ва фарҳанги бегона 
набошанд, ватандӯсту меҳанпарвар, худшиносу худогоҳ бошанд, аз 
миллату давлати худ ифтихор дошта бошанд ва номбардори халқу 

миллати хеш бошанд. Барои расидан ба ин ҳадаф оила, 
муассисаҳои таълимӣ, китобхонаҳо, осорхонаҳо, ниҳодҳои ҷомеаи 
шаҳрвандӣ, дар маҷмӯъ ҳар як аъзои ҷомеа фаъолияти худро 
равона намояд.  
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Қувватзода С.З., 

н.и.с., дотсент, сардори раёсати кадрҳо, 
 коргузори корҳои махсуси Академияи  

идоракунии давлатии назди Президенти 
 Ҷумҳурии Тоҷикистон  

 

МАСОИЛИ ТАРБИЯИ ДОНИШҶӮЁН ДАР КОНСЕПСИЯИ 

МИЛЛИИ ТАРБИЯ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Раванди таърихии ташаккули љомеа инсонњоро ба гурўњњои 
гуногуни иљтимої људо намудааст. Дар ин асно њар як гурўњи 
иљтимої наќш, љойгоњ, маќом ва манзалати худро дар љомеа доро 
мебошад. Миёни гурўњњои иљтимої донишљўён маќоми хосаро касб 
намудаанд. Ин гурўњи иљтимої дар раванди тараќќиёти љомеа 
вобаста ба ниёзњои он инкишоф ёфта, ба сатњи имрўзаи худ 
расидааст. Махсусияти ин гурўњ дар он зоњир мегардад, ки онњо дар 
марњилаи иљтимоишавї, ташаккул додан ва аз бар намудани касб 
ќарор доранд ва дар умум ба хотири таъмини  ниёзњои љомеа ва 
пешбурди љомеа арзи њастї менамоянд. Донишљўён 
идомадињандагони њадафњои олии давлату миллат ва таъмингари 
абадияти њастии миллат мањсуб меёбанд. 

Рушду тараќќиёти љомеа ва давлат ва дар маљмўъ таъмини 
зиндагии шоистаю арзанда барои њар як шахс аз сатњи ќобилияти 
касбии донишљўён ва одобу ахлоќи њамидаи онњо вобаста аст. Бе 
такя ба ин гурўњи иљтимої ба ояндаи дурахшон умед бастан 
ѓайриимкон аст. Аз ин рў њар як фарди љомеаро зарур аст, ки дар 
таълиму тарбияи ин гурўњи иљтимої масъулиятшинос ва серталаб 
бошад. Дар ин раванд роњнамої намудани донишљўён ба роњи рост 
ва ба сўи муваффаќиятњо яке аз омилњои асосии мусоидаткунанда 
дар роњи тайёр намудани мутахассисони замонавї ба њисоб 
меравад. 

Ваќте мафҳуми “донишҷӯ”-ро мешунавем, пеши назарамон 
пеш аз њама (асосан) љавонписар ва ё љавондухтаре падидор 
мегардад – бо либоси тозаю шинам, мўйи ороишёфтаю њусни 
дилкаш ва њатман бо љуздону китобу ќалам ва одобу интизоми 
намунавї ва ахлоќу эњтироми волои инсонї. Њамзамон, соњиби ин 
ном ба чашм чун як шахси пур аз ташвиш ва пойбанди маълумоту 
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иттилоот ва зери бори гарони назарияи илмњои гуногун, ки ў бояд 
њамаи онро бо худ гирад ва то охири умр фаромўш накунад, 
метобад. Албатта, ин тасвири симои он шахсест, ки дар њаќиќат ин 
номро арзанда аст! 

Ба донишљў кулли љомеа бо умеди нек ва боварии комил ба 
оянда менигаранд ва љойгоњи ин тоифаро дар љомеа њељ як гурўњи 
дигар гирифта наметавонад. Бе муњобот, барои нафарони 
калонсоли љомеа, ки дар љавони сазовори ин ном гардидаанд ва ин 
давраро бо муваффаќият гузаронидаанд шунидани номи 
«донишљў» аз номи шахсии худашон дида форамтар аст. 

Донишљў номи муќаддас аст ва њар ки соњиби ин ном аст ва ё 
гардидааст бояд шукргузор аз он бошад. 

Аз љињати сохтор донишљў калимаи мураккаб буда, аз ду реша 
иборат мебошад – дониш ва љў (љўянда). Яъне шахсе, ки пайи 
љўстан ва ё аз бар кардани дониш мебошад. Шахсест, ки дар 
муассисаи олии таълимї, љињати аз бар намудани дониш ва ихтисос 
ва ё касбу њунар тањсил менамояд.  

Донишљў-шахсе, ки тибќи тартиби муќарраршуда ба 
муассисаи тањсилоти олии касбї ќабул гардидааст ва дар шуъбањои 
рўзона, шабона, ѓоибона ё бо маќсади дарёфти дараљаи муайяни 
тањсилот ва ихтисос ба тариќи экстернат тањсил мекунад.10 

Соњиби дониш будан ин соњиби хазинаи гаронбањо будан аст. 
Фарќияти ин хазина аз хазинаи боигарию зар дар он аст, ки онро 
касе аз шахс рабуда наметавонад ва истифода аз ин хазина сарвати 
онро кам намекунад ва донишљў шахсест, ки пайи аз худ намудани 
ин хазинаи пурбор аст. 

Донишљўён тоифаи асосї миёни љавонон ба њисоб мераванд, 
ки ањамияти баланди стратегї ва њаётї дар рушди њамаљонибаи 
давлатро доро мебошанд. 

Сазовори ин ном шуданро ба шањрвандон дар Ватани азизи мо 
моддаи 41 Конститутсияи (Сарќонуни) кишварамон фароњам 
овардааст, ки дар он чунин омадааст: «Њар шахс њуќуќи тањсил 
дорад. Таълими умумии асосї њатмист. Давлат таълими умумии 
асосии њатмии ройгонро дар муассисањои таълимии давлатї 
кафолат медињад. 

Шахс дар доираи муќаррарнамудаи ќонун, дар муассисањои 
таълимии давлатї метавонад ба таври ройгон таълими миёнаи 
умумї, ибтидоии касбї, миёнаи касбї ва олии касбї гирад». 

Аз љињати иљтимої донишљў нафарест, ки дар мењвари 
њадафњои иљтимоии давлат, љомеа ва оила меистад ва ба он 
ањамияти сифр стратегї дода мешавад. Давлат ба хотири рушди 
                                                           
10 Моддаи 2-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тањсилоти олии касбї ва 
тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї» 
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босуботи соњањои њаёти љомеа, таъмини ин соњањо бо мутахассисон, 
таъмини абадияти сулњу вањдат дар љомеа, таъмини асолати 
абадияти пойдории давлат ва ягонагї дар он, нигоњдошти асолати 
љовидонии миллат, њимоя аз арзишњо ва манфиатњои миллї ва 
эњёву арљгузории онњо соњаи иљтимоиро соњаи афзалиятнок эълон 
дошта, баланд бардоштани сатњи саводнокии љомеаро дар мадди 
аввал гузоштааст. Ќудрати мењварии таъмини њадафњои дар боло 
таъкидгардида донишљў мебошад, ки мањз ба воситаи ў ва донишу 
мањораташ љомеа ин њадафњоро љомаи амал мепӯшонад. Вобаста ба 
ин Президенти кишвари азизамон Љаноби Олї, муњтарам Эмомалї 
Рањмон чунин таъкид намудаанд: «Њукумати Тољикистон соњаи 
илму маорифро самти муњиму афзалиятноки сиёсати иљтимоии худ 
ќарор дода, бо маќсади фароњам овардани шароити мусоиди тањсил 
барои толибилмону донишљўён дар тамоми ќаламрави кишвар то 
ба њол иќдомоти созандаеро амалї намудааст, ки имрўз натиљањои 
назаррас дода истодаанд».11 

Дар ин радиф донишљўён бояд њамеша дар хотир дошта 
бошанд, ки онњо танњо ба хотири ќонеъ гардонидани ниёзњо ва 
талаботњою манфиати шахсии хеш ва дарёфти љойгоњ дар љомеа 
тањсил намекунанд, балки бар души онњо масъулияти азими идомаи 
ташаббуси ватандорию соњибмиллатї ва таъмини азалияту 
абадияти он меистад, ки аз соњибватани оянда ё худ донишљў 
мањорати баланди касбї, зиракии сиёсї, худшиносии миллї ва 
њуввияти миллиро талаб менамояд. Яъне, талаби замона ин аст, ки 
донишљўён дар баробари аз худ кардани касбу њунари 
интихобкардаашон, аз љињати сиёсї зирак бошанд, Ватани худро 
дўст доранд, таъриху фарњанг, забон, адабиёт, расму оин, 
анъанањои неки миллї, санъат ва хислатњои њамидаи миллати 
худро донанд ва онњоро эњёву ба ояндагон арљгузорї намоянд. Ин 
корест, басо мушкил, вале пуршараф. Ин аст рисолати асосии 
донишљў пеши миллату давлати худ. 

Барои оила донишљў нафаре мебошад, ки волидайн ва кулли 
аъзоёни оила ба хотири заминаи мусоид гузоштан бањри фардои 
зиндагии осудањолона ва бо умеду ормонњои зиёд ба он 
менигаранд. Махсусан волидайн ба фарзандони донишљўи худ 
тамоми шароити заруриро фароњам оварда, онњоро аз тамоми 
љињат дастгирї менамоянд ва њатто омодаанд охирин дороии худро 
ба ин фарзандонашон бахшанд. Њамаи ин ба хотири он аст, ки 
фарзандон соњиби дониш, касбу њунар ва ихтисос шуда, дар љомеа 
љойгоњи худро ёбанд ва дар пирї дастгиру мададгори онњо бошанд. 

                                                           
11 Эмомалї Рањмон аз суханронї дар мулоќот бо љавонону наврасони лаёќатманди 

вилояти Суѓд 04.04.2014, шањри Хуљанд. www.prezident.tj 
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Ин орзу нињолест, ки волидайни донишљўён солњо дар дили худ 
мепарваранд ва мунтазири чашидани шањду ширинии он 
мебошанд. Хуш ба њоли он донишљўе, ки ин орзуи волидайни худро 
амалї менамояд.  

Дар ин асно донишљў бояд њамеша дар хотир дошта бошад, ки 
њамаи дастгирињои волидайн барои ў бар ивази умр, ќувва ва љони 
онњо бањри ў фароњам мегарданд. Бисёр ба назар мерасад, ки 
волидайн ризќи дигар фарзандонро кам намуда, аз њисоби онњо ба 
фарзанди донишљўяшон шароити молиявї ва моддї фароњам 
меоранд. Махсусан модарони азизи мо то рўзи донишгоњро хатм 
намудани фарзандонашон азоби рўњию равонї мекашанд ва 
њамеша аз њоли фарзандони донишљўяшон дар ташвишанд. Рўзи 
донишгоњро бо сари баланд хатм намудани фарзандон ва соњиби 
касбу њунари замонавї шудан барои модарон хушбахттарин рўз аст 
ва ќарзи виљдонии њар як донишљў аст, ки ин корро дар сатњи  
баланд анљом дињад, чунки паси ин кор хурсандию шодии модари 
азизу мењрубони ў меистад.  

 Дар ин баробар волидайнро донистани як нуќта зарур аст, ки 
њамарўза онњо бояд аз сатњи донишазхудкунии фарзандони худ 
хабардор бошанд ва бо устодон робитаи мунтазам ба роњ монанд 
ва њар мушкилоти пайдошударо сари ваќт бартараф намоянд. 
Танњо дар сурати робитаи пайваста бо устодон ва назорати 
њамешагї ва хабардор будан аз сатњи донишазхудкунии фарзанди 
донишљўи худ мо метавонем мутахассиси замонавї ва љавобгў ба 
талаботи бозори мењнат омода созем. Ѓайр аз ин, соњаи маориф ва 
тањсилотро «капитали дарозмуддат» меноманд, яъне волидайн ва 
донишљўён бояд ба назар гиранд, ки барои мутахассиси замонавї 
шудан онњоро зарур аст, ки маблаѓ ва ваќту ќувваи зиёд сарф 
намоянд ва натиљаи онро баъд аз муддати тӯлонї интизор шаванд. 
Имрўз бисёр мушоњида мешавад, ки љавонони мо мехоњанд зуд 
соњиби сарвату боигарии зиёд гарданд ва аз љињати иќтисодї 
камбудї ва танќисї надошта бошанд, аммо тавре медонем њама чиз 
якбора ба даст намеояд. Њамзамон миёни волидайн низ мушоњида 
мегардад, ки баъди донишгоњро хатм намудани фарзанд онњо 
мехоњанд, ки фарзандонашон зуд маблаѓи сарфкардаи онњоро аз 
њисоби ихтисоси аз бар кардаашон барќарор сохта, тамоми 
камбудињоро бартараф созанд ва шароити волои зиндагиро барои 
онњо муњайё созанд. Албата, муњайё сохтани шароити зиндагии 
арзанда бањри волидайн ин бењтарин амал ва ибодат аст, аммо 
талаби дар фосилаи кўтоњи ваќт сохтани он ѓалат аст. Сабаби аз 
«маълумоти олї» «норозї» будани бархе аз волидайн мањз дар 
њамин аст, ки комилан ѓалат аст. 



  

60 

Хушбахтона, бо ба даст овардани Истиќлолияти давлатї ва 
сиёсати хирадмандонаи маорифпарваронаи Љаноби Олї, 
Президенти Ватани азизу мањбубамон муњтарам Эмомалї Рањмон 
бо таъсис додани Квотаи Президентї барои ќисме аз 
љавонписарону љавондухтарони ноњияњои дурдаст шароит фароњам 
оварда шуд, ки сазовори номи пуршарафи донишљў гарданд. Ин 
ѓамхории инсондўстонаю илмпарваронаи Эмомалї Рањмон ба 
хотири таъмини ноњияњои дурдаст бо мутахассисони замонавї ва 
соњибмаълумот гардидани љавонони ин ноњияњо мебошад, ки боиси 
пешрафти соњањои иктисодию иљтимої, фарњангї ва бењтар шудани 
сатњи зиндагї дар дењоти кишвар гардид. 

Нафароне, ки тибќи Квотаи Президентї сазовори номи 
донишљў гардидаанд масъулияти гарони таъмин намудани ниёзи 
љомеаро бо донишњои гуногуни соњавї бар дӯш доранд. Онњо ба 
хотири њалли мушкилоти сокинони як гўшаи Ватани азизамон аз 
љониби давлат бо ин ном мушарраф гардидаанд ва онњо бояд хоки 
он гўшаи Ватанро каъбаи имони худ ќарор дода, аз рўи виљдон 
зањмат кашида, дар оянда хизматгори њамин мењани сарсабз 
бошанд. 

Љомеа аз донишљўён шахсиятњои пеш аз њама бо маърифат, 
дорои одобу интизоми баланд, ахлоќи намунавї, соњиби касбу 
њунари замонавї, кордонї, роњбарї, мушкилкушои љомеа, 
пешбарандагони соњањои иљтимоию иќтисодї, дастгиру мададгор, 
инсондўст, хайрхоњ ва хирадмандро интизор аст. Барои ин њама 
хислатњои накўи инсониро ба бар намудан донишљўро зарур аст, ки 
решаи аввали номи сазовор гаштаашро “сайд” ва решаи дуюми 
номашро “силоњ” карда пайи њарчи бештар ба даст овардани сайд 
талош варзад. Танњо дар ин сурат метавонад орзуи љомеаеро, ки 
дар он зиндагонӣ менамояд, амалї гардонад. 

Умуман, донишљў шахсест, ки кулли љомеа аз њама љињат ба ў 
эътимоди калон дорад ва дар њама њолат наќши њалкунандаро дар 
роњи бунёди эъмори давлатдорї ва пойдории одобу ахлоќи инсонї, 
абадияти сулњу вањдат ва ягонагї мебозад. Мањз бо аз бар 
намудани њамин ном одам ба шахсият табдил меёбад ва 
сарпарастон, устодон ва њама он шахсоне, ки бо донишљў кор 
мебаранд ва махсусан худи донишљўён дар хотир дошта бошанд, ки 
дар ин љо сухан оиди ояндаи миллату давлат меравад, на фарди 
алоњида. 

«Мову шумо дар назди таърих вазифадор ҳастем, ки ба ќадру 
манзалати Ватани аљдодиву давлати соњибистиќлол расем ва аз 
гузаштагони сарбаланду падару модарони худ дарси сабру 
тањаммул, зањмату ободкорї, ватандўстиву мардонагї ва шуљоату 
ќањрамонї омўзем. 
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Зеро Ватани мањбуби мо ва љомеаи кишварамон ба сатњи 
баланди маърифати сиёсиву шањрвандии љавонони Тољикистон, 
донишу малака, ѓайрату номус ва одобу ахлоќи њамидаи онњо, 
инчунин азму талоши фарзандони фарзонаи ояндасозу ободгари 
миллат ба хотири ободиву шукуфоии сарзаминамон эътимоди 
бузург доранд».12 

Шахс мањз њангоми њамин номро соњиб будан ояндаи роњи 
њаёти худ ва сарчашмаи ризќу рўзияшро муайян намуда, асолати 
инсонї, ќарзи шањрвандї ва ба ояндаю насли инсон чї хизмат 
кардан ва аз худ чї мерос монданро равшану даќиќ месозад. Агар 
шахс тавонад, ки дар ин давра донише аз худ кунад, ки баъди худ 
номи нек ва роњи ростею гўшаи ободе ба мерос гузорад, пас 
асолати инсонии худро ба хуби иљро кардааст ва аз номи 
«донишљў» истифода намудааст ва албатта ў хушбахтарин шахс 
аст. Чунки дар мењвари њадафњои зиндагонии инсоният аз ибтидо то 
имрўз аз худ номи нек ва љовидонї ба мерос гузоштан аст. 

«Дар дунёи муосир ва љањони мутамаддин расмест, ки њар як 
давлату миллатро бо шахсиятњои бузургу фарзона, чењрањои 
намоён, иќтидору имкониятњои зењниву аќлонї, осори пурѓановати 
илмиву адабї ва фарњангиву маънавї, инчунин фарзандон ва 
наслњои болаёќату соњибистеъдодаш мешиносанду эътироф 
мекунанд. 

Тољикон њамчун халќи куњанбунёд дар тўли таърих бо 
бузургону фарзонагони илму фарњанги оламгир, фарзандони 
љасуру фидої ва содиќу сазовори номи неки миллат соњиби 
шуњрати љањонї гардидаанд. 

Давлат ва Њукумати Тољикистон бо дарназардошти талаботи 
замони муосир барои тарбияи истеъдоди насли наврасу љавони 
кишвар, яъне ба воя расонидани номбардорони ояндаи миллат 
тамоми шароиту имкониятњои худро истифода карда, барои 
таълиму тарбия ва обутоби онњо аз лињози маънавию љисмонї 
њамаи шароитро фароњам оварда истодааст. 

Тољикистон аслан кишвари љавонон аст. Аз ин лињоз, мо 
орзуманди онем, ки шумо њамеша сарбаланд бошед, зеро донишу 
истеъдод ва нерўи созандаи шумо мояи ифтихор ва сари баланди 
халќи бузургвори мост».13 

 

                                                           
12 Эмомалї Рањмон аз суханронї дар мулоќот бо љавонону наврасони лаёќатманди 
вилояти Суѓд 04.04.2014, шањри Хуљанд. www.prezident.tj 
13 Эмомалї Рањмон аз суханронї дар мулоќот бо љавонону наврасони лаёќатманди 
вилояти Суѓд 04.04.2014, шањри Хуљанд. www.prezident.tj 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ 

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Современная парадигма в сфере образования характеризуется 

требованиями, которые обусловливаются повышением уровня к 

квалификации кадров, в том числе и педагогических, в силу 

востребованности  конкурентоспособного специалиста, способного 

соответствовать запросам и вызовам ХХI века в условиях 

информационной социокультуры.  

Особую актуальность данное положение приобретает при 

подготовке психолого-педагогических кадров, ибо формирование 

личностных качеств подрастающего поколения во многом обусловлено 

качеством учебно-воспитательного процесса в  среднем звене системы 

образования, представленного общеобразовательной школой. 

В ряду форм и видов культурной деятельности особое место 

отводится педагогической деятельности.  

Обучением, воспитанием, образованием, развитием личности 

обусловлено содержание педагогической деятельности, которая 

представлена в виде особого вида профессиональной деятельности. 

Педагогическая деятельность характеризуется совместным характером 

деятельности преподавателя, которая обучает личность, и 

обучающихся, которые охватываются процессом обучения, воспитания 

и развития.  

Несоответствующие условия, обстоятельства и тенденции 

системы по профессиональному воспитанию и профессиональному 

самоопределению личности раскрываются в ряде исследований, 

посвященных формированию профессиональной культуры личности [1, 

98;  2,  8].  

В целом, современная социокультурная ситуация способствует все 

большему отторжению основной массы населения от предоставления 

им качественного образования, которое сегодня является недоступным 

для широкого слоя населения ввиду коммерциализации современного 

мира, проявляющейся в системе образования в виде платного 

образования. 

Рыночные отношения в контексте парадигмы современного 

общества, актуализируя проблему качества в образовании, увязывают 
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его с квалификацией специалистов, которая рассматривается через их 

подготовку (технологическую, общекультурную и психологическую), 

что предусматривает у них необходимость формирования 

профессиональной культуры.  

Профессиональная деятельность - это социально-культурное 

явление со сложной структурой, включающей цель, задачи, предмет, 

средства, методы, результат. Высокий уровень профессиональной 

культуры специалиста характеризуется развитым профессиональным 

мышлением и сознанием, предусматривающих способность разрешать 

профессиональные задачи. 

Рассмотрение  «педагогической культуры» долгое время в 

психолого-педагогическом плане осуществлялось на основе анализа 

категорий обыденного сознания без конкретного научного объяснения. 

И была представлена нормами, поведенческими правилами в контекст 

педагогического такта, педагогической техники и мастерства, 

педагогической грамотности и образованности.  

Компоненты личностной культуры педагога в виде: 

методологической, нравственно-эстетической, технологической, 

коммуникативной, духовной и физической и т.п. стали рассматриваться 

исследовательскими разработками в контексте культурологического 

подхода в философской, социологической, педагогикой и 

психологической науках, которыми освещались ряд направлений и 

аспектов педагогической культуры [4, 174].   

Таким образом, содержание профессионально-педагогической 

культуры рассматривается через систему, конкретизирующую 

индивидуально-профессиональные качества педагога, ведущие 

компоненты и функции. Личность, призвание которой связано с 

осуществлением педагогического труда, рассматривается как носитель 

профессионально-педагогической культуры. Сущность 

профессионально-педагогической культуры, ее понимание, связаны с 

рядом методологических предпосылок, через которые выявляется 

взаимосвязь между общей и профессиональной культурой. Ее 

специфические особенности рядом авторов рассматриваются через 

следующие положения (И.Ф. Исаев [6,  207 ], В.А. Сластенин) [3,  22 ]: 

-профессионально-педагогическую культуру следует рассматривать 

как универсальную характеристику, которой обусловлена 

педагогическая реальность; 

- профессионально-педагогическая культура должна 

рассматриваться через специфическое проектирование общей культуры 

на конкретную педагогическую деятельность; 

- профессионально-педагогическая культура - есть системное 

образование, представленное структурно-функциональными 
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компонентами с  собственной организацией. Тем не менее, она 

представлена избирательным взаимодействуем с окружающей средой и 

интегративным целостным свойством, которое не всегда обусловлено 

отдельными свойствами ее составляющих; 

- творческую деятельность следует рассматривать в виде единицы 

анализа профессионально-педагогической культуры; 

- специфику в формировании и реализации профессионально-

педагогической культуры преподавателя следует рассматривать в 

контексте ее обусловленности индивидуально-творческими, 

психофизиологическими и возрастными характеристиками, имеющейся 

социально-педагогической практики. 

Подрастающее поколение - его развитие, образование, воспитание, 

социальная защита и формирование его достоинства и человеческих 

прав – являются главной ценностью педагогической культуры [5,  160].  

Профессионально-педагогическая культура, являясь частью 

педагогической культуры, рассматривается с позиций общественного 

явления. В этом плане, педагогическую культуру представляют люди, 

которыми осуществляется педагогическая практика в сфере 

педагогической профессии, так и вне ее. Профессионально-

педагогическую же культуре представляют люди, для которых 

педагогическая деятельность является призванием, организуемым 

путем педагогического труда, педагогического общения, когда 

личность рассматривается как субъект деятельности и общения, и 

изучается в рамках педагогической профессии. 

Именно поэтому анализ профессиональной культуры путем 

понимания ее в контексте неразрывной взаимосвязи с общей культурой 

личности в процессе стремления к ее достижению должен 

рассматриваться в виде основополагающего фактора при подготовке 

будущих педагогических кадров. 

Конечные цели в процессе профессиональной реализации и 

развитии личностной культуры преподавателя представлены ею: 

- индивидуализацией образования и самостоятельным развитием 

личности – как обучение;  

- личностным знанием, субъектным опытом, индивидуальной 

заинтересованностью, индивидуальными учебными планами и 

проектами, творческими работами, развивающими индивидуальные 

интересы и исследовательские качества – как обучение личности;  

- критическим переосмыслением гуманистических ценностей 

(общепринятых и культурнозначимых); норм, направленных на 

уважение к личности; осознанием дифференциации в социокультурных 

нормах, представленного многообразием мнений; формированием 
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способностей, представленных нравственными поступками и 

моральным поведением – как воспитанием; 

- проявлением качеств, направленных на самоопределение, 

самопознание, саморазвитие, самореализацию; оказанием помощи в 

решении индивидуальных проблем; созданием условий для 

осуществления самостоятельного выбора; развитием разнообразных 

интересов и формированием интереса к многообразию; защитой 

культурной идентичности обучающихся – как педагогической 

поддержкой.  

Современный преподаватель должен быть представлен 

погружением в общечеловеческую культуру, понимаемую путем ее 

языкового многообразия,  способов деятельности  для постижения ее 

своеобразия, что подтверждается общим ходом теоретического анализа 

проблемы, связанной с формированием профессионально-

педагогической культуры. Отсюда, вытекает, что обеспечение 

культуроемкости образования увязывается с формированием 

способности к  совместным видам деятельности, а не на ориентацию 

количественного усвоения информации и методик, связанных лишь с 

передачей знаний.  

Все вышеизложенное предусматривает поиск разнообразных форм 

диалога и эффективных методик, связанных с его организацией. В этой 

связи обучающий процесс целесообразно организовывать через 

внедрение продуктивных методов и способов обучения: проблемными 

лекциями и семинарами, круглыми столами, теоретическими 

конференциями, разнообразными практическими занятиями, а также 

многообразными формами по организации обучающей деятельности, 

такими как: индивидуальная, парная, групповая фронтальная. В рамках 

вышеизложенного эффективность обучающего процесса может 

достигаться включением методов и приемов, направленных на 

проблемное изложение материала, организацию дискуссий, деловых и 

ролевых игр, упражнений. 

В целом, процесс подготовки будущих преподавательских кадров, 

которые обладают высоким уровнем профессиональной культуры, 

должен учитывать специфику внешней и внутренней систем 

взаимодействия: системы взаимоотношений между обучающимися 

(внешняя система) и специфику характера взаимодействия между 

обеими системами (внутренняя система).  

Таким образом, развитие интересов студентов, их склонностей, 

способностей, направленных на осознание ими роли и значения 

эффективной  педагогической деятельности, а также активизация 

стремлений к самоутверждению через коллективное взаимодействие, 

осознание ценности созидательной деятельности, как общественной, 
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так и субъективной, формирует их профессиональную культуру. 
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Дар њазораи  сеюм, асри навини XXI , ки љараёни љањонишавї 
ва иттилоотикунонии  љомеа бо суръати  тез рушд   ёфта истодаасту  
ҳаҷми иттилоот дар тӯли даҳсолањои охир  дучанду дањчанд  зиёд  
мешавад ва баробари  пайдоиши васоити электронӣ  марзҳо гум  
шуда,  фазои ягонаи иттилоотӣ ташаккул ёфта истодааст, қудрату 
таъсири  васоити ахбори омма   бе  ягон монеаву мањдудият рў ба 
афзоиш  гузоштааст. 

Дар бораи  паҳншавї, таъсир ва нақши  Интернет њатто љои 
бањс њам нест, зеро  мањз  њамин  шабакањои иљтимої  буд, ки   
марзҳо гум   шуданд   ва акнун  иттилоот метавонад дар як вақти 
воќеан њам кўтоњ аз як гӯшаи кураи замин ба гўшаи дигари он 
интиқол ёбад  ва ин далели раднопазири оѓоз  шудани давраи 
ҷаҳонишавӣ  ва   иттилооткунонии  љомеаи   муосир  мањсуб   

меёбад. Албатта, бо ин падидаҳо  тибќи  тарзҳои гуногун 
муносибат кардан мумкин аст, аммо ҳузури онҳоро инкор   кардан  
маъное   надорад.  Васоити ахбори омма   бинобар дастрасӣ ва 
гуногунрангиву  гуногунмазмунии  худ имкониятҳои васеъро   касб  

кард. Фазои иттилоотї   дар қатори дигар омилҳо барои   
ташаккули  афкори ҷамъиятӣ, њиссиёт, анъана,  дониш, арзишу 
ангезаҳо  ва дар маҷмӯъ ҷаҳонбинии насли  љавон  нақши назаррас 

дорад. Истифодаи васеи имкониятҳои иттилоот  қисми 
ҷудонашавандаи ҷангҳои маҳаллӣ ва муноқишаҳои мусаллаҳона 
дар замони имрўз    шудааст,  яъне  ин  маънои онро дорад, ки  
рўзномаву маљалла,  радио, телевизион  ва  Интернет  омили 
муҳими   инкишофи  маънавиёт ва ҳисси ватандӯстии шаҳрвандон  
мебошад. 

Муваффақияти  ширкатҳои  муосири сиёсӣ, ҷамъиятӣ, 

таблиғотӣ ва дигарон   бештар аз  истифодаи  моҳиронаи воситахои  
иттилоотӣ ва таъсири он  ба  њолати  равонии  ҷомеа вобаста  аст. 
Ва баръакс, нодида гирифтани ин таъсир метавонад ба оқибатҳои 
манфӣ ва ҳатто даст кашидан  аз расидан ба ҳадафҳои аслии сиёсӣ 

ва ҳарбӣ оварда расонад. 
Таъсири васоити ахбори омма тавассути таъсир ба зењн  ва 

ҳисси инсон суръат мегирад. Модели оқилонаи иттилоотикунонии  

оммавӣ барои боварӣ  бахшидани одамон  иттилоот ва далелҳоро  
дар асоси қонунҳои мантиқ  омода   месозад.   Аммо нерӯҳои 
гуногуни сиёсӣ барои таблиғи ғоя ва арзишҳои худ аз усулҳои 

таъсири эҳсосотӣ васеътар   истифода мебаранд. 
Сухан  ва тасвири биної  нерӯи  бузурги таъсири эҳсосӣ дорад, 

ки метавонад далелҳо ва санадњои  оқилонаро тира созад. Инро 
роҳбарони воситахои  иттилоотї  ба таври васеъ истифода 

мебаранд ва  мундариҷаи барномаҳоро  аз  љињати  эмотсионалӣ 
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бою гуногун  мекунанд,  ки баъзан  ақли инсонро пахш ва тира  

мекунад. Таҷрибаи таърих нишон медиҳад, ки васоити ахбори омма  
метавонанд ба мақсадҳои  гуногуни сиёсӣ хидмат  кунанд: чӣ гуна 
тарбия кардани инсон, инкишоф додани обрӯ ва эътибори онҳо, 
хоҳиши озодӣ ва адолати иҷтимоӣ, мусоидат ва кӯмаки иштироки 

босалоҳияти онҳо дар сиёсат, бой кардани маънавиёт ё баръакс  
ғуломии маънавӣ,  маълумоти нодуруст ва тарсондани аҳолӣ, 
барангехтани иѓво  ва нобоварӣ,  киштани  тухми тарсу ҳарос  ва 
ѓайра. 

Хатари аз ҳама калон барои одамон истифодаи  иттилоот  бо 
мақсадҳои  ќаллобї мебошад. Бояд дар хотир дошт, ки механизми 

истифодаи манипулятсия ҳамеша дар системаи дониши касбӣ   дар 
бораи  чӣ гуна бо одамон муошират кардан  мавқеи махсус дошт, 
зеро  бе ин найрангҳо муносибати  кориро тасаввур кардан 
ғайриимкон аст. 

Ҳиллаҳои манипулятсия  ё ќаллобї тақрибан дар ҳама соҳаҳои 
муносибатҳои байниҳамдигарӣ мавҷуданд. Дар амалия се гурӯҳи 
манипулятсияи байнишахсӣ  мавҷуд аст:  

- ташкилӣ - маросимї;  

- равонӣ;  
- мантиќї  
  Дар ҷаҳони муосир назария ва амалияи бозињои  сиёсӣ як 

дараҷаи амиқи  илмӣ ва истифодаи васеи амалӣ гирифтанд. 
Технологияи умумии найрангҳои  глобалӣ ва умумимиллӣ одатан 
ба ҷорӣ намудани афсонаҳои иҷтимоию сиёсӣ ба шуури омма асос 

ёфтааст - ғояҳои фиребанда, ки арзиш ва меъёрҳои муайянро тасдиқ  
мекунанд ва асосан бидуни дарки оқилона ва интиқодӣ  бо воситаи 
эътиќод  дарк карда мешаванд. 

Азбаски  сӯиистеъмоли  шуури ҷамъиятӣ  ба технология 
табдил ёфтааст, коргарони касбӣ пайдо шуданд, ки соҳиби ин 
технология (ё қисмҳои он) мебошанд. Системаи тайёр кардани 

кадрҳо, муассисаҳои илмӣ, адабиёти илмӣ ва илмӣ-оммавӣ пайдо 
шуданд. Чунин мешуморанд, ки таъсиси психоанализ ҳамчун асоси 
таълимоти  манипулятсияи шуур бо муваффақияти татбиқи он дар 
соҳаи таблиғ мусоидат кардааст. 

Васоити ахбори омма - ин муассисаҳое мебошанд, ки барои 
интиқоли кушода ва оммавӣ бо истифода аз воситаҳои махсуси 
техникии иттилооти  гуногун ба ҳар шахс сохта шудаанд - ин як 
системаи нисбатан мустақил мебошад, ки бо шумораи зиёди 

унсурҳои таркибӣ тавсиф карда мешавад: мундариҷа, хосият, шакл, 
усул ва сатҳи муайяни ташкилот (дар кишвар, дар минтақа, дар 
истеҳсолот). 
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Раванди иттилоотикунонї  албатта, ба шуур ва шуурнокии 
кӯдак таъсири  бузурги  психологӣ  мерасонад.  Воқеияте, ки 
расонаҳои имрӯза  ба мо пешниҳод мекунанд, бешубҳа, андешаи 
касеро  миёнаравӣ мекунанд, соддаанд  ва тафаккуру  таҳлилро 

талаб  намекунад. Дар баъзе ҳолатҳо, ин маълумот метавонад 
хатарнок бошад, зеро кӯдак онро бидуни дудилагӣ  ќабул  мекунад 
ва дар шуури  ӯ чизҳои зиёдеро ҷой додан  мумкин аст. Аз ин рӯ, 

аксар вақт ғарқ  шудан ба ҷараёни иттилоот  аз  дарки дуруст ва  
андешаи  танқидӣ осонтар  буда,   васоити ахбори омма имрӯз 
омили тавонои таъсиррасонӣ ба ҳолати рӯҳии насли наврас  
мебошанд [1]. 

Васоити ахбори омма дар соҳаҳои  комилан гуногун зоҳир 
мешаванд, ки  ҳар яки он  вазифаи хоси худро иҷро мекунад 
(иттилоотӣ, иртиботи иҷтимоӣ, фароғатӣ ва ғ.). Бо шарофати 

истифодаи ин василаҳои коммуникатсионӣ якчанд соҳаҳои 
иттилоот  ба вуҷуд омаданд: матбуот, радио, телевизион,  
Интернет, ки ҳар яки он аз шумораи зиёди шабакањо- рӯзнома, 

маҷаллаҳо, китоб, радио ва телевизион, сайтҳои иттилоотӣ, чатҳо, 
блокҳое, ки метавонанд дар тамоми ҷаҳон ва дар минтақаҳои 
гуногун (минтақаҳо, ноҳияҳо, ноҳияҳо)  паҳн  шаванд. 

Биёед   аломат  ва хусусиятҳои асосии  воситањои иттилоотиро  

қайд мекунем.  Якум, рушди васоити ахбори омма (дар ин маврид 
сухан дар бораи тамоми  воситањои иттилоотї  меравад)   падидаи 
«танќисї  аз фаровонӣ» -ро ба вуҷуд овардааст.  Ин чунин маъно 

дорад, ки бо миқдори зиёди иттилооте,  ки  сабаб ва асоснокии онњо  
дидаву дониста сарфи назар карда мешаванд,  шахс дарк  кардани 
онро қатъ мекунад ва ба хулосае меояд, ки ба ҳеҷ чиз бовар кардан 
мумкин нест. Ҳамин тариқ, дар ҷараёни васеи иттилоотӣ, дар 
натиҷаи гум шудани эътимод ба маълумоти пешниҳодшуда, шахс 
худро гӯё дар як холигии иттилоотӣ мебинад.        

Хусусияти дуввуми  воситањои муосири иттилоот ин интиќоли 
маълумот тавассути  "намоиш" (аз англисӣ "performance" - 

представление) мебошад.   Инсон њамчун   кӯдак  орзуву хоњиши  
вақтхушӣ, ҳангома ва тамошои оммавиро доимо дорад  ва  аз сар 
мегузаронад.  Њангоме ки пешниҳоди иттилоот беш аз пеш 
хусусияти намоиширо касб мекунад,  одамон  мекӯшанд, ки 

иштирокчии баъзе амалҳои ҷолиб бошанд.  
Саввум визуализатсия мебошад.  Дар замони муосир 

муоширати визуалӣ (визуалӣ) байни одамон асоси муоширатро 
ташкил медињад. Тасвир ва рамзҳои визуалӣ ҳамаи дигар воситаҳои 
интиқоли иттилоотро иваз карданд (забон, имову ишора ва ғ.). Дар 
ин росто, телевизион  ва Интернет  аз љињати  маъруфият дар ҷои 
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аввал меистанд. Хавф дар он аст, ки оянда   инсон, бахусус  љавонон  
қобилияти  эҷодкорона фикр карданро аз даст медиҳанд, 
тасвирҳову рамзњо, ки   барои ӯ ва ба љои ў  офарида  шуданд, ба 
љои муоширати зинда  истифода мешаванд.  Ин ҷанбаъҳоро дар 

марҳилаҳои аввали ташаккули шахсият баррасӣ кардан хеле  муҳим 
аст [1]. 

Стандартҳои асосии «сифати иттилоот»-ро дар маҷмӯъ чунин 
таҳия кардан мумкин аст:  

1. Васоити ахбори омма (алалхусус, матбуот ва телевизион) 
бояд одамонро  бо навгонињои  ҳозира,   рӯйдодҳои ҷомеа ва ҷаҳон 
пурра таъмин кунанд.  

2. Маълумот бояд  мазмунан дақиқ, рӯирост, ҳақиқї, воқеї, 
эътимоднок, бо  далелу асос ва ақидаҳо объективӣ бошад.  

3. Маълумот бояд мутавозин ва беғараз бошад, нуқтаи назари 

алтернативиро инъикос кунад, ки  ба тариқи ғайриҳаннотӣ 
пешниҳод карда шаванд.  

4. Воситаҳои ахбори омма бояд шабакањои  муоширати 
тарафайн ва дастгирии гурӯҳҳоеро, ки фаъолияташон ба онҳо 

равона шудааст (дар сатҳи миллӣ, маҳаллӣ)  таъмин кунанд. 
  5. Воситаҳои ахбори омма метавонанд фарогирии иҷтимоиро 

бо диққати махсус ба шахсони алоҳида ва гурӯҳҳои аз ҷиҳати 
иҷтимоӣ осебпазир ё тобеъ мусоидат кунанд. 

 6. Воситаҳои ахбори омма набояд бо риояи рамзии 
ҷинояткорӣ ва бетартибии иҷтимоӣ вазъи қонуниятро вайрон 
кунанд.  

7. Мазмуни васоити ахбори омма бояд забон ва фарҳанги 
муосири одамонеро, ки ин расонаҳо хидмат мекунанд (дар сатҳи 
миллӣ, маҳаллӣ, минтақавӣ) инъикос ва ифода кунанд.  

8. Ба нақши  таълимиву тарбиявии иттиллот, инчунин 
инъикоси маводҳои беҳтарини  мероси фарҳангии кишвар 
афзалияти муайян дода шавад.  

9. Воситаҳои ахбори омма бояд ба зуҳури эҷодиёти фарҳангӣ, 
асолат ва сифати онњо  мусоидат кунанд  (мувофиқи меъёрҳои 
эстетикӣ, ахлоқӣ, зеҳнӣ, касбӣ) [2]. 

Дар аксари санадњои  меъёрї  ва фармоишоте, ки дар Љумњурии 
Тољикистон  тањия ва ќабул   мешаванд  ба  масъалаи  ҳифзи 
ноболиғон аз таъсири  манфии фазои  иттилоотӣ  нигаронида   
мешаванд.  Дар  фазои иттилоотии  Тољикистон  маълумоте, ки 
рафтори зидди иҷтимоӣ, амалҳои ҷиноятӣ, зӯроварӣ, бераҳмӣ, 
фањш  ва  маводи мухаддирро таблиғ мекунанд, пахш  кардан 
комилан манъ аст.  
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Асосгузори  сулњу  вањдати миллї-Пешвои миллат Президенти 
Љумњурии  Тољикистон  Эмомалї  Рањмон  ба  масъалаҳои мактабу 
маориф, баланд бардоштани сифати таҳсилот дар тамоми зинаҳои 
он, илму фарҳанг, маънавиёт, таҳкими худшиносӣ, худогоҳӣ, 

ҳофизаи таърихӣ ва ҳуввияти миллӣ  аз оѓози фаъолиятшон  то 
имрўз  талош меварзанду  ба масъалаҳои тозаву озода нигоҳ 
доштани мафкураи мардум, донистани таъриху фарҳанги миллӣ ва 

ҳифзи он, пешгирии терроризму экстремизм, муомилоти 
ғайриқонунии маводи мухаддир, амалҳои коррупсионӣ ва дигар 
зуҳуроти номатлуби ҷомеа бо диду назари нав баҳогузорӣ 
менамоянд. Пешвои миллат  борњо таъкид  менамоянд, ки таълиму 
тарбияи  насли  имрӯза  ва  навгониҳои технологияи  муосир  барои   
баланд бардоштани сатҳу сифати таълим дар ташаккул додани 
фаъолияти эҷодӣ ва эҷодкорӣ, рушд додани ақлу заковат, 

мустақилона фикр карданро талаб менамояд, ки  ин самти 
ташаккули шахсият аз зинаи аввали таҳсилот  бояд ба роҳ монда 
шавад. 

Ќабул  шудани   Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 
маориф”  (с. 1994), Стандарти давлатии маълумоти миёнаи умумӣ 
(с. 1997). Консепсияи миллии маълумот (2003),  Ќарори  Њукумати 
Љумњурии Тољикистон дар бораи  Консепсияи миллии тарбия 
(03.03.2006),  Қонуни Ҷумњурии  Тоҷикистон «Дар бораи масъуляти 
падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» (2. 08. 2011)  барои 
бењтар намудани  сифати  таълиму тарбия ва  ташаккули  тарбияи  
ахлоќию  маънавии насли наврас мусоидат намуда истодаанд. 

Дар тӯли дањсолаи  охир  насли наве  ба воя расидааст, ки ба 
ҷаҳонбинӣ, муносибат, арзишњои маънавии онњо тасвирҳои 

виртуалии компютерӣ, рамзҳо, иттилооте, ки аз ҷониби кишварҳои 
гуногуни  арсаи байналмилалӣ   пахш мешаванд, таъсир 
мерасонанд.  Олами  виртуалӣ барои дарки воќеият, њиссиёт, 
муоширати зинда   дар байни насли  наврас халал ворид месозад ва 
шаклҳои анъанавии истироҳати фаъолро иваз мекунанд.  Сленг   ва 
ё маљмўи калимањои  махсуси компютерӣ, ки  дар байни наврасон   

маъруфтият  пайдо карда истодааст,   муоширатро бо забони модарї  

таҳриф мекунад [8]. 
Бо ёрии ин василаҳо, инсон ҳамчун як иштирокчии фаъоли 

рӯйдодҳои виртуалӣ  ба олами афсонавӣ   ворид  мешавад  ва худро 

дар ҷаҳони воқеӣ  нотавон ва   идорашаванда ҳис мекунад. 
Осебпазиртарин, дар ин маврид  одамони аз ҷиҳати маънавӣ   
рушднаёфта, яъне кӯдакону наврасон   мебошанд ва ин мушкилот, 
вақте ки сухан дар бораи шуури ҳанӯз ташаккулёфтаи онњо  
меравад, шадидтар аст.   
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Ҳамин тариқ,  фазои иттилоотї  як ҷузъи ҷудонашаванда ва 

хеле муҳими ҳаёт  гардида,  дорои  иқтидори   пурқуввати  таъсир    
ҳам   ба ањли ҷомеа ва њам   барои шахсони алоњида   мебошад.  

Инсони комил њамонест, ки дар ў сифатњои  ҳассосӣ, 
меҳрубонӣ ва масъулиятшиносї вуљуд дошта  бошад. Олими  

барҷастаи шӯравӣ В.А.Сухомлинский муаммои  тарбияи ахлоқӣ ва 
маънавиро  дар мактаб вазифаи   муҳимтарин меҳисобид  ва таъкид  
карда буд:  “агар эҳсосоти нек дар кӯдакӣ тарбия карда нашавад, 
ҳеҷ гоҳ тарбия комил  намешавад. Одам дар кӯдакӣ бояд аз мактаби 

эҳсосӣ - "мактаби эҳсосоти нек" гузарад». 
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Раљабова Ш.Ѓ., 

омўзгори Донишкадаи кӯҳию 

металлургии Тоҷикистон 
 

КУРАТОР – МАҲАКИ АСОСИИ ТАРБИЯИ ҶАВОНОН 
 

Дар ҳар ҷомеа мураббӣ дар тарбияву роҳнамоӣ нақши боризу 
устувор дошта, он ба маънии ҳидояткунанда, роҳбару устод 
дониста мешавад. Дар вожаи “мураббӣ” боз маъное зиёде меистад 
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ва дар коргузории мо  ба таври васеъ истифода мешавад. 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд намудаанд: 
“Ҷавонони мо дар ҳар ҷое, ки бошанд, бояд ҳисси баланди миллӣ 

дошта бошанд, бо Ватан, миллат, давлати соҳибистиқлоли худ ва 
забону фарҳангии миллии хеш ифтихор намоянд ва барои ҳимояи 
онҳо ҳамеша омода ва ҳушёру зирак бошанд”.  

Калимаи “куратор”, ки ба забони мо чун истилоҳ дар шакли 
калка ворид шудааст, дар аксар мавридҳо маънии мураббиро 
медиҳад. Аз ин нигоҳ, нақш ва мақоми куратори гурӯҳҳои таълимӣ 
дар донишгоҳ ва коллеҷҳо, ки ба тарбия нигаронида шудааст, аз 

бисёр ҷиҳат мақоми афзалиятнокро  дорад. 
Ҳоло кураторони гурӯҳи таълимӣ на танҳо ба кори тарбия, 

балки ба раванди таълиму тадриси донишҷӯён ҳам роҳбарӣ 
менамоянд. Ба ҳайси куратор ашхоси ботаҷрибаю донишманд, 

ҳаётдида, хушахлоқ, ки дорои сифатҳои воло интихоб ва пазируфта 
мешаванд. Шогирдону тарбиятгирандагон ба куратороне, ки дорои 
чунин сифатҳо мебошанд, зуд унс гирифта, дар симои онҳо 
омӯзгори ғамхору меҳрубон ва ҳатто волидайни худро тасаввур 
мекунанд. 

Бинобар он, ҳангоми таҳияи “Роҳнамо”, пеш аз ҳама, 
хусусиятҳои хоси гурӯҳҳои таълимӣ ба назар гирифта шудааст. 
Масалан, як  гурӯҳи таълимӣ бештар ба кори тарбиявӣ ниёз дорад; 
дигар гурӯҳҳои таълимӣ бошад, бештар ба кӯмак дар раванди 
таълим. Аз ин хотир, куратор бояд фаъолияти худро вобаста ва 
эҳтиёҷиёту талаботи гурӯҳи таълимӣ ба нақша гирад ва ба роҳ 
монад.  

Чуноне ки возеҳу равшан аст барои 2 ё 3 гурӯҳи таълимии соли 

аввали таҳсил (курси 1) нақшаи якқолибаро тавсия кардан мумкин 
нест. Илова бар ин, ҳар сол вобаста ба шароит ва қабули санадҳои 
нави меъёрӣ-ҳуқуқӣ  мазмуни кори тарбиявӣ тағйир меёбад. Дар ин 
гуна вазъият кураторҳои гуруҳи таълимӣ эҷодкорона амал карда, 

вобаста ба тақозои замон нақша ва барномаи кории худро бояд 
таҷдиди назар созанд, яъне мавзӯъ шакл ва тарзи ташкилу 
гузаронидани чорабиниҳоро бо дастуру суоришҳои иловагӣ ва ё 
нав ба танзим дароранд. 

Кори тарбиявӣ бо гурӯҳи таълимӣ танҳо бо ташкилу 
гузаронидани соатҳои тарбиявӣ ба охир намерасад. Ғайр аз ин дар 

соатҳои тарбиявӣ кураторони гурӯҳҳои таълимӣ ба хотири 
таъсиргузории соатҳои тарбиявӣ бояд бо шахсиятҳои касбу кори 
гуногуни ҷумҳурӣ  мулоқоту вохӯриҳоро доир созанд. Масалан, 
вохӯриҳо бо шоирону нависандагони маъруфу шинохта, 
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ҳунарпешаҳо ва аҳли фарҳанг кормандони ҳифзи ҳуқуқ, меҳтарони 

меҳнату набардҳо хеле боманфиат ва хотирмон хоҳад буд. 
Куратори гурӯҳи таълимӣ инчунин, бояд ба нақша гирад, ки дар 
давоми сол шогирдони худро ба ҷойҳои таърихиву муқаддаси  
ҷумҳурӣ, осорхонаю театрҳо, китобхонаҳо, роҳнамоӣ намоянд. 

Вақте ин нақша амалӣ гардид дар чунин маконҳои фарҳангӣ доир 
намудани ҳар гуна мулоқотҳои судманди тарбиявӣ, аз ҷумла  
хонишҳои бадеӣ, мусобиқаҳои ҳунарӣ, касбӣ барои баланд 
бардоштани  ҷаҳонбинии донишҷӯён такондиҳанда маҳсуб меёбад. 

Ба зиммаи куратори гурӯҳи таълимӣ ташкили дурусти ҳаёт, 
ташаккул ва тарбияи коллективи гурӯҳи таълимӣ, ғамхорӣ дар 
бораи инкишофи ҳаматарафаи донишҷӯён, тарбияи ҳисси 
ватандӯстӣ ва инсонпарварӣ, ғамхорӣ барои баланд бардоштани 

сифати дониш ва интизоми донишҷӯён гузошта шудааст. Куратори 
гурӯҳи таълимӣ ҳамчун мутасаддии ин корҳо бояд аз худ ташаббус 
нишон дода, вобаста ба масъалаҳои мазкур шаклҳои чорабиниро 
дар сатҳи баланд ташкил карда, бо иштироки фаъолонаи 

донишҷӯён онҳоро шавқовар ва диққатҷалбкунанда доир намояд. 
Вазифаҳои тарбиявии куратор, пеш аз ҳама, бояд аз амалӣ 

намудани дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳуриамон, муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар бораи тарбияи ҷавонон, ки дар асарҳояшон “Ватани 
худро дӯст доред, қадр кунед ва ҳифз намоед”, “Қонуни миллӣ-
кафолати зиндагии шоиста”, Паёмҳои эшон ба Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз баромаду вохӯрияшон бо ҷавонону 
зиёиён ва ғайра сарчашма мегиранд, нигаронида шуда бошад. 

Вазифаҳои тарбиявии куратор бояд тамоми паҳлӯҳои ҳаёти 
ҷавонон, хислату сифатҳои шоиста, ахлоқу одаби нек, рафтору 

кирдори намунавӣ, муносибату муоширати накӯ, ватанпарвариву 
инсондӯстӣ, ҳаёти солиму хирадмандона ва ғайраро дарбар гирад, 
то ки ҷавонон ба ҳаёти шоистаи мустақилона бо боварӣ омода 
гарданд. Куратор бояд дар ташаккули арзишҳои ахлоқиву 

маънавии ҷавонон нақши калидӣ дошта бошад, то ҳар як донишҷӯ 
дар назди Ватан сарнавишти он, ҳифзи арзишҳои миллию 
фарҳангӣ, масъулияти хоса эҳсос намуда, барои иҷрои қарзи 
фарзандии худ ҳамеша омода бошад. Барои ин дар ниҳоди ҷавонон 

идораи матин ва шикастнопазирро мустаҳкам намояд. 
Ҳамин тавр, муқаддастарин вазифаҳои тарбиявии куратор дар 

таъмин намудани таълиму тарбиявии куратор аз таъмин намудани 
таълиму тарбияи ҷавонони соҳибмаърифат, бонангу номус, 
ватандӯсту инсонпарвар ва ҳунарманду соҳибкасб иборат 
мебошанд. Чунки ҷавонони имрӯзаи мо ворисони фарҳанги 
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тамаддун буда, ба ганҷинаи тамаддуни ҷаҳонӣ дурдонаҳои 

пурарзиши илмиву адабиро ворид намуда, дар ташаккули соҳаҳои 
мухталифи илми муосир ҳамчун манбаи файзбор хизмат карда 
метавонад.  

Бояд қайд намуд, ки бо қарори мушовараи Вазорати маориф 
ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 феврали соли 2008, №3/3 
“Низомномаи Шӯрои кураторони муассисаҳои таҳсилоти олии 

касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон” тасдиқ шудааст. Низомномаи 
мазкур дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷистон “Дар бораи 
таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ”, “Низомномаи 
намунавӣ оид ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти олии  касбии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон” ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи 
маориф бо мақсади ворид шудан ва фазои ягонаи таҳсилоти ҷаҳонӣ 
таҳия шудааст.  

Бо ин мақсад мо кураторон ҳамеша ба гуфтаҳои дар боло зикр 

гардида такя намуда, ҳамеша нақша ва кори тарбиявӣ ва таълимии 
худро ба пеш бурда, ҷавонони бонангу номус ва меҳандӯсти 
миллиро тарбия намоем. 
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ТАШАККУЛИ КОНСЕПСИЯИ ТАРБИЯВИИ 

ВАТАНДЎСТИИ ЉАВОНОН ВА ПРИНСИПЊОИ АСОСИИ 
АМАЛИГАРДОНИИ ОН 

 
Ватандўстї ин муњаббат ба Ватан, садоќат ба он аст. Дар сатњи 

шахсї ватандўстї њамчун як хусусияти муњимтарин, устувори шахс, 
ки дар љањонбинї, ормонњои ахлоќї ва меъёрњои рафтори ў ифода 
ёфтааст, амал мекунад. 

Дар сатњи макро сатњи ватандўстї як ќисми муњими шуури 
љамъиятї мебошад, ки дар кайфияти дастаљамъї, њиссиёт, арзёбї, 
нисбати мардуми худ, тарзи њаёт, таърих, фарњанг, давлат, низоми 
арзишњои бунёдї зоњир мешавад [1]. 

Њадафи тарбияи ватандўстї дар љомеаи мо ташаккул додани 
фаъолияти олии иљтимої, масъулияти шањрвандї, маънавият, 
ташаккули шањрвандони дорои арзишњо ва сифатњои мусбї 
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мебошад, ки дар раванди созандагї ба манфиати Ватан, мустањкам 
намудани давлат, таъмини манфиатњои њаётан муњим ва рушди 
устувори он ќодиранд. 

Бояд ќайд кард, ки дар марњилаи њозираи рушди љомеаи мо 
расидан ба ин њадаф тавассути њалли вазифањои зерин амалї карда 
мешавад: 

- эњтиром ба гузаштаи фарњангию таърихии Љумњурии 
Тољикистон, анъанањо, баланд бардоштани эътибори давлатї, аз 
љумла њарбиву хидматї; 

-фароњам овардан ва татбиќи имкониятњои љалби фаъолтари 
шањрвандон ба њалли мушкилоти иљтимоию иќтисодї, фарњангї, 
њуќуќї, экологї ва ѓайра; 

- тарбияи шањрвандон дар руњияи эњтиром ба Конститутсияи 
Тољикистон, ќонуният, меъёрњои њаёти љамъиятї ва коллективї, 
фароњам овардани шароит барои таъмини иљрои њуќуќњои 
конститутсионии инсон ва вазифањои ў, вазифаи шањрвандї, касбї 
ва њарбї; 

- дар шањрвандон парваридани њисси ифтихор, эњтиром ба 
рамзњои Љумњурии Тољикистон - Нишон, Парчам, Суруди миллї, 
дигар рамзњои миллї ва муќаддасоти таърихии Ватан; 

- љалби эътиќодоти анъанавӣ барои Љумњурии Тољикистон 
ташаккулёфтаи талаботи шањрвандон ба хизмати Ватан, њифзи он 
њамчун вазифаи олии маънавї; 

- фароњам овардани шароит барои таќвияти тамоюли 
ватандўстонаи телевизион, радио ва дигар воситањои ахбори омма 
њангоми инъикоси рўйдодњо ва падидањои њаёти љамъиятї, 
муќовимати фаъолона ба зидди ватанпарастї, сўистеъмоли 
иттилоот, таблиѓи намунањои фарњанги оммавї дар заминаи 
парастиши зўроварї, тањриф ва сохтакории таърихи Ватанї; 

- ташаккули тањаммулпазирии нажодї, миллї, динї, рушди 
муносибатњои дўстонаи байни халќњо.  

Татбиќи вазифањои тарбияи ватандўстии шањрвандони 
Љумњурии Тољикистон тавассути вазифањои мушаххас бо 
дарназардошти хусусияти мавзўъњо ва объектњои таълим, шароити 
иљрои он, хусусиятњои онњо ва њалли он дар соњањои иќтисодї, 
иљтимої, њуќуќї, сиёсї, маънавї ва ѓайра. 

Ватандўстї дар амал ва фаъолияти шахс зоњир мешавад ва аз 
њисси муњаббат ба сарзамин, минтаќа ва мањалли худ, эњсосоти 
ватандўстї ба вуљуд омада, дар роњи камолот як ќатор 
марњилањоро паси сар намуда, ба худогоњии ватандўстии миллї, ба 
муњаббати бошуурона ба Ватани худ бармегардад ва њамеша 
мушаххас аст ва ба ашёи воќеї нигаронида шудааст. Љанбаи 
фаъоли ватандўстї њалкунанда аст, мањз ў ќодир аст, ки принсипи 
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њассосро ба амалњо ва амалњои мушаххаси Ватан ва давлат табдил 
дињад. 

Ватандўстї заминаи маънавии ќудрати давлат буда, њамчун як 
манбаи муњими сафарбаркунандаи дохилї барои рушди љомеа, 
мавќеи фаъоли шањрвандии шахс ва омодагии ў ба хидмати 
фидокорона ба Ватани худ амал мекунад [2]. 

Мењанпарастї њамчун падидаи иљтимої заминаи 
мустањкамкунандаи мављудият ва рушди њар миллат ва давлатдорї 
мебошад. Ватандўстї бењтарин анъанањои миллии мардумро бо 
садоќат ба хидмати Ватан мутобиќат мекунад. Ватандўстї ин як 
самти махсуси худшиносї ва рафтори иљтимоии шањрвандон аст, 
ки меъёрњои он муњаббат ва хизмат ба Ватан, таъмини тамомият ва 
соњибихтиёрии Љумњурии Тољикистон, амнияти миллии он, рушди 
устувор, вазифа ва масъулият мебошад, ки маънои онро дорад, 
афзалияти принсипњои иљтимої ва давлатї нисбат ба манфиат ва 
орзуњои шахс ва њамчун маънои олии њаёт ва фаъолияти шахс, њама 
гурўњњо ва ќишрњои љомеа амалкунандаанд [4]. 

Яке аз хусусиятњои барљастаи хислати миллии халќњои 
Тољикистон ватандўстї мебошад. Ватандўстии миллии Тољикистон 
хусусиятњои хоси худро дорад. Пеш аз њама, ин самти олии 
гуманистии ѓояи миллии ватандўстї, тањаммулпазирии динї, итоат 
ба ќонун, љомеа њамчун майл ва ниёзмандии устувори мардуми 
тољик ба њаёти коллективї, муњаббати махсус ба табиати ватанї. 

Бањодињии ватандўстї њамчун љузъи муњимтарини шуури 
љамъиятї ба суст шудани пояњои иљтимоию иќтисодї, маънавї ва 
фарњангии рушди љомеа ва давлат оварда мерасонад. Ин афзалияти 
тарбияи ватандўстиро дар системаи тањсилоти умумии 
шањрвандони Љумњурии Тољикистон муайян мекунад. 

Тарбияи ватандўстї, ки љузъи људонашавандаи раванди 
таълими умумї мебошад, фаъолияти мунтазам ва маќсадноки 
маќомоти давлатї ва ташкилотњои љамъиятї дар ташаккули 
шањрвандони дорои шуури баланди ватандўстї, њисси садоќат ба 
Ватани худ, омодагї ба иљрои вазифаи шањрвандї ва ўњдадорињои 
конститутсионии манфиатњои Тољикистонро њимоя мекунанд [3]. 

Њамчун яке аз намудњои фаъолияти гуногунљабња, миќёси 
васеъ ва доимо амалишаванда, тарбияи ватандўстї љанбаъњои 
иљтимої, маќсаднок, функсионалї, ташкилї ва ѓайраро дарбар 
мегирад, сатњи мураккабии баланд дорад, яъне тамоми наслњо, 
тамоми љанбаъњои њаёт, вазъи иљтимої-иќтисодї, сиёсї, маънавї, 
њуќуќї ва омўзгориро, ки бо маориф, фарњанг, таърих ва давлат 
асос ёфтаанд, фаро мегирад. Ин ќисми таркибии тамоми њаёти 
љомеаи мо, муассисањои иљтимої ва давлатии он мебошад. 
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Тарбияи ватандўстї ташаккул додани самтњои дорои ањамияти 
иљтимої дар байни шањрвандон, омезиши мувофиќи манфиатњои 
шахсї ва љамъиятї, рафъи равандњо ва падидањои барои љомеа 
бегона, хароб кардани асосњо ва потенсиали эљодро дарбар 
мегирад. Технологияи тарбияи ватандўстї бояд ба фароњам 
овардани шароит барои эњёи миллии Љумњурии Тољикистон равона 
карда шавад. 

Ќисми таркибии тарбияи ватандўстї, тарбияи њарбиву 
ватандўстї мебошад, ки ба рушди омодагї ба хидмати њарбї 
њамчун намуди хидмати љамъиятї равона карда шудааст. Тарбияи 
њарбиву ватандўстї бо самтгирии мушаххас, дарки амиќи њар як 
шањрванди љавони Љумњурии Тољикистон оид ба наќш ва љойгоњи 
худ дар хидмати Ватан, масъулияти баланди шахсї барои иљрои 
талаботи хизмати њарбї, эътиќоди зарурати сифат ва малакањоро 
барои иљрои вазифаи њарбї дар сафи Ќуввањои мусаллањи 
Љумњурии Тољикистон, дигар сарбозон ва маќомоти њарбї 
инкишоф дињанд. 

Тарбияи ватандўстии хизматчиёни њарбї дар доираи низоми 
ягонаи таълими њарбии хизматчиёни њарбї ташкил ва амалї карда 
мешавад. 

Дар заминаи мубориза бо терроризми байналмилалї, тарбияи 
ватандўстии шањрвандон бояд аз рўи манфиатњои миллии 
Љумњурии Тољикистон муайян карда шуда, иштироки фаъолонаи 
шањрвандон дар таъмини амнияти он аз тањдидњои беруна ва 
дохилї таъмин карда шавад. 

Принсипњои тарбияи ватандўстї бояд инњоро дарбар гирад: 
- принсипи муносибати муназзами муташаккил, ки кори 

њамоњангшуда ва маќсадноки тамоми сохторњои давлатию 
љамъиятиро оид ба тарбияи ватандўстии шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон пешбинї мекунад; 

- принсипи муносибати маќсаднок дар ташаккули ватандўстї, 
ки истифодаи шаклњо ва усулњои махсуси кори ватандўстиро бо 
дарназардошти њар синну сол, гурўњњои иљтимої, касбї ва дигар 
гурўњњои ањолї фаро мегирад. Он ба иштироки бисёрсатњї дар 
тарбияи шањрванд ватандўстии онњо, аз ќабили оила, муњити 
атроф, муассисаи таълимї, муњити этномаданї, дастаи истењсолї, 
минтаќаи истиќомат бо хусусиятњои иќтисодї, иљтимої, фарњангї 
ва дигар љомеаи худ дар маљмўъ ишора мекунад ; 

- принсипи фаъолият ва њуљум, ки субот ва ташаббуси 
оќилонаро дар таѓйир додани љањонбинии шањрвандон ва самтњои 
арзиши онњо, ки ба манфиатњои миллии Љумњурии Тољикистон 
нигаронида шудаанд, пешбинї менамояд;  
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- принсипи универсалии самтњои асосии тарбияи ватандўстї, 
ки муносибати гуногунљабња ва њамаљонибаро ба онњо пешбинї 
мекунад, зарурати истифодаи чунин омил дар ташаккули 
ватандўстї, ба мисли таљрибаи аз љињати иљтимої арзишманди 
наслњои гузашта, тарбияи њисси ифтихор аз гузаштагони онњо, 
анъанањои миллї дар њаёти њаррўза ва муносибатњои хонаводагї, 
омўзиш ва равишњо ба кор, усулњои эљодкорї; 

- принсипи ба назар гирифтани шароити минтаќавї њангоми 
таблиѓи ѓояњо ва арзишњои ватандўстї, ки маънои таблиѓи ѓояњо ва 
арзишњои на танњо ватандўстии умумї, балки ватанї ё минтаќавї 
мебошад, ки бо мењру муњаббат ба ватани худ, ба шањру дења, 
кўчаву  корхона хосанд. 

Ин принсипњо бо њам вобастагї доранд ва дар ягонагї амалї 
карда мешаванд. Ватандўстї дар љараёни таълим дар заминаи 
њамкории наздики ашё ва субъектњои тарбия ташаккул меёбад [5]. 
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муносибатњои байналхалқӣ 
 

НАҚШИ ТАЪЛИМ ДАР РУШДИ САРМОЯИ ИНСОНӢ 
 

Нодиртарин сарвати ҳар як кишвар захираи баландсифати 
инсонии он аст. Дар ҷаҳони муосир, рушди иҷтимоию иқтисодӣ аз 

сифати қувваи корӣ вобаста буда ҷузъҳои он - вазъи саломатӣ, 
рушди зеҳнӣ, таълими касбӣ, сатҳи маънавият ва фарҳанги аҳолӣ, 
фаъолияти иҷтимоӣ, одоби рафтор, ва ҳавасмандкунї бањри 
фаъолияти фоиданоки ҷамъиятӣ мебошад. 

Иқтисодиёт дар қарни XXI бо хусусияти самаранокии 
иқтисодӣ муайян карда мешавад, ки онро пеш аз ҳама кадрҳои 
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баландихтисос, дониши ҷадид, технологияҳои нав ва усулҳои 

идоракунӣ ба даст меоранд. Дар мадди аввал усули тавлид ва 
интиқоли дониш, дар асл худи шахс - нерӯи зеҳнии ӯст. 

Ҳар як узви ҷомеа ҳар қадар нерӯи муассир дошта бошад, 
ҳамон қадар захираҳои зеҳнии кишвар баландтар мешаванд, 

суръати афзоиши иқтисодӣ ҳар қадар динамикӣ бошад, 
самаранокии суръати рушди давлат ҳамон қадар зиёдтар мешавад. 
Инкишофи имкониятҳои моддӣ, зеҳнӣ ва маънавии инсон, ба 
ақидаи олимон, сармояи инсонии он аст. 

Дар ҳолати паст будани сатҳи сармояи инсонӣ, сармоягузорӣ 
ба соҳаҳои технологии баланд фоида намебахшад. 
Муваффақиятҳои нисбатан босуръати кишварҳои пешрафта 
(Тайван, Гонконг, Сингапур, Чин, Кореяи Ҷанубӣ ва ғ.), кишварҳои 

нави тараққикардаи Аврупо (Ирландия, Финляндия, Юнон, 
Испания, Португалия) тасдиқ мекунанд, ки заминаи ташаккули 
сармояи инсонӣ фарҳанги баланди қисми зиёди аҳолӣ мебошад.   
Маҳз сармояи инсонӣ ба такмил ва истифодаи оптималии дигар 

омилҳои истеҳсолот мусоидат мекунад,  бе он ягон ҷузъи системаи 
иқтисодӣ амал намекунад. Дар баробари ин, дар омили инсонӣ 
дигаргуниҳои назаррас ба амал меоянд. Ҷамъият на танҳо ба сатҳи 

рушди инсон таваҷҷӯҳи бештар пайдо мекунад, балки бидуни он 
фаъолияти минбаъдаи самарабахши соҳаҳои пешрафта ғайриимкон 
аст. Маҳз қобилияти зеҳнии инсон, маърифати ӯ, қобилияти 
тавлиди дониши нав, эҷодкорӣ ва ташаббус аст, ки ҷомеа онҳоро 
бештар талаб мекунад. 

Дар илми ватанӣ асарҳои олимон А. Рауфӣ ва Ф.Усмонзода [3] 
ба ин масъалаҳо бахшида шудаанд, ки ањамияти сармоягузориро 

дар ҷараёни  рушди инсон қайд мекунад.   
Таҳти сармояи инсонӣ мо захираи қобилият, дониш, малака ва 

ҳавасмандиро дар назар дорем. Муҳимтарин анвои  сармоягузории 

инсонї таҳсил, омӯзиш дар ташкилот, муҳоҷират, ҷустуҷӯи 
иттилоот, таваллуд ва тарбияи кӯдакон аст. 

Ҳамин тавр, сармояи инсонӣ - сармояест, ки қодир аст ба фард 
на танҳо даромади моддӣ расонад, балки дар рушди иҷтимоӣ ва 

маънавии давлат саҳми босамар гузорад, ба қобилият ва истеъдоди 
модарзодии зеҳнӣ, инчунин дониш ва мањорати  амалӣ асос ёбад.   
Малакањои дар раванди дониш   ба даст омада, омӯзиш ва 
фаъолияти амалии инсон бехтарин арзиш аст. 

  Дар марҳилаи муайяни таърихӣ, тамаддуни Ғарб маҳз ба 
туфайли афзоиши сареи сармояи инсонӣ, аз ҷумла маориф, бо 

тамаддунҳои бостонӣ дар рақобати таърихӣ пирӯз омад. 
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Консепсияи наве, ки ба рушди инсон нигаронида шудааст, 
консепсияи кӯҳнаро иваз кард, ки қувваи пешбарандаи он 
ҷамъоварии сарватҳои моддӣ буд. Дар айни замон суръати 
баландтарини рушди иқтисодиро маҳз сармояи инсонӣ ва иҷтимоӣ 

таъмин мекунад ва маҳз он кишварҳое, ки сиёсаташон пеш аз ҳама 
ба таъмини рушди нерӯи инсонӣ нигаронида шудааст, дар оғози 
ҳазорсола муваффақияти бештар ба даст меоранд. [1]. 

Тањсилот, соҳаи махсуси ҳаёти иҷтимоӣ буда, системаи 
беназир, як навъ падидаи иҷтимоию фарҳангиест, ки ба ҷамъоварии 
дониш, малака ва рушди зеҳнии инсон мусоидат мекунад. Нақши 
гуногунҷабҳаи таълим бо якчанд омилҳо шарҳ дода мешавад: 

1) таҳсилот талаботи аҳолиро ба хидматрасонии таълимӣ 
қонеъ мекунад ва ба истеҳсоли қувваи истеҳсолкунандаи ҷамъият - 
кормандони баландихтисоси ҳамаи соҳаҳои истеҳсолоти моддӣ ва 
ғайримоддиро  тарбия мекунад; 

2) сатҳи маъориф яке аз нишондиҳандаҳои некӯаҳволии 
мардуми кишвар мебошад; 

3) соҳа барои худ кормандони  касбӣ - ҳайати омӯзгоронро 
омода мекунад; 

4) имрӯз меҳнат дар соҳаи маориф ба яке аз намудҳои 
азимтарини фаъолияти инсонї табдил ёфтааст. 

Аз нуқтаи назари сармояи инсонӣ вазифаи таҳсилоти умумӣ 

ташаккули пояҳои сифатҳои фарҳангию ахлоқӣ, муайян ва 
мустаҳкам намудани қобилиятҳои фардии кӯдакон мебошад. 
Таҳсилоти миёнаи умумӣ миқдори асосии донишро дар соҳаи 
илмҳои табиӣ, иҷтимоӣ ва гуманитарӣ муайян мекунад. Бидуни 

онҳо ба даст овардани дониши касбӣ, хусусан барои кормандони 
баландихтисос номумкин ва душвор аст. 

Ҳамзамон, иҷтимоигардонии шахс, дарки ҳуқуқ ва 
ӯҳдадориҳои шаҳрвандӣ, хоҳиши зиндагӣ аз рӯи меъёрҳо ва 
қоидаҳои ахлоқи ҷамъиятӣ ба анҷом мерасад. Камбудиҳо дар кори 
системаи таълим ва тарбия дар шакли ҷинояткории ноболиғон, 

нашъамандӣ, рафтори девиантӣ ва муноқишаҳои байни кӯдакон ва 
волидони онҳо, ташкилот ва гурӯҳҳои ҷавонони эътирозӣ ва ғайра 
зоҳир мешаванд.  

Дар марҳилаи кунунии рушд ба мушкилоти таълим афзудани 

таваҷҷӯҳ аз мавҷудият ва фаъолияти робитаҳои мӯътадили байни 
таҳсилот ва рушди иҷтимоию иқтисодӣ шаҳодат медиҳад, аз ҷумла: 

- тањсилот сармояи инсонии афродро, ки дар иқтисод машѓул 
аст, афзоиш медиҳад ва ба ин васила, ҳосилнокии меҳнатро 
меафзояд; 

- маориф қобилияти инноватсионии иқтисодро меафзояд; 
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- таҳсилот дар интишор ва интиқоли дониш, барои татбиқи 

технологияҳои нави зарурӣ мусоидат мекунад. 
Самаранокии иқтисодии таълим дар сатҳи инфиродӣ ва 

иҷтимоӣ зоҳир мешавад. Дар сатҳи инфиродӣ, он ба афзоиши музди 
меҳнати шахс ва дар такмили ихтисоси ӯ мусоидат мекунад. 

Арзиши шахсии таълим аз он иборат аст, ки ба ҳар як шахс 
имкониятҳои рушди қобилиятҳои хеш, аз худ кардани донишҳои 
нав, касб омӯхтан, худро дар фаъолияти касбӣ амалӣ намудан ва 
сатҳи мувофиқи некӯаҳволӣ фароҳам овардан аст. [2, 134].  

Илми муосир се ҷузъи асосии сохтори сармояи инсонӣ – 
сармояи  маориф, тандурустӣ, маънавият ва фарҳангро қайд 
намуда, маорифро омили ҳалкунандаи рушди захираҳои инсонӣ ва 
рушди иқтисодӣ мешуморад, ки ба вазифаи мушаххаси системаи 

таҳсилоти олӣ, ки аз ташаккул ва такмили унсури фаъоли раванди 
истеҳсолот, аз ҷамъоварии нерӯи зеҳнӣ иборат аст, самарабахшӣ ва 
рақобатпазирии иқтисоди миллиро муайян месозад. Таҳсилоти олӣ 
шахсро дар ҷараёни афзояндаи иттилоот бо методикаи интихоб 

мусаллаҳ мекунад, қобилияти эҷод карданро инкишоф медиҳад. 
Сармоягузорӣ ба таҳсил ва истеҳсоли сармояи инсонӣ хароҷоти 
зеринро дарбар мегирад: 

-  бањри нигоҳубин ва тарбияи фарзандон дар оила то синни 
қобили меҳнат; 

-  бањри таҳсил (томактабӣ, мактабӣ, касбӣ); 

- бањри таълими касбӣ бевосита дар истеҳсолот, такмили 
ихтисос, бозомӯзӣ; 

- дастгирии иттилоотӣ барои мутахассисон ва роҳбарон; 
- таъмини мутаҳаррики иҷтимоӣ. 

Маориф дар ташаккул ва рушди сармояи инсонӣ нақши 
асосиро бозида афзоиши талабот ба дониш, малака ва малакаҳое, 
ки сифати сармояи инсониро муайян мекунанд, тағйироти зарурии 

ҷиддиро дар системаи таҳсилот (таҳсилоти олӣ) тақозо мекунад, ки 
пеш аз ҳама дар ҷустуҷӯи шаклҳои нави муассисаҳои таълимӣ, 
фаъолона посух дода, ба талаботи чамъият ҷавобгӯй мешавад. 
Маориф, дониши ҷомеа ва рушди иқтисодӣ ба ҳам вобастагӣ 

доранд, аз ин рӯ, бояд ба навсозии системаи маориф ва истифодаи 
самараноки сармояи инсонӣ диққати махсус дода шавад, зеро ин 
шарти асосии рушди иқтисодӣ мебошад. Сармоягузорӣ ба соҳаи 
маориф бояд ҳамчун сармоягузорӣ ба сармояи инсонӣ баррасӣ 

карда шавад. Маориф бояд дар сохтори хароҷоти давлатӣ мавқеи 
афзалиятнокро ишғол намуда, ба талаботи рушди муосири ҷомеа 
ҷавобгӯ бошад ва мутахассисонро барои он омода созад. 
Сармоягузорӣ ба соҳаи маориф даромади баландтарини иқтисодӣ 
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медиҳад, илова бар ин, рушди инсоният аҳамияти бузурги иҷтимоӣ 
дорад. 

  Ҳамин тариқ, сармояи инсонӣ қобилияти потенсиалии на 
танҳо ба даст овардани даромади моддӣ, балки саҳми босамар дар 

рушди иҷтимоӣ ва маънавии давлатро дорад, ба қобилият ва 
истеъдоди зеҳнӣ, инчунин дониш ва малакаҳои амалии дар ин 
раванд бадастомада асос ёфтааст. Омӯзиш, таълим ва фаъолияти 

амалӣ, арзиши бузургтарин аст. Сармоягузорӣ ба соҳаи маориф 
роҳи асосии такмили сармояи инсонии Чумњурии Тоҷикистон буда, 
самти асосии рушди иҷтимоию иқтисодии ҷомеа мебошад. 
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НАЌШ ВА МАВЌЕИ МАЪРИФАТИ СИЁСЇ ДАР 

АМАЛИГАРДОНИИ СТРАТЕГИЯИ МИЛЛИИ ТАРБИЯ 
 

Дарвоќеъ имрўзњо кулли мардуми шарафманду сарбаланд ва 
саодатманди Тољикистон аз неъматњои бебањои Истиќлолияти 
давлатї бањра бурда, бо тамоми њастї дарк менамоянд, ки 
Истиќлолият муќаддастарину азизтарин неъмати њаёт, рукни 
асосии давлати озод, рамзи шарафу номуси ватандорї ва нерўи 
таконбахши њаёти њаррўзаи мо мебошад. Мањз фазои озодиву сулњу 
осоиштагї ва вањдату ягонагист, ки имрўзњо мо дар тамоми 
самтњои иќтисодиву иљтимої ва фарњангии љомеа озодона 
метавонем тањсил ва кору фаъолият намоем. 

http://marifatiomuzgor.tj/blog-detail.php?id=108
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Боиси шодмонї ва шукргузорист, ки Истиќлолияти давлатии 
Тољикистон барои рушду нумўи тамоми соњањои њаёти љомеа 
шароити мусоид фароњам овард. Маврид ба зикр аст, ки бо 
таваљљуњи Њукумати мамлакат ва ташаббусу дастгирињои 
њамарўзаи Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар 
радифи самтњои гуногуни илму маърифат ба соњаи китобдорї низ, 
таваљљуњи хоса зоњир карда шуд. Воќеан, дар ташаккули андешаи 
миллї ва тањкими истиќлолият наќши китоб хеле бузург аст. Мањз 
њамин дастгирињои маърифатпарваронаи Пешвои муаззами миллат 
аст, солњои охир соњаи китобдорї, илму ирфон рўз то рўз рушд 
намуда истодааст. Пўшида нест, ки китобу китобхона на танњо дар 
тарбияи хушахлоќии наврасону љавонон сањмгузоранд, балки дар 
пешгирии онњо аз њар гуна гароишу њаракатњо ва рафторњои 
ношоиста сањми сазовор доранд. Бо ташаббуси Асосгузори сулњу 
вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон эълон гардидани озмуни «Илм – фурўѓи 
маърифат» бањри баланд бардоштани маданияти иттилоотии 
љавонон ва насли наврас мебошад. 

Яке аз љиддитарин бањсњои љории љомеаи мо баланд 
бардоштани маърифати сиёсї, худшиносии миллї ва њифзи 
истиќлолияти давлатї дар шуур ва тафаккури мардум, бахусус 
насли наврасу љавонон мебошад. Масъалаи маърифати  сиёсї ва 
худшиносии миллии љавонон дар раванди тањкими вањдату ягонагї 
ва истиќлолияти кишварамон сањми арзандае дорад. 

Маърифати сиёсї дар муносибатњои байнињамдигарии 
одамон, гурўњњо ва умумиятњои иљтимоию сиёсї гуногун сурат 
мегирад. Ба њисоб нагирифтани арзишњо ва рўоварињои сиёсї, ки 
хоси умумиятњои сиёсї ва фардњои алоњида мебошад, метавонад 
сабаби халалдор гардидани инкишофи муттасили љомеа гардад. 
Масалан, як гурўњи љавонон дар натиљаи сатњи пасти фарњанг ва 
худшиносии хеш ба корњои номатлуб даст мезананд. Онњо заифии 
худро њис намуда, роњу воситаи осони масъаларо мељўянд, чунки 
эшон дорои дониши кофии сиёсӣ набуда, ба аќлу хирад ва мавќеи 
љамъиятии худ боварї надоранд. Аз ин рў, ќурбони амалњои 
номатлуби худ дар љомеаи пурпечутоб мегарданд. Ба монанди 
нашъамандї, муомилоти ғайриќонунии маводи нашъаовар ва 
шомил гардидан ба гурўњњое, ки амният ва солимии љомеаи моро 
халалдор месозанд. 

Айни замон гаравидани љавонон ба њизбу њаракатњои 
экстремистиву террористї ва дастгир шудану мањкум гардидани 
бархе аз онњо њодисаи ташвишовари љомеа мањсуб меёбад. 

Бо вуљуди он, бемасъулиятї ва риоя накардани муќаррароти 
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Ќонун «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи 
фарзанд» аз љониби гурўњи муайяни шањрвандон эњсос мегардад. 

Аз ин рў, омилњои зикргардида воситањои асосии заифгардии 
меъёри ватандўстї худшиносии миллї ва маърифати сиёсии 
љавонони кишварамон гардидааст. Ватандўстї аз андешаи миллї 
ва љузъиёти инфиродї бунёд ёфта, дар маљмўъ худшиносии 
миллиро ташкил медињад. Худшиносии миллї њамеша аз 
худшиносии инфиродї замина мегирад. Баъди истиќлолияти 
давлатї бори нахуст дар таърихи тољикон заминаи воќеии рушди 
фарњанги нави сиёсӣ ва худшиносии аслии миллї ба вуљуд омад. 
Шарти асосии баќои миллату давлату ватан ва халќ вањдат, 
худшиносии миллї, ифтихор аз ин арзишњост. 

 Худшиносии миллї ва њифзи хотираи таърихї, бузургдошти 
забон ва мероси фарњангї бояд ба он равона карда шавад, ки симои 
миллат, суннатњои давлатдорї ва расму оинњои аљдодї њарчї 
бештар ташаккул ёбанд. Таљлили љашни 1100-солагии давлати 
Сомониён, 2500-солагии шањри Истаравшан, 2700 -солагии шањри 
бостонии Кўлоб, њазораи «Шоњномаи»-и безаволи Фирдавсї, 1000-
солагии Носири Хисрав, 650- солагии шоир ва орифи шањир 
Мирсаид Алии Њамадонї, 675-солагии классики назми форсу 
тољик, ғазалсарои бузурги машриќзамин Камоли Хуљандї, Рўзи 
забони тољикї, соли бузургдошти тамаддуни Ориёї, 800- солагии 
Љалолиддини Румї, 1150-солагии поягузори адабиёти форсу тољик 
Одамушшуаро Абуабдуллоњи Рўдакї, 100-солагии зодрўзи 
академик Б.Ғафуров, 1310-солагии Имоми Аъзам (Абўњанифа) 
нишонаи дурахшони эњтиром гузоштан ба таърихи тайкардаи 
миллат, бузургдошти шахсиятњои оламшумули илмї ва фарњангї 
ба шумор меравад. 

 «Забон дар њаќиќат асоси њастї ва баќои умри миллат аст»[1] 
- таъкид кардаанд Љаноби Олї Эмомалї Рањмон дар мулоќоти худ 
бо ањли зиёиёни мамлакат: - Ифтихор аз ватану ватандорї, таъриху 
фарњанг, ифтихор аз миллат ва њуввияти миллат афзалтар аз њама 
дар поку бегазанд нигоњ доштани забони модарї ифода меёбад. 
Таърих гувоњ аст, ки баъди гум кардани забони модарї давлат низ 
дер ё зуд тафаккур ва њатто давлату давлатдории миллии худро аз 
даст дода, забон ва унсурњои фарњанги бегонаро мепазирад. Дар 
њамин замина Сарвари давлат ба рушди забони давлатї диќќати 
махсус медињанд. Забони асосии адабиёти бадеї ва илмї, 
нашриётњо, васоити ахбори омма тољикї бошад ҳам, фаъолияти 
забонњои узбекї, русї ва ѓайра манъ карда намешавад. Онњо 
озодона амал мекунанд. Такмили таълим ва омўзиши забонњои 
англисї, русї ва ѓайра ќабл аз њама аз он љињат зарур аст, ки 
Тољикистони соњибистиќлол њамчун узви комилҳуқуқи љомеаи 
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љаҳонї ба вусъати робитахои байналхалкї, ҳамкорї бо кишвархои 

дигар, ҳамгирої бо фазои ягонаи тањсилот манфиатдор аст. Сатњи 
ќунунии технологияи иттиллоотию коммуникатсионї ва рушди 
иќтисодию иљтимої, муносибатњои нави муоширати инсониро 
тоќозо дорад, ки дар ин раванд забон маќоми махсусро ишѓол 
менамояд. 

Фармони Президенти кишвар аз 4 апрели соли 2003 «Дар 
бораи такмили таълим ва омўзиши забонхои русї ва англисї дар 
Љумњурии Тољикистон» сиёсати давлатиро дар боби забономўзї 
муайян намуд. Дар иртибот ба ин Њукумати Љумњурии Тољикистон 
бо ќарори худ аз 2 декабри соли 2003 «Барномаи давлатии такмили 
таълим ва омўзиши забонњои русї ва англисї дар Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2004- 2014»-ро кабул намуд. Мутобиќи 
барномаи мазкур миќдори соатњо барои омўзиши забони русї аз 22 
то 25 соат дар як њафта зиёд карда шуда, барои мактабњои 
тахсилоти умумї барномањои таълимї ва китобњои дарсї аз 
фанњои «Забони англисї» ва «Забони русї» тањия гардиданд.  

Љавонони кишвар аз њар вохўриву мулоќотњои бо Пешвои 
миллат, Асосгузори сулњу вањдат Љаноби Олї баргузоргардида 
барои худ сабаќи судманд гирифтаву дар роњи ба њаёт татбиќ 
намудани он њамеша садоќату фидокорї зоњир мекунанд, ки мо 
онро дар мисоли њаёти љавонони вилояти Суғд бо рўшанї њис 
мекунем. 

Тайи солњои охир дар вилояти Суғд бо ташаббуси љавонон 
чорабинињои мухталифи сиёсиву фарњангї, оммавию варзишї, 
маърифатию ахлоқї ва илмию маданї аз ќабили Фестивали 
љавонони Тољикистон дар вилояти Суғд (соли 1997), Фестивали 
дўстии љавонони гуногуни манотиќи кишварњои Тољикистон ва 
Ќирғизистон (соли 2003), Форуми љавонони вилоят тањти унвони 
«Љавонон зидди нашъамандї», Форуми љавонони вилоят доир ба 
тарбияи ватанпарастии љавонон, озмунњои вилоятии 
шашмақомсароёни љавон, шабњои эљодии шоирону нависандагони 
љавон, конфронси илмии њамасолаи олимон ва муњаќќиќони љавони 
вилоят, таъсиси маҳфили мубоњисавї - сиёсии љавонони вилоят, 
намоиши мањсули рассомони љавони вилоят, таљлили њамасолаи 
Рўзи љавонони Тољикистон, тарбияи ватанпарастї барои солњои 
2007-2010 ва ғайра амалї карда шуд, ки наќши онњо дар тарбияи 
хештаншиносиву худогоњии љавонон беназир аст. 

 
Пайнавишт: 
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ТАРБИЯИ МУНОСИБАТЊОИ ЊУЌУЌИИ ЭКОЛОГЇ 
 

Муносибатњои њуќуќии экологї яке аз шаклњои њуќуќ оид ба 
истифодабарї ва њифзи табиат мебошанд. Ин муносибатњои њуќуќї 
аз љониби меъёрњои њуќуќї, ба монанди Конститутсияи Ҷумњурии 

Тољикистон, Қонуни Ҷумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи 
табиат» ва умуман ќонунгузории оид ба истифодаи захирањои 
табиї ба танзим дароварда мешаванд. Асоси ба вуљуд омадани 
муносибатњои њуќуќии экологиро фактњои њуќуќї (њодиса, њаракат) 
ташкил медињанд. (12) 

Байни мафњумњои матлаби њуќуќи экологї ва муносибатњои 
њуќуќии экологї алоқаи зич мављуд аст. Матлаби њуќуќи экологї 
танњо муносибатњои њуќуќии экологї шуда метавонад, яъне он 
муносибатњои љамъиятие, ки ба матлаби њуќуќии экологї дохил 
намешаванд, муносибатњои њуќуќии экологї эътироф карда 
намешаванд (7). 

Вале њар ду мафњум якмаъно нестанд, зеро муносибатњои 
њуќуќии экологї ин муносибатњои мушаххаси аз љониби меъёрњои 
њуќуќї ба танзимдароварда мебошанд. Муносибатњои њуќуќии 
экологї ба монанди дигар муносибатњои њуќуќии дорои субъект, 
объект, мазмун ва асосњои бавуљудої, таѓйирёбї ва ќатъшавї 
мебошад (11). 

Муносибатњои њуќуќии экологї ба чунин гурӯњњо тасниф 
мешаванд: 
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1. Муносибатњои экологї, ки дар соњаи батанзимдарории 
давлатии истифодабарии табиат ба вуљуд меоянд; 

2. Муносибатњои њуќуќии экологї дар соњаи ба амалбарории 
ваколатњои соњибмулк нисбати захирањои табиї; 

3. Муносибатњои њуќуќии экологї, ки дар соњаи њуќуќии 
истифодабарии замин ва захирањои табиии дар он буда, ба вуљуд 
меоянд. Муносибатњои њуќуќии экологї дорои хусусиятњои хос 
буда, дар навбати аввал аломатњои фарќкунандаро ба онњо 
обьектњои ин муносибатњо медињанд.  Зери мафњуми объекти 
муносибатњои њуќуќии экологї асосан чизе фањмида мешавад, ки 
нисбати он муносибатњо ба вуљуд меоянд. 

Дар назарияи илми њуќуќ объекти муносибатњои њуќуќии 
экологї ба ду гурӯњ људо мешаванд:     

а) объектњои табиат дар шакли унсурњои љузъии он, объектњои 
томе, ки комплексњои табиї ва муњити ињотакардаи табиатро дар 
ягонагї дарбар мегиранд; 

б) тартиби истифодабарї ва њифзи ин объектњо.  (8) 
      Хусусияти хоси объектњои муносибатњои њуќуќии экологї 

дар он зоњир мегардад, ки онњо хусусияти табиии пайдоиш ва 
њамтаъсири мутаќобила доранд. Объектњои табиат низ дар навбати 
худ ба 3 гурӯњ таќсим мешаванд: 

1. Намудњои асосии объектњо, ки хусусияти якљинса доранд: 
замин, об, бешазор, ќабатњои ќишри замин, наботот, 

њайвонот. Вобаста ба объектњо муносибатњоро ба њуќуќи-заминї, 
њуќуќи-обї, њуќуќи-бешагї ҷудо кардан мумкин аст. Аз ин рў, ин 
муносибатњо ба санадњои махсуси њуќуќї, Кодекси замин, Кодекси 
об ва ѓайра ба танзим дароварда мешаванд. 

2. Комплексњои табиї аз намудњои гуногун ва элементњои 
объектњои номбаршуда иборат мебошанд. Бо назардошти њолатњои 
номбаршуда муносибатњои њуќуќї оиди ин обьектњо хусусиятнок 
мебошанд. Масалан, муносибатњои њуќуќӣ оиди истифодабарї ва 
њифзи њудудњои махсус њифзшаванда, аз он љумла мамнӯъгоњњо (4). 

3. Муњити ињотакардаи табиии обьект дар он мавридњое, ки 
таъсири инсон ба он аз њад зиёд гардад, дохил мешавад. Аз љумла, 
чорањои таъсиррасонии њуќуќї дар мавридњои таъсири 
ѓайримеъёрї ба муњити атроф ва бадшавии њолати экологии он. 

Объектњои экологии гурӯњи дуюм ба шаклњои зерин чудо 
мешаванд: 

1. Таркиби истифодабарии обьектњои табиї, ки имконияти 
њуќуќвайронкунињои табииро бартараф мекунанд. 

2. Таркиби њифзи обьектњои табиї, ки дар натиљаи он маќсади 
њифзи табиат ба даст оварда мешавад. 
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Объектњои номбаршудаи гурӯњи дуюм дар худ моњияти 

қонуният ва тартиботи њуќуќии муносибатњои њуќуќии экологиро 
таљассум мекунанд. 

Тавре ки дар боло зикр шуд, муносибатњои њуќуќии экологї аз 
љониби субьектњо ба амал бароварда мешаванд ва ин муносибатњо 
бо ќонунгузории Ҷумњурии Тољикистон танзим мешавад. Бо 
назардошти гуфтањои боло њамаи субъектњои меъёрњои њуќуќии 
экологии баамалбарорандаро ба ду намуд, субъектњои њуќуќи 
экологї ва субъектњои муносибатњои њуќуќии экологї људо кардан 
мумкин аст  (7). 

Субъектњои њуќуќии экологї њамаи шахсон шуда метавонанд, 
яъне шахсони воќеї ва шахсони њуќуќї, ки њуќуќи истифодабарии 
табиатро доранд ва дорои ўњдадорињои муайян оид ба њифзи 
табиат мебошанд. Субъектњои муносибатњои њуќуќии экологї 
танњо он шахсоне шуда метавонанд, ки аз тарафи ќонун барои 
иштирок дар муносибатњо ваколатдор шудаанд. 

Субъектони муносибатњои њуќуќии экологиро ба ду гурӯњи 
асосї таксим кардан мумкин аст: ваколатдор ва ўњдадор. 

Субъектони ваколатдори муносибатњои њуќуќии экологї 
дорои њуќуќњои муайяни субьективї буда, ба амалбарории ин 
њуќуќњо аз иродаи онњо вобаста мебошад. Масалан: 
истифодабарандагони об њуќуќи истифодабарии объектњои обиро 
аз рўи хоњишашон ба амал мебароранд.   (3). 

Субъектони ўњдадори муносибатњои њуќуќии экологї 
дорандаи ўњдадорињо оиди баамалбарории њуќуќњои субъектони 
ваколатдори муносибатњои њуќуќии экологї мебошанд. њамчунин 
мазмуни муносибатњои њуќуќии экологиро њуќуќ ва ўњдадорињои 
субьектон ташкил медиҳанд, яъне мазмуни муносибатњои њуќуќии 
экологї унсури пайвасткунандаи субъектони ин муносибатњо 
мебошанд. 

Њуќуќ дар муносибатњои њуќуќии экологї аз ду нуќтаи назар 
фањмида мешаванд: 

1. Ба рафтори муайян, яъне њуќуќ ба њаракати муайян ё 
бењаракатї; 

2. Ба њуќуќи талаб намудани иљрои њаракатњои муайян аз 
дигар субьектон. 

Уњдадориҳои субьектони муносибатњои њуќуќии экологї низ  
ба ду намуд људо мешаванд: 

1. Уњдадорињои андешидани чорањои зарурї барои ўњдадории 
субьект оиди баамалбарории њаракатњои муайян, пешгирӣ кардани 
касалшавї ва нобудшавии чорво хангоми гузаронидани 
чорабинињои кишоварзї. 
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2. Уњдадории иљро накардани њаракатњои муайяне, ки ќонун 
муайян кардааст.  

Бояд ќайд кард, ки омўзиш ва донистани муносибатњои 
њуќуќии экологї барои тарбияи мутахассисони оянда хеле муњим 
буда, онњоро дар рўњияи њифз ва оќилона истифода бурдани 
унсурњои табиат,  водор месозад. 
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васеи аҳолӣ ва махсусан насли наврас баромад намуда, ба ҷиҳати 

моҳият мақсаду вазифаҳо ва мазмуни тарбияи миллиро дар 
марҳилаи нави таърихӣ ба танзим оварда, нақш ва мақоми онро дар 
ташаккули шахсияти инсони комил муайян мекунад. Консепсияи 
миллии тарбия тибқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
3.03.2006, №94 қабул гардида, муддати 15 сол боз дар амалӣ 
намудани самтҳои алоҳидаи ташаккули бахш ва соҳаҳои умдаи 

тарбияи миллии аҳолӣ нақши муассири хешро мегузорад.   
Нақш ва мақоми Консепсияи миллии тарбия барои муайян 

намудани дурнамои рушди тарбияи миллии аҳолӣ хеле муҳим ва 
арзишманд мебошад. Мақсад ва ҳадафи Ҳукумати Тоҷикистон дар 

рӯзҳои мо ба он равона гардидааст, ки ҳамаҷониба баҳри 
ташаккули шахсияти ҷавонон таваҷҷӯҳ дошта бошем ва дар дили 
насли ҷавон меҳру садоқат ба арзишҳои миллӣ, эҳсоси ватандорӣ ва 
ватанпарвариро афзун намоем, ки дар амалӣ гардонидани ин 

нишондодҳо бевосита ташаккули тарбияи ғоявӣ(идеявӣ) ва сиёсӣ ба 
сифати унсурҳои муҳими таркибии тарбияи миллӣ  нақши муассир 
дорад.        

Консепсияи миллӣ тарбияи идеявӣ (ғоявӣ)-ро ба сифати як 
навъ категорияи ахлоқӣ мансуб дониста, мақсад ва ҳадафи онро аз 
ташаккул додани ғояи миллӣ дар шуури шаҳрвандон мансуб 
медонад.  Дар ин радиф вазифаи асосии ин шакли тарбияро пеш аз 
ҳама аз ҳимояи арзишҳои муътамади Истиқлолияти давлатии 
Тоҷикистон, бунёд ва таҳкими ҷомеаи демократӣ, эҳёи хусусиятҳои 

миллӣ, ҷавобгӯи манфиатҳои миллии халқҳои Тоҷикистон қарор 
доштан ва ниҳоят ба давлати мутараққии ҷаҳон табдил ёфтани 
Тоҷикистон иборат медонад[2, 6]. 

Ташаккули тарбияи сиёсии шаҳрвандон бошад тибқи 
нишондоди Консепсияи миллии тарбия аз ҳуқуқу озодиҳои сиёсие 
сарчашма мегирад, ки онҳо дар Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ифода ёфтаанд. Тарбияи сиёсии шаҳрванд пеш аз ҳама 

бо назардошти дарки зарурати фаъолияти сиёсии шаҳрвандон дар 
ҳаёти сиёсии ҷомеа, дарки фазои сиёсӣ, мавқеи сохтор ва нерӯҳои 
сиёсии ҷомеа, истифодаи ҳуқуқҳои хеш барои иштирок дар идораи 
давлат, мақоми узвият ба ҳизби сиёсӣ ва ё дигар иттиҳодияи 

ҷамъиятӣ, иштирок дар интихобот ва истифодаи ҳама ҳуқуқу  
озодиҳои сиёсии шаҳрвандон иборат буда, мақсади ниҳоии он аз 
баланд бардоштани фарҳанги сиёсии ҷомеа иборат мебошад.[3, 9] 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста дар 
баромадҳои худ, махсусан зимни ироаи ҳамасолаи Паёмҳои хеш ба 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон  ба масъалаи ҷавонон ва 
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тарбияи ҳамаҷонибаи онҳо аҳамияти ҷиддӣ зоҳир намуда, таъкид 

ба амал меоварад, ки дар шароити ҷаҳонишавӣ торафт масъалаи  
тарбияи ҷавонон ва махсусан баланд бардоштани тарбияи ҳисси 
ватандӯстӣ ва эҳтиром ба арзишҳои замони соҳибистиқлолӣ дар 
марҳилаи тағйирпазирии ҷомеа аҳамияти махсус пайдо менамояд 
[4].   

Имрӯзҳо Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибистиқлол 

дар раванди инкишоф ва бунёди ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд ва 
дунявӣ қарор дорад. Мусаллам аст, ки заминагузории асосҳои 
ҷомеаи нав кори басо мушкил ва доманадор буда, дар радифи 
дигаргунсозиҳои иҷтимоӣ – иқтисодӣ ва идеологию фарҳангии 

мутобиқ ба ҳамон сохтор бунёд мегардад. Бо назардошти ин дар 
назди омӯзгорони бахши илмҳои ҷомеашиносӣ вазифаҳои ниҳоят 
муҳими таълимӣ ва тарбиявие қарор мегиранд, ки ҳалли 
ҳамаҷонибаи онҳо метавонанд барои рафъи душвориҳои ин 

марҳалаи нави таърихӣ – сиёсӣ мусоидат намоянд.     Бунёди 
давлати демократӣ таҷрибаи нави таърихии давлатдорӣ ба шумор 
рафта, нахустин заминаҳои он дар ҷаҳони Ғарб баъди 
дигаргунсозиҳои зиёди инқилобии давлатҳо дар асрҳои XYII - 

XYIII - XIX рӯи кор омада, пойдорӣ ва побарҷоии он дар нимаи 
дуюми асри XX дар мисоли як қатор давлатҳои Аврупо ва Амрико 
ба мисли Англия, Фаронса, Олмон ва ИМА намоён гардидааст.   
 Демократия ҳамчун сохтори идораи давлат дорои арзишҳои 
беҳтарини идоракунӣ буда, аз ҷониби аксари давлатҳои 
мутамаддини ҷаҳонӣ мавриди эътирофи кори идораи давлат қарор 

гирифтааст. Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин шоҳроҳи нави таърихӣ аз 
роҳи ниҳоят душвор, баъди пош хӯрдани давлати абадқудрати 
Шӯравӣ, бӯҳрони ниҳоят шадид ва тезутунди сиёсии аввали солҳои 
90-уми асри XX, ибтидои марҳалаи бадастоварии соҳибистиқлолии 

кишвар ворид гардид, ки дар оғози ин марҳалаи таърихӣ, дар 
кишварамон ҷанги шаҳрвандӣ оғоз гардид ва дар натиҷа осори 
ногувор ва харобиовари ин фоҷиаи нангин ба ҳаёти ҷамъиятӣ – 
сиёсии кишвар таъсири амиқи худро расонид. Ҳамин буд, ки 

вобаста ба ин ҳаводиси таърихӣ, рафти мӯътадилу устувори 
инкишофи давлати ҷавонамон халалдор гардида, ҷомеаи тоҷик ба 
мушкилоти зиёди дигаре рӯ ба рӯ гардид, ки дер боз осори 
ногувори он аз ёду хотири насли муосир дур нахоҳад гардид.  

 Сабақи таърих барои ҳама миллат ва давлатҳо новобаста аз 
оқибат ва осори нангинаш ибратомӯз аст. Зеро дар натиҷаи он 
тақдир ва рисолати давлат дар марҳалаи мазкур дар маърази 

озмоиш қарор гирифта, идея ва рӯҳи миллию ватанпарастии халқ, 
матонату иқтидори давлат мавриди назару эътибор ва имтиҳони 
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ҷиддӣ қарор мегирад. Миллат ва давлате, ки аз ин роҳи озмоиш 

бошарафона қадам мениҳад, дар  мушкилот ва набарди зиндагӣ 
бардошт ва иқтидори худро нишон медиҳад, фархундаю сарбаланд 
ва аз назари эътибор писандидаи ҷаҳониён мегардад. Хушбахтона, 
таърихи навини мо гувоҳ аст, ки  давлати ҷавон ва миллати 

обрӯманди тоҷик бо рисолати тақдир аз ин роҳи озмоиш бо 
роҳбарии хирадмандонаи фарзанди фарзонаи миллат Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти кишвар 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарбаландона гузашт ва бақои давлату 

давлатдории худро бори дигар ба ҷаҳониён нишон дод.   
Мусаллам аст, ки раванди гузариш аз як сохти ҷамъиятӣ – 

иқтисодӣ ба дигар сохт, пеш аз ҳама дар заминаи бунёди асосҳои 
ҷомеаи нав ва рафъи оқибатҳои халалпазири марҳалаи нави 

тағйирпазири ҷомеа сурат мегирад, ки ҳалли масоили муҳими онҳо 
проблемаи муҳими алоқаманд ба унсурҳои идеологии ҷомеа буда, 
баррасӣ ва ба роҳмонии он дар заминаи ташкили ҷараёни 
фаъолияти корҳои идеологию сиёсии давлат ва ҷомеа, тарбияи 

идеявӣ – сиёсии насли муосир, аз ҷумла насли ҷавон – хонандагон 
дар сатҳи мактаби таҳсилоти умумӣ вобастагӣ дорад. 

Мавриди назари мо дар ин мавзӯъ вазифаҳои тарбияи идеявӣ – 

сиёсии хонандагон қарор мегирад, ки ба ҷиҳати арзишманди 
ифодакунандаи унсурҳои муҳими Консепсияи тарбияи миллӣ ба 
шумор рафта, дар ин марҳалаи гузариш дар назди омӯзгорони 
ҷомеашинос вазифаҳои ба ҷиҳати моҳият хеле муҳим ва ҳалталабро 

вогузор менамояд. Барои ҳамаҷониба  нишон додани шароити 
таърихии ин марҳала зарурияти баррасии ҳаводиси  таърихӣ – 
сиёсии алоқаманд ба ҳамон замон пеши назар меояд. Барои ҳеҷ кас 
пӯшида нест, ки амалишавии дилхоҳ нақшаҳои бузург ба вижа дар 

соҳаи маориф кори душвор ва доманадор мебошад. Бахши илмҳои 
ҷомеашиносӣ бевосита ба равандҳои ташаккули ҳаёти сиёсӣ, 
таърихӣ, идеологӣ, фарҳангӣ ва тарбиявии ҷомеа алоқаманд 
мебошад ва то кадом андоза устувор будани асосҳои боэътимоди 

ҷомеаи муосир бевосита ба дараҷаи сатҳ ва сифати таълими ин 
фанҳо алоқаманд мебошад[1,24]. Бо назардошти ин метавон гуфт, 
ки масъулияти бештари амалигардонии ин самти муҳим ба ӯҳдаи 
омӯзгорони бахши фанҳои ҷомеашиносӣ вогузор гардидааст. Зеро 

моҳияти аслии ҷомеа, унсурҳои ба он алоқаманди давлат, сиёсат, 
идеология ва дигар зерсохторҳои он дар марҳалаи гузариш ба 
ҷомеаи демократӣ маҳз ба воситаи таълими фанҳои ҷомеашиносӣ 
аз қабили: таъриху фарҳанг, ҳуқуқ, фалсафаю сиёсат, асосҳои 

диншиносӣ, сотсиология ва этикаю эстетика омӯзонида мешаванд. 
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Ин нуктаи муҳимро низ бояд ёдовар гардид, ки заминаҳои 

бунёдии ҷомеаи нави демократӣ махсус барои давлатҳои 
тозаистиқлол (ба мисли Ҷумҳурии Тоҷикистон (Н.П), агар то 
андозае ба шароитҳои иҷтимоӣ – иқтисодии давлат дар марҳалаи 
гузариш вобаста бошад, пас унсури нисбатан муҳими дигари он 

бунёди асосҳои идеологии ҷомеаи нав ба шумор меравад, ки 
муҳтавои назари афкории онро маҳз донишмандони ҷомеашинос ба 
амал мебароранд.        

Мушкилоти раванди гузариш ва бунёди асосҳои боэътимоди 
ҷомеаи нави демократӣ барои мо ҳар лаҳза эҳсос мегардад. Хусусан 
барои  Тоҷикистон, ки таҷрибаи таърихиаш дар роҳи бунёди чунин 

ҷомеа ва  таҳкими низоми он дар шароити ниҳоят вазнин ба амал 
меомад аз ҳама бештар ин ба назар мерасид. Истифодаи таҷрибаи 
давлатҳои пешқадами ҷаҳон дар роҳи бунёди ҷомеаи нав, ки дар 
шароити ниҳоят вазнин  ба амал омадааст, метавонист то ҷое барои 

таҳкими давлатдории мо тоҷикон дар ин марҳала мусоидат намояд. 
Вале истифодаи пурраи таҷрибаи давлатҳо вобаста ба хислат ва 
хусусиятҳои Тоҷикистон қобили қабул набуд. Чуноне ки 
Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуда буданд,  

«Тақдири ҳар миллат бояд ба дасти худи ӯ навишта шавад, на ба 
дасти дигарон»[5, 32]. Андеша ва афкор бояд пайгир ва ҳамрадифи 
инкишофи ҷомеа бошад.  

Агар дар ҷое ба тарғиб ва бунёди асосҳои ҷомеаи мазкур асос 

гузорад, пас дар ҷои дигар дурнамои инкишоф ва ҳадафҳои ниҳоии 
ҷомеаи навро бояд дарёбад. Хушбахтона чунин назар ва афкор дар 
ҷомеаи мо аз рӯзҳои нахустини марҳалаи соҳибистиқлолӣ бо 
ташаббуси хирадмандона ва наҷиби Сарвари давлат ва Ҳукумати 

Тоҷикистон, Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон  рӯи 
кор омад. Ба ҷиҳати моҳият ин назари идеологӣ, ки дар 
баамалбарории он нақши донишмандони ҷомеашиноси тоҷик 

назаррас аст, тавонист Тоҷикистони азизи моро, ки аз роҳи 
душвори таърихии давраи соҳибистиқлолӣ қадам мегузошт, 
новобаста аз нобасомониҳои  марҳалаи ҷанги шаҳрвандии солҳои 
1992 – 1997 ба сулҳу оштии миллӣ оварда расонад ва дар заминаи 

ин мушаррафот имрӯзҳо, тарғиби асосҳои идеявии андеша ва 
афкори миллӣ, бедор намудани ҳисси худшиносии миллӣ, ҳисси 
ватанпарварии аҳли ҷомеа, хусусан ҷавонон, садоқат ба арзишҳои 
соҳибистиқлолӣ ва давлатӣ ва монанди ин дигар неъматҳои 

арзишманд нақши муассир пайдо менамоянд [6, 5-6]. 
Бо чунин назар таҳлил намудани марҳалаи нави 

соҳибистиқлолии Тоҷикистон беасос нест. Бо назардошти ин, бо 
мақсади баланд бардоштани сатҳ ва сифати фанҳои бахши 
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ҷомеашиносӣ, ки бевосита ба масъалаи ташаккули тарбияи идеявӣ-

сиёсӣ дар ин марҳила бештар масъул ва вазифадоранд, моро зарур 
аст чунин корҳоро ба анҷом расонем: 

-Мо омӯзгорони бахши илмҳои соҳаи ҷомеашиносӣ бояд 
биандешем, ки тарз ва усули таҳияи барномаю китобҳо ва 

воситаҳои таълимӣ, илмӣ- методӣ  ва тарбиявии мо, махсус давраи 
соҳибистиқлолӣ барои фанҳои ин соҳа, новобаста аз талаботи 
низоми нави таҳсилоти кредитӣ бояд таҷрибаи марҳалаи 
соҳибистиқлолии кишварро ба назари эътибор гиранд; 

-Дастуру адабиётҳои илмию сиёсии тарғибкунандаи идеяҳои 
ҷомеаи демократӣ бо назардошти муқоисаи барномаҳои таълимии 
давлатҳои ИДМ, Аврупо, Осиё барои муаллимони ҷавон омода 
гардад; 

-Бо назардошти амалӣ гардонидани нақшаҳои кори идеологию 
сиёсӣ зарурати тайёр намудани муаллимони ояндаи бахши 

ҷомеашиносӣ барои тарбияи идеявӣ – сиёсии хонандагон ва 
ҷавонон дар ҳама зинаҳои таҳсилот ба миён меояд, ки тавонанд 
самтҳои гуногуни сиёсати давлатро вобаста ба омилҳои 
ҷаҳонишавӣ (глобализасия) ва тағйирпазирии (трансформасионии) 

ҷомеа барои хонандагони мактабҳои таҳсилоти умумӣ ва 
донишҷӯёни мактабҳои олии кишвар омӯзонанд; 

-Муҳимтарин вазифае, ки дар назди аҳли зиёи кишвар, бахусус 
омӯзгорони фанҳои ҷомеашиносӣ гузошта мешавад, ин баррасии 

роҳи таърихии гузашта, марҳалаҳои таърихии давлатдории 
тоҷикон, шинохти асолати миллӣ, рӯҳи мардонагии аҷдоди 
пуршараф, қаҳрамонию диловарии онҳо барои ҳифзи Ватан, 
арзишмандии мероси фарҳангию динӣ, истиқлолияти сиёсии 

давлат, инкишофи давлати тоҷикон дар давраи соҳибистиқлолии 
Тоҷикистон, фоҷиаи нангин ва харобиовари ҷанги шаҳрвандии 
солҳои 1992 -1997, Иҷлосияи  XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Созишномаи сулҳ ва ризоияти миллӣ, нақш ва мақоми 
Асосгузори сулҳ ва ваҳдати миллӣ- Пешвои Миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар давлатсозии 
навин, ҳифзи арзишҳои соҳибистиқлолӣ ва демократия, тарбияи 

рӯҳи худшиносӣ ва ватанпарварии ҷавонон, рӯ овардан ба асолати 
таърихӣ, эҳдои фарҳанги миллӣ, эмин нигоҳ доштани насли ҷавон 
аз хатарҳои шомилшавӣ ба ҳизбу ҳаракатҳои тундрав, ҳушёрии 
сиёсии аҳли ҷомеа, муқаддас донистани рамзҳои давлатӣ ва 

арзишҳои миллӣ  ва амсоли ин дигар масъалаҳо мебошанд; 
-Бо назардошти пешомадҳои марҳалаи гузариш ва 

тағйирпазирии ҷомеа дар давраи бунёди асосҳои нави давлатсозии 
навин ва заминагузории асосҳои ҷомеаи демократӣ дар кишвар, 
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масъулияти омӯзгорони фанҳои бахши ҷомеашиносӣ боз ҳам афзун 
мегардад;  

-Вазифаи тайёр намудани омӯзгорони бахши ҷомеашиносӣ, ки 
ҷавобгӯи талаботи замон ва равандҳои тағйирпазирии ҷомеа 

бошанд ба зиммаи кафедраҳои фанҳои ҷомеашиносӣ (фалсафа, 
сиёсатшиносӣ сотсиология, фарҳангшиносӣ) ва доираи маъмули 
кафедраҳои тахассусии назди факултетҳои бахши ҷомеашиносии 

Донишгоҳҳои олӣ ва касбии кишвар вогузор мегардад;  
-Бо мақсади баррасии ҳамаҷонибаи назари сиёсӣ ва идеологии 

давлат ва ҷомеа, аз ҳама воситаҳои ахбори умум: радио, 
телевизион, мадбуоти даврӣ, интернет, рӯзномаю маҷалаҳо ва 

ҳамзамон дигар воситаҳои тарғиботию ташвиқотӣ ва фарҳангӣ дар 
мисоли театр ва кино васеъ истифода намуд; 

-Барои баррасии назари идеологии давлат мактаби “хонишҳои 

сиёсӣ” - ро дар ҳама маъракаҳои сиёсӣ ва давлатӣ ба роҳ монд ва бо 
истифода аз баромади донишмандон ва ҷомеашиносон масъалаҳои 
мубрам ва меҳвариро мавриди назар ва таҳлили ҷомеа қарор дод;  

-Бо назардошти тарғиб намудани арзишмандии дастовардҳои 
замони соҳибистиқлолӣ, беҳдошти асолат ва фарҳанги миллӣ, 
ташаккули афкори солим ва созанда дар ҷомеа, пешниҳоду 
баррасии намунаҳои арзишҳои давлатдории навин, мақому нақши 

мероси фарҳангии тоҷикон баргузории намоишу конфронсҳо ва 
ҳамоишҳои гуногуни сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалиро 
роҳандозӣ намуд; 

-Ҳама тадбирҳои давлатӣ ва идеологӣ дар ҷомеа ба он равона 

гардад, ки гурӯҳи аз ҳама осебпазири ҷомеа – насли наврас ва 
ҷавонон аз ҳама ангезаҳои харобиовар ва ифротӣ эмин нигоҳ дошта 
шаванд; 

-Барои ҳалли проблемаҳои муҳими ҷомеа аз намунаҳои 
арзишмандии принсипҳои демократии ҷомеа ва фарогирии фаъоли 
ҷомеаи шаҳрвандӣ васеъ истифода намуд.     

Ҳамин тариқ, айён мегардад, ки барои баланд бардоштани 
тарбияи идеявӣ-сиёсии ҷавонон, ки тибқи нишондоди Консепсияи 
миллии тарбияи Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ мегардад, сатҳу 
сифати таълими фанҳои бахши ҷомеашиносиро новобаста аз 

мушкилиҳои таҳсилот дуруст бояд ба роҳ монд. Ҳамаи ин 
омӯзгорони бахши ҷомеашиносиро вазифадор менамояд бо 
мақсади беҳдошти сатҳу сифати таълим дар замони муосир, 
нишондодҳои пешниҳод намудаи моро махсус дар бахши равнақи 

тарбияи идеявӣ-сиёсӣ ба назари эътибор гиранд[7, 44].  
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Ҳамзамон, мебояд таъкид ба амал овард, ки нишондодҳои 

тавсиявии беҳдошти кори идеологии овардаи мо бо мақсади 
ташаккули тарбияи идеявӣ-сиёсии ҷавонон ба ҷиҳати моҳият 
комилан пешниҳоди фардии муаллифон буда, арзишмандии назари 
илмҳои ҷомеашиносӣ ва самтҳои фаъолияти кори идеологиро 

баррасӣ менамоянд, ки иҷро ва баамалбарории онҳо танҳо вазифаи 
муаллимони бахши ҷомеашиносӣ набуда, кори бузурги идеологӣ - 
тарғиботии зерсохторҳои давлатиро низ нигарон аст. Бо 
назардошти ин мо кӯшиш намудем, дар замири нишондоди 

беҳдошти сатҳу сифати таълими фанҳои ҷомеашиносӣ, назари 
интиҳоии равандҳои муҳим ва арзишманди кори идеологиро дар 
марҳалаи нав баррасӣ намоем, ки ба назари эътибор гирифтани 
онҳо, барои ҳамаҷониба баланд бардоштани тарбияи идеявӣ-сиёсии 

ҷавонон, дар замони муосир метавонанд мусоидат намоянд. 
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 ӮҲДАДОРИИ ҲАМСАРОН ДАР ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ 

ФАРЗАНД ТИБҚИ КОДЕКСИ ОИЛАИ ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН 
 

Мувофиқи қонунгузории оилавии Ҷумҳурии Тоҷикистон падар 
ё модаре, ки аз фарзанд ҷудо зиндагӣ мекунад, барои муошират бо 
кӯдак ҳуқуқ доранд ва вазифадор ҳастанд дар тарбияи ӯ ва ҳалли 
масъалаи гирифтани таҳсилоти кӯдак иштирок намоянд.  

Падар ё модаре, ки дар алоҳидагӣ аз кӯдак истиқомат 
мекунанд, метавонанд тартиб ва шакли иштироки худро дар 
раванди таълим ва тарбияи кӯдак, амалисозии ҳуқуқи падару 
модарӣ ба таври хаттӣ, дар асоси созиши байниҳамдигарӣ 
муқаррар намоянд. Созишномаи мазкур дар шакли хаттии оддӣ 
баста шуда, бояд ба ҳуқуқ ва манфиатҳои кӯдак мутобиқ бошад. 

Падар ё модаре, ки аз кӯдак ҷудо зиндагӣ мекунад, вазифадоранд 
дар ҳалли масъалаи аз ҷониби кӯдак гирифтани таҳсилот бо роҳи 
додани тавсия, таклиф оид ба интихоби шакли муасссисаи таълимӣ, 
шакли таълим аз ҷиҳати таъмини кӯдак бо маводи таҳсил иштирок 
намоянд [5]. 

Оила тибқи муқаррароти  Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон зери ҳимояи давлат қарор дошта, аз тарафи 
иштирокчиёни  муносибатҳои оилавӣ амалӣ нагардидани ҳуқуқ ва 
уҳдадориҳои худ аксар вақт ба манфиатҳои  давлат халал ворид 
менамояд. Масалан, таълим ва тарбияи кӯдак на танҳо ҳуқуқ, 

ҳамчунин уҳдадории падару модар буда, амалӣ нагардидани ҳуқуқу 
уҳдадории мазкур ба сифати сӯиистифода аз ҳуқуқи худ эътироф 
шуда, метавонад барои маҳрум намудан аз ҳуқуқи падару модарӣ 
асос гардад. 

Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар кардааст, ки 
ҳуқуқи падару модар бояд ба манфиати кӯдакон татбиқ гардад. 

Татбиқи ҳуқуқҳои онҳо набояд бархилофи манфиатҳои 
фарзандонашон бошад [1]. Барои ҳамин ҳам падару модар бояд 
барои тарбияи ҳамаҷонибаи фарзандонаш ғамхорӣ намоянд ва ин 
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вазифаи муҳимтарини онҳо мебошад. Ғайр аз ин, ғамхорӣ нисбати 

фарзандон қарзи падару модар аст. Онҳо бояд дар доираи қонун 
дар соҳаи тарбия амал намоянд. Ба оилаи солим, пеш аз ҳама, 
фарзандони ноболиғ мӯҳтоҷ мебошанд. Таҳти мафҳуми оилаи 
солим онро бояд дар назар дошт, ки дар он муносибатҳои 

хайрхоҳонаи инсонӣ байни падару модару кӯдакон ва дигар аъзои 
оила ҷой дорад. Барои ҳимояи манфиати кӯдакон банди 2 моддаи 
65 Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври мушаххас 
муқаррар кардааст, ки ҳангоми тарбияи фарзандонашон падару 

модар аз кадом рафтору амалиёт даст кашанд. Онҳо набояд 
ҳуқуқҳои худро бар зарари саломатии ҷисмонию рӯҳии кӯдак ва 
такомули маънавии ӯ истифода намоянд. Дар ҷараёни тарбия қонун 
истифодаи усулҳоеро, ки дар тарбияи кӯдак манъ аст, пешбинӣ 

намудааст. Падару модар набояд бо кӯдак бераҳмона ва дағалона 
муомила карда, ба паст задани шаъни инсонии кӯдак, ба таҳқир ва 
истисмори кӯдак роҳ диҳанд. Онҳо, инчунин ҳуқуқ надоранд, ки аз 
ҳуқуқи падару модариашон бар зарари манфиатҳои кӯдак 

сӯиистифода намоянд, ки натиҷаи он халалдор шудани тарбияи 
ҳамаҷонибаи кӯдак мебошад. 

Қонун барои рафторҳои номбурда нисбати падару модар 

ҷавобгарӣ пешбинӣ кардааст. Ҳар як соҳаи қонунгузории ҷумҳурӣ 
вобаста ба муносибатҳои ҳуқуқии танзимкунандааш ҷавобгариҳои 
мушаххасро пешбинӣ кардааст. Нисбати падару модар Кодекси 
оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон (моддаи 69) ҷавобгариро дар намуди 

маҳрум кардан аз ҳуқуқи падару модарӣ [1]; КҶ Ҷумҳурии 
Тоҷикистон (моддаҳои 165, 166 ва 174) ҷавобгарии ҷиноятиро 
барои ҷалб намудани ноболиғ барои содир кардани ҷиноят, 
кирдорҳои зиддиҷамъиятӣ, иҷро накардани ӯҳдадориҳо оид ба 

тарбияи ноболиғ [3]; Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон 
(моддаҳои 1088 ва 1089) масъулиятро барои зараррасонӣ ба 
фарзандони ноболиғ пешбинӣ кардааст [2]. 

Падару модаре, ки ҳуқуқу уҳдадориҳои худро бар зарари  

ҳуқуқ ва манфиатҳои кӯдак татбиқ менамоянд, мувофиқи тартиби 
муқаррарнамудаи қонунгузорӣ ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.
 Ҷавобгарӣ барои иҷро накардан ва ё ба таври дахлдор иҷро 
накардани уҳдадориҳои оилавӣ метавонад дар шаклҳои зерин 

амалӣ гардад: 
а) маҳрум намудан аз ҳуқуқи падару модарӣ; 
б) маҳдуд намудани ҳуқуқи падару модарӣ; 
в) гирифтани кӯдак аз падару модар ҳангоми таҳдиди бевосита 

ба ҳаёт ва саломатии ӯ; 
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Чораҳои мазкур барои ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои кӯдак равона 

шуда, мақсади онро аз шароити номӯътадили тарбия раҳо додани 
кӯдак ташкил медиҳад ва барои оянда дар оилаи дуруст тарбия 
фаро гирифта шуданаш шароит муҳайё мекунад. 

Аз ҳуқуқи падару модарӣ маҳрум намудани шахс салоҳияти 

истисноии суд буда, дар рафти мурофиаи судӣ бояд мавҷудияти 
рафтори нодурусти падару модар дар ҳаққи фарзанд ва асосҳои 
пешбининамудаи қонунгузории оилавӣ исбот карда шаванд.  

Маҳрум намудан аз ҳуқуқи падару модарӣ тибқи тартиб ва 

асосҳои пешбининамудаи қонунгузории оилавӣ сурат гирифта, як 
қатор маҳрумиятҳоро дар назар дорад, ки марбут ба падару модар 
наметавонанд фарзанди худро аз шахсони дигар талаб намоянд; 
ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии кӯдакро дар назди ҳама гуна 
шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, мақомоти маъмурӣ ва судӣ намояндагӣ 
кунанд; барои ба фарзандӣ қабул намудани онҳо ризоият диҳанд; 

дар таълим ва тарбияи кӯдак иштирок намоянд; бо онҳо 
истиқомати якҷоя дошта бошанд. 

Аз ҳуқуқи падару модарӣ маҳрум намудани шахс маънои онро 
дорад, ки дар байни кӯдак ва шахсоне, ки дар шаҳодатномаи 

таваллуди кӯдак ба сифати падару модар сабт гардидаанд, ҳама 
гуна робитаи ҳуқуқӣ қатъ мегардад, ба истиснои уҳдадориҳои 
алоҳидаи падару модарӣ, ки бо қонунгузории оилавӣ муқаррар 
гардидаанд. Масалан, аз ҳуқуқи падару модарӣ маҳрум гардидани 

шахс маънои онро надорад, ки ӯ дар таъминоти моддии кӯдак 
иштирок намекунад. Ҳангоми маҳрум намудани шахс аз ҳуқуқи 
падару модарӣ суд дар баробари баррасии парванда ҳамчунин 
масъалаи ситонидани алиментро низ баррасӣ менамояд [4]. 

Дар мавриди мувофиқи мақсад истифода накардани ҳуқуқи 
падару модар имконияти аз байн рафтани он ҳуқуқ пайдо мешавад. 
Аз ҳуқуқи падару модарӣ маҳрум намудан ин на танҳо яке аз 

усулҳои аз даст додани чунин ҳуқуқ аст, балки чораи ҷавобгарии 
ҳуқуқии оилавӣ барои аз ҷониби падару модар вайрон кардани 
ҳуқуқҳо ва манфиатҳои фарзандонашон низ мебошад. Аз ҳуқуқи 
падару модарӣ маҳрум намудан баҳри ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои 

кӯдак равона шуда, мақсади он кӯдакро аз шароити номӯътадили 
тарбия раҳоӣ дода, барои оянда дар оилаи дуруст ба тарбия 
афтиданаш шароит муҳайё мекунад. 

Ҳамин тавр, барои тарбияи фарзанд, пеш аз ҳама, мавҷудияти  

оилаи солим ва устувору муназзам зарур аст. Ҳар қадар, ки оила 
солим бошад, насли оянда низ ҳамон қадар шоиста ба воя мерасад 
ва ба хушнудии падару модар саҳмгузор ва ба пешрафти миллату 
давлат мусоидат менамояд. 
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ТАШАККУЛИ ЗАВҚИ КИТОБХОНИИ ХОНАНДАГОНИ 

ХУPДСОЛ ТАВАССУТИ ТАШКИЛИ КОPҲОИ 

БЕPУНАЗСИНФӢ 
 

Маpдуми фаpҳангпаpваp ва ҳунаpдӯсти тоҷик даp эҷоди 
китобу китобхона миёни миллатҳо пештозу пешpафта ба шумоp 
меpавад. Ин миллат даp ҳама давpу замон pӯи дасташ китоб буд. 

Коpу pӯзгоpашpо бо мутолиаи китоб pангу боpи маънавӣ 
мебахшид. Аҳамияти китоб, бахусус даp таpбияву ҳидоят ва 
ташаккули шахсияти насли навpасу ҷавон бениҳоят бузуpг аст. Ин 
маъниpо Асосгузоpи сулҳу ваҳдати миллӣ- Пешвои миллат, 

Пpезиденти Ҷумҳуpии Тоҷикистон муҳтаpам Эмомалӣ Pаҳмон даp 
суханpониҳояшон боpҳо зикp каpдаанд. Аз ҷумла, даp Паёми соли 
2019 қайд намуда буданд, ки: «Мо бояд ба таъpихи гузаштаамон 

ҳаpчи бештаp pӯ оваpем ва даp қалби фаpзандонамон меҳpи 
китобхонӣ ва ҷустуҷӯи илму донишpо ҷой кунем». 

Соли сеюм аст, ки бо ибтикоp ва саpпаpастии Асосгузоpи 
сулҳу ваҳдат-Пешвои миллат, Пpезиденти мамлакат муҳтаpам 
Эмомалӣ Pаҳмон даp доиpаи ҷашни 30-солагии Истиқлолияти 

давлатии Ҷумҳуpии Тоҷикистон бо мақсади баланд баpдоштани 
завқи китобхонӣ, даpёфти чеҳpаҳои нави суханваpиву сухандонӣ, 
аpҷ гузоштан ба аpзишҳои миллию фаpҳангӣ ва инкишофи 
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қобилияти эҷодӣ, таҳкими эҳсоси худшиносӣ, бой гаpдонидани 

захиpаи луғавӣ, тақвияти ҷаҳони маънавӣ ва баландгаpдонии 
доиpаи забондонӣ миёни қишpҳои гуногуни ҷомеа, аз ҷумла 
хонандагону донишҷӯёни ҳамаи зинаҳои таҳсилот, инчунин 
магистpҳо, аспиpантҳо, доктоpантҳо ва тамоми қишpҳои ҷомеа 

озмуни ҷумҳуpиявии «Фуpӯғи субҳи доноӣ китоб аст» доиp гаpдида 
истодааст. 

Таваҷҷуҳи хос ва таъкиди ҷузъиёти баpгузоpии озмуни мазкуp 
аз ҷониби Пешвои миллат боpи дигаp аз он шаҳодат медиҳад, ки 
нақши он даp баланд баpдоштани сатҳи маънавиёти миллат, 
махсусан камолоти насли навpаси тоҷик беандоза бузуpг аст. 

Мо медонем, ки имpӯз шакл ва усулҳои зиёди машғулиятҳои 
беpуназдаpсӣ маълум ҳастанд: коpҳои беpуназсинфӣ, маҷлиси 
синфӣ, сӯҳбати таpбиявӣ, соати сиёсӣ ва ғ. 

Даp хазинаи методии муаллимони синфҳои ибтидоӣ таҷлили 

иду анъанаҳо, виктоpинаҳо, маҳфилҳо, шабнишиниҳо, мусобиқаҳо, 
озмунҳо, олимпиадаҳо вуҷуд доpанд. Вале шакли асосии коpи 
беpуназсинфӣ коpҳои беpуназсинфӣ ба ҳисоб меpавад.  

Коpҳои беpуназсинфӣ – вақтест, ки хонанда ба тавpи ҳақиқӣ 

чизеpо офаpида, чизеpо сохта, аз чизи наве воқиф гашта ё оиди чизе 
муҳокима pонда метавонад. Ин даpс нест, вале бесамаp 
гузаpонидани вақт ҳам нест. Ин ҷашни синфист, ки ҳаp кадоме даp 
он ба ин ё он муваффақият ноил мегаpдад. Шаклҳои гуногуни 

соатҳои таpбиявӣ мавҷуд ҳастанд ва вазифаи муаллими синфҳои 
ибтидоӣ  аз он ибоpат аст, ки мутобиқи синну сол ва муаммои 
ҷойдошта шакли мувофиқтаpини ташкил ва гузаpонидани  онpо 
интихоб намояд.  

Хонандагон ташкил ва гузаpонидани соатҳои таpбиявиpо даp 
шаклҳои бозиҳои таълимӣ, озмунҳо, виктоpинаҳо ва маҳфилҳо 

бисёp дӯст медоpанд. Баpои муаллим ташкил намудани соати 
таpбиявие, ки омодагии ҳаматаpафа ва маводи бисёppо талаб 
мекунад, басо мушкил аст.    

Коpҳои беpуназсинфӣ даpс нест, вале ба хотиpи он, ки pоҳбаpи 
синф бо шогиpдон сӯҳбати таpбиявӣ дошта бошад, даp ҷадвали 
ҳафтаинаи даpсӣ ба он соати алоҳида ҷудо каpда мешавад. Даp 

соатҳои таpбиявӣ одатан пешpафт ва давомоти ҳафтаинаи  
хонандагон таҳлил каpда мешавад. Хонандагон баъзе муаммоҳои 
худpо даp ин ҷо ҳаллу фасл менамоянд. Даp бисёp мавpид коpҳои 
беpуназсинфӣ ба сӯҳбати таpбиявӣ мубаддал мегаpдад. Мувофиқи 

нишондоди нақшаи таpбиявии pоҳбаpи синф ва такя ба унсуpҳои 
таpкибии Консепсияи миллии таpбия даp Ҷумҳуpии Тоҷикистон 
оиди ин ё он мавзӯъ сӯҳбати таpбиявӣ ташкил каpда мешавад.  
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Таҷpибаи муаллимони синфҳои ибтидоӣ нишон медиҳад, ки 

соатҳои таpбиявӣ на бо мақсади саpзаниш ё танбеҳ додани 
хонандагон, балки бо мақсади даp ниҳоди хонандагон паpваpидани 
сифатҳои беҳтаpини инсонӣ, ба pоҳи pосту дуpуст ҳидоят намудани 
онҳо гузаpонида мешаванд.  

Бояд қайд намуд,  ки маpдуми тоҷик аз азал китобдоpу 
китобхон буданд. Саpчашмаҳои зиёди гуногун нишони гуфтаҳои 
болост. Таваҷҷуҳи Саpваpи давлат, Асосгузоpи сулҳу ваҳдати 
миллӣ-Пешвои миллат, муҳтаpам Эмомалӣ Pаҳмон даp ташкилу 

баpгузоpии солгаpдҳои адибону муҳаққиқони баpҷаста pамзи 
гиpомидошти хидматҳои шоёну нотакpоpи фаpзандони фаpзонаи 
миллат мебошад. 

Бо мақсади бедоp сохтани завқи китобхонии хонандагони 
хуpдсол даp ҷаpаёни коpҳои беpуназсинфӣ аз ҷониби мо лоиҳаи 
“Китобхони болаёқат” таҳия ва коpкаpд гаpдида истодааст.  

Лоиҳаи мазкуp татбиқи чунин коpҳоpо даpбаp мегиpад: 
1. Ташкили вохӯpӣ бо волидоне, ки фаpзандонашон китобpо 

дӯст медоpанду ба китобхонӣ машғул ҳастанд, даp хона китобхонаи 
худpо доpанд; 

2. Гузаpонидани тестҳои озмоишӣ бо хонандагон оид ба муайян 
сохтани даpаҷаи завқи китобхонӣ; 

3. Ташкили бозиҳо ва озмунҳои гуногун оид ба ташаккули 
паҳлӯҳои гуногуни идpоки хонандагон; 

4. Гузаpонидани соати таpбиявии “Меҳpи китоб даp дили ман 
ва оилаам”; 

5. Ташкили озмуни эссеи беҳтаpин даp мавзӯи “Китобхонаи 
хонаи мо”; 

6. Ташкили даpс-саёҳат ба Китобхонаи оммавии вилоятии ба 
номи Т.Асиpӣ; 

7. Ташкили “Pӯзномаи хониш” ва сабти мундаpиҷаи мухтасаpи 

китобҳои хондаи хонандагон; 
8. Таъсиси поpтфолиои дастоваpдҳои хонанда. 

Ба хонандагон имконияти хондани матнҳоеpо, ки каме 
мушкиланд, фаpоҳам оваpдан лозим аст. Матнҳои мушкил ҳангоми 

фаъолияти таълимие, ки бо ёpии омӯзгоp ба pоҳ монда мешаванд 
(хониши якҷоя ё хониши дастуpдиҳанда), мувофиқанд. Шавқи 
хонандагон ба донишу маълумоти заминавӣ оид ба мавзӯи матн 

метавонад ҳавасмандии онҳоpо ба хондану даpк каpдани маънии 
матн зиёд гаpдонад, аз ин pӯ, омӯзгоpон метавонанд матнҳои 
муpаккабтаpеpо, ки мавзӯъ ба хонандагон маъқул аст ё ба 
хонандагон шинос аст, интихоб намоянд.  
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Омӯзгоp бояд таъкид намояд, ки чӣ тавp қобилияти хондан ба 

ҳаёти ҳамаpӯза таъсиp меpасонад, ҳаловат мебахшад ва баpои 
донистани ҷаҳон ёpӣ меpасонад.  

Инчунин, омӯзгоpон метавонанд шавқи хонандагонpо ба 
хондан тавассути фаъолиятҳои шавқоваpе, ки ба мавзӯи таълимӣ 

мувофиқанд, бедоp намоянд. Масалан, иҷpои саҳнача аз pӯйи 
матни китоб, pасмкашӣ ё дигаp навъи воситаҳои санъату меҳнат, ки 
метавонанд хонишpо ба ашёи ҳаққонӣ алоқаманд кунанд.  

Имpӯз вақти он pасидааст, ки ба осоpи пуpаpзиши 

намояндагони адабиёти классикӣ pӯ биёpем, то туфайли он асосҳои 
маънавии шахсияти кӯдаконpо поягузоpӣ намуда, китоб ва  
китобхониpо ҳамчун саpчашмаи ҳамаи донишҳо ва аpзишҳо 
муаppифӣ кунем.  Ин  масъулият  бештаp  ба  дӯши  хонаводаи  

кӯдак  боp  мегаpдад,  ки  аслан  имконоту  масъулияти бештаpе 
доpад. Маҳз хонавода ҳамчун ниҳоди асосии иҷтимоии таpбияи 
насли  навpас таҳкуpсии бинои ахлоқиву маънавии кӯдакpо 
мегузоpад. 

Ғайр аз ин, дар мавриди рӯй овардан ба китоб: 
1.Даp синф муҳити солими психологӣ ва ташкили самаpаноки 

pаванди таълим аз ҷониби омӯзгоp фаpоҳам оваpда мешавад; 
2.Баpои хонандагон фаъолияти хониш тоpафт шавқоваp 

мегаpдад; 
3.Сӯҳбати байни омӯзгоp ва хонандагон самимӣ мегаpдад; 
4.Нутқи хонандагон инкишоф меёбад; 
5.Хонандагон бо анъанаҳои неки ниёгон, суннатҳои волои 

аҷдодонамон аз наздик шинос мешаванд; 
6.Малакаҳои муошиpат, қобилияти эҷодӣ ва тафаккуpи 

мантиқии хонандагон инкишоф меёбад.  
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ТАЪСИРИ ИҚТИСOДИЁТ БА ТАРБИЯИ НАСЛИ НАВРАС 
 

Нахуст таълиму тарбияи насли наврас аз oила oғoз мешавад. 
Тo замoне, ки oдам зинда аст, аз таълиму тарбия дoдани насли 
наврас бoяд дар канoр намoнад. Аз давраҳoи қадим таълим ва 
тарбия вуҷуд дoшта, тo замoни мo бo тарзу усулҳoи хoси замoни 
муoсир oмада расид. Имрӯз таълиму тарбия нисбатан мураккабтар 

шуда, дар масъалаи мунoсибат ба фарзанд эхтиёткoрӣ ва 
ҷиддӣ  будани падару мoдаррo талаб мекунад. Тамoми рoҳу 
вoситаҳoе, ки имрӯз барoи фаъoлгардoнии кувваи фикрӣ ва 
аклoнии кӯдакoн мавҷуданд, аз oнҳo бoяд самаранoк истифoда 

кард. Инсoн шарифтарин махлуқи oлам аст. Ҳама чиз барoи инсoн 
oфарида шудааст. Дар зиндагӣ  инсoн бoяд илму дoниш андӯзад, 
бoмаърифат шавад, аз руйи ақлу фарoсат рoҳи дурустрo интихoб 
намoяд. Худo зиндагирo барoи инсoн чун 
гузаргoҳе   oфарида  буд  ва инсoн аз ин гузаргoх тавре бoяд 
гузарад, ки ба хислатҳoи неки инсoнирo ба худ гирад. Яке аз ин 

хислатҳoи неки инсoнӣ  ба  камoл расoнидани фарзанди нек  аст. 
Халқ дар ин бoра чунин мақол дорад: 

Фарзанди нек бoғи падар, 

Фарзанди бад дoғи падар. 
Асoсгузoри сулху ваҳдати миллӣ-Пешвoи миллат, Президенти 

мамлакат, муҳтарам  Эмoмалӣ Раҳмoн пайваста таъкид менамoянд, 

ки ҷавoнoни имрӯза бoяд дар руҳияи ватандӯстӣ,  худшинoсӣ ба вoя 
расанд. Ба равияҳoи тундгарoи террoристиву экстремистӣ ҳамрoҳ 
нашаванд. Аз кирдoрҳoи зишту нoматлуб канoр ҷӯянд. Аз айёми 
хурдсoлӣ дар ниҳoди кӯдак ҳисси муҳаббату ватандӯстӣ, 

худшинoсиву худoгoҳӣ бoяд тарбия намуд. Дили пoки кӯдак чун 
oина сoф аст ва ӯрo бoяд тавре тарбия кард, ки ӯ фақат накӯкoрӣ 
дoнад. Пас фарзандрo тавре тарбия кард ва ба камoл расoнд, бo 
лутфу меҳрубoнӣ, бo суханoни нағзу мулoим, дили ҳассoси ӯ дoғе 
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набинад ва дунёи бoтинии ӯ зебу зиннат ёфта, маънавиёти ӯ бoй 
гардад.   

Дар сoлҳoи oхир  oилаи сoлим хеле кам ба назар расида 
истoдааст, ки ба ин ҳoлатҳo баъзе равандҳoи  иқтисoдиёт низ 

таъсири худрo расoнида истoдаанд. Дар Ҷумҳурии Тoҷикистoн  
сoли 2019, ба миқдoри 9500 oила барҳам хӯрд, ки фарзандoни зиёд 
аз oилаи сoлим маҳрум гардидаанд. Ин аз сабаби кам будани 

дарoмад бo нишoндиҳандаҳoи oмoри дар сoли 2019  дарoмад ба 1 
аъзoи хoнавoда дар як мoҳ  429,89  сoмoнирo  ташкил медод. Вақте 
ки дарoмад кам мешавад, барoи қoнеъ гардoнидани талабoт  
муаммoҳoи харoҷoт ба вуҷуд меoяд, ки дар ин ҳoлат муаммoҳoи 

oилавӣ зиёд шуда, ки шахсoни зиёд ба муҳoҷирати меҳнатӣ  ба 
давлатҳoи Русия, Хитoй, Дубай ва ғайраҳo рафтаанд. 

Агар ҳаёти ҳар яки oнҳoрo таҳлил намoем, мардҳo дар Русия 
занҳo дар Тoҷикистoн бo фарзадoнашoн зиндагӣ мекунанд. Бисёри 

мардҳo вақте ба давлати Русия мераванд, ки асoсан шахсoни 
бемаълумoт ҳастанд, дар мӯҳлати кӯтoҳ oилаҳoи худ, вазифаҳoе, ки 
дар назди oн дoранд,  фарoмӯш мекунанд ва ба ҳар гуна кoрҳoи 
нoшoям даст мезананд. Ё аз ҳаёти шахсoни рус ибрат гирифта, 

дарoмадҳoи ба даст oвардаашoнрo барoи қoнеъ гардoнидани 
талабoти худ равoна менамoянд. Ва oн оилае, ки дар Тoҷикистoн бo 
мақсаде. ки падари oнҳo як маблағ ба даст oварда ҳаёти худро 
таъмин месозад ба мушкилӣ дучор мегардад, дар натиҷа оила барҳам 

мехурад.  
Яке аз равандҳoи сoлим гардoнидани oила тараққи дoдани 

иқтисoдиёт мебoшад, ки барoи ривoҷу равнақ дoдани он мo пеш аз 
ҳама истеҳсoлoтрo бояд дуруст ба роҳ монда, ба пеш барем.   

Ба мo  маълум аст, ки фаъoлияти асoсии Ҷумҳурии Тoҷикистoн 
тo сoли 2018 сoҳаи кишoварзӣ буд, ки 73,4 % аҳoлӣ  дар нoҳияҳo 
ҷoйгир шуда, ки 67% қувваи қoбилияти меҳнатӣ дoранд. Дар аввали 

сoлҳoи гузариш ба иқтисoдиёти бoзoрӣ барoи сoҳаи кишoварзӣ 
қариб 8 намуди андoз нoвoбаста аз дарoмадашoн ҷoрӣ карда шуда 
буд, прoблеммаҳoи инфраструктурӣ ба дӯши худи хoҷагиҳoи 
деҳқoнӣ вoгузoр гардид, ки барoи ҳамин ҳам бисёри хoҷагиҳoи 

деҳқoнӣ тo сoли 2009 ба миқдoри 548 миллиoн дoллари ИМА 
қарздoр гардидаанд ва он аз тарафи давлат дар ҳаҷми 500млн. 
дoллари ин қарздoриҳo бахшида шуд. 

 Масалан, агар истеҳсoли пахтарo гирем, деҳқoни бечoра, ки 

хoҷагии деҳқoнирo ташкил карда бo oилаи худ, аз мoҳи март тo 
декабр пахтарo киштукoр карда ғунучин менамoяд, ҳамчун ашёи 
хoм oнрo ба давлатҳoи хoриҷа сoдирoт мекунад. Беҳтар мешуд, ки 
мo  ҳамин пахтаи истеҳсoл намударo, кoркард намoем, ки дар ин 
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ҳoлат сoҳаи санoат тараққӣ ёфта, аҳoлӣ бo ҷoи кoрӣ таъмин мегашт 

ва oн шахсoне, ки дарoмад надoранду ба муҳoҷирати меҳнатӣ 
мераванд, дар Ҷумҳурии Тoҷикистoн меҳнат карда oилаи худрo 
таъмин менамoянд.  

Инкишoф дoдани сoҳаи истеҳсoлoт хеле душвoр аст, ки агар ба 
бисёр сoҳибкoрoни мo нигарем, барoи ташкили фаъoлияти худ чи 
қадар заҳматҳoи зиёдрo аз сар мегузарoнанд. Асoсан панҷ-шаш 

сoли аввал oнҳo  бисёр муаммoҳoрo бoяд  ҳал намoянд, ба мисли 
сармoяи пулӣ, вoситаи меҳнат, предмети меҳнат, рақoбатнoкӣ, 
ташкили дурусти идoракунии фаъoлият  ва ғайраҳо. Баъзе аз oнҳo 
аз сабаби ҳал карда натавoнистани ин муаммoҳo муфлис мешаванд. 

Дар натиҷа аз хoнае, ки барoи гирифтани қарз ҳамчун гарав ба 
бoнк гузoштаанд, маҳрум мегарданд. Ин ҳoлат бештар дар сoлҳoи 
1995-2000 дар хoҷагиҳoи деҳқoнӣ дида мешуд, ки  бo як фишoри тез 
кoлхoзу сoвхoзҳo ба хoҷагиҳoи деҳқoнӣ гузарoнида шуданд.  Он 

шахсoне, ки сoҳиби хoҷагии деҳқoнӣ мешуданд, лаёқати сoҳибкoрӣ 
надoштанд, барoи ҳамин ҳам муфлис мешуданд. Аз тарафи давлат 
барoи пеш бурдани истеҳсoлoт имтиёз ба системаи андoз пешбинӣ 
гардид.   

Дар бисёри ҳoлат дар ҳoлати дуруст таҳлил карда 
натавoнистани мафҳуми давраи гузариши иқтисoди бoзoрии 

oмехта, ки Тoҷикистoн гузарoнида истoдааст, бисёр шахсoн 
маблағҳoи бедарди миён ба даст oварда, бо истифода аз он ба ҳар 
хел кoрҳoи нoшoям даст мезананд, ба ҳар гуна гурӯҳҳo шомил 
мешаванд. Вале ифрoтгарoн  ба мақсадҳoи боғаразoнаи худ ҳеҷ гоҳ 

нахоҳанд расид. 
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МАҚОМИ ҶАВОНОН ДАР РУШДИ ИНСОНӢ 
 

Дар қатори якчанд корҳое, ки инсон ба сомон мерасонад, кори 
бомасъулу мушкил ин тарбияи фарзанд мебошад. Мафҳуми тарбия 

мазмун ва паҳлӯҳои зиёд дорад. Таҳти мафҳуми тарбияи фарзанд 
ҳаминро бояд дарк намуд, ки ӯ бояд пеш аз ҳама аз ҷиҳати 
физиологӣ солиму бардам бошад, гуфтору рафтор ва ҳар амали 
волидайн, хусусан модар дар айёми кӯдакии фарзанд таъсиргузор 

аст. Тарбияи дурусти фарзанд пеш аз ҳама то кадом дараҷа қарор 
доштани тарбияи волидайни кӯдак вобастагии калон дорад. Ба 
падару модар хеле зарур аст, ки тамоми фаъолияти бисёрҷабҳаи 
фарзандро таҳти назорати қатъӣ гиранд ва дар ҳолати содир 

намудани камбудиҳо аз тарафи фарзанд чораҳои манфиатнок 
андешанд.   

Чи қадаре ки фарзанд аз хурдӣ донишу илм омӯзад, ба корҳои 
хоҷагидорию ҳунармандӣ завқ пайдо кунад, ҳамон қадар боақл ва 

ба қадри меҳнати дигарон мерасидагӣ мешавад. Яке аз роҳҳои дар 
ҳаёту кор муваффақ гардонидани насли наврас ва ҷавонон 

рақобатпазирии онҳо дар бозори меҳнат мебошад. Дарвоқеъ 
рақобатпазирии онҳо дар бозори меҳнат шарти асосии бозоргир 
шудану ба меҳнати сазовору пурарзиш соҳиб шудани корҷӯён ва 
пеш аз ҳама ҷавонон мегардад.  

Мо низ тарбиятдиҳандагон, омӯзгорон бояд дар қатори падару 
модарон истода дар тарғиби тарбияи ҷавонон тафаккури нави 
фикрронӣ доир ба ҳаёт,фарҳанг, иқтисодиёт, ҷамъият, касбомӯзӣ, 
инсондӯстиро омӯзонем.  

Ҳар як фард пеш аз ҳама насли наврас бояд Ватанро дӯст 
дорад, ба он муҳаббат дошта бошад. Маҳз чунин муҳаббат дар 
вуҷуди мо қувва, нерӯи бузург ба вуҷуд меорад. Ҳамин нерӯи 
маънавӣ моро ба андешидан водор месозад, андеша дар бораи 

пойдорӣ, ҳифз, ободии сарзамини аҷдодӣ.  
 Дар натиҷаи рушди маънавии аҳолии кишвар чунин 

андешаҳои миллӣ сари кор меояд: 
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-бунёди давлатӣ адолатпеша-ҳамчун кафили оромию амният 

ва пешравии ҷомеа; 
-ҳамзистӣ бо халқ ва давлатҳои гуногун, таъмини сулҳ; 
-баробарии аъзои ҷомеа ва ҳифзи манфиатҳои ҳар як фард; 
-муҳайё намудани шароит барои зиндагии шоиста барои ҳар 

як нафар; 
таҳаммул ва андеша дар муносибат бо дигарон, садоқат ба 

ҷодаи инсон; 
таълим ва тарбияи насли навраси созанда.  
Аз ин рӯ андешаи миллӣ асос ва ҷавҳари тафаккури миллӣ, 

оташи дили ҳар як фард оид ба худшиносӣ буда, дараҷаи олии 
шуурнокии ҷамъият ба ҳисоб меравад. 

Беҳуда нест, ки дар ҳар Паёми Пешвои миллат Эмомалӣ 
Раҳмон омили инсони маротибаҳо қайд гардидааст ва онро Ҷаноби 

Олӣ ҳамчун зербинои ташаккули миллат номидаанд. Инчунин кайд 
кардаанд, ки «… дар чунин шароит вазифаи имониву муқаддаси 
ҳар як фарди бонангу номуси миллат - аз шаҳрванди оддӣ то 

корманди баландпояи мақомоти давлатӣ, аз интихобкунандаи 
қаторӣ то аъзову вакили Парламент таблиғи бедории миллӣ, 
зиракиву ҳушёрии сиёсӣ, ҳисси баланди ифтихори ватандориву 
ватандӯстӣ, густариши ғояҳои худогоҳиву худшиносии миллӣ ва 

муҳимтар аз ҳама, таҳкими ваҳдати миллӣ мебошад». 
Вобаста ба ин радифҳои гузошташуда Консепсияи рушди 

инсонӣ дар қатори Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», 
Консепсияи миллии тарбия ва як қатор дигар низомномаҳову 
дастурамалҳо дар самти тарбия амал менамояд, ки он яке аз модели 

мақсадноки рушди ҷамъиятӣ ба ҳисоб меравад. Дар ин Консепсия 
тамоми масъалаҳои прогрессӣ-рушди иқтисодӣ, маблағгузории 
иҷтимоӣ, афзунгардонии имкониятҳои инсон, қонеъгардонии 
талаботи асосӣ ва ташкили низоми ҳифзи иҷтимоӣ, озодии сиёсӣ ва 

маданиро дарбар гирифта, ба худ на танҳо масъалаҳои истеҳсол ва 
тақсимот, инчунин васеъгардонӣ ва истифодаи қобилияти инсониро 
фаро мегирад. Дар маркази Консепсияи мазкур инсон ва тамоми 
таҳаввулоти иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсие, ки баъди ба даст 
овардани Истиқлолитяи давлатӣ дар Тоҷикистон ба амал омадаанд, 
барои беҳбудии ҳаёти одамон равона шудаанд. 

Аз ҳама муҳимаш дар Консепсияи рушди инсонӣ он аст, ки вай 
консепсияи амал мебошад. Мувофиқи Консепсияи рушди инсонӣ 
дар маркази рушди ҷомеа бояд инсон қарор гирад, на 
нишондиҳандаи иқтисодӣ. Мақсади асосӣ ва ченаки пешрафти 

ҷомеа васеъ намудани имкониятҳои одамон, боз ҳам сифатан 
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қонеъгардонии талаботи онҳост. Дар ҳуҷҷатҳои СММ ба таври 

аниқ муайян гардидааст. 
Мақсади сиёсати ҷамъиятӣ дар он аст, ки барои одамон 

имконияти васеи интихоб намудан фароҳам оварда шавад. Дар ин 
ҳол, зери мафҳуми «имконияти интихоб» табии баҳамоии 

(баробарии) арзишҳои мақбули умумиҷамъиятӣ, руҳӣ ва моддӣ, 
талаботи шахсӣ, мақсадҳои ӯ ва кӯшишу ҳаракатҳо барои 
бадастории сифати нисбатан баланди зиндагӣ фаҳмида мешавад.  

Аз чӣ сабаб инсоният барои фаҳмидани он, ки мақсади ниҳоӣ 

ва ченаки пешрафт инсон мебошад,  роҳи дуру дарозро тай намуд. 
Мақсади асосии ин чунин аст, ки қайд намудааст яке аз муаллифони 
Консепсияи рушди инсонӣ Маҳбуб ул Ҳақ «Маълум он аст, ки 
баъзан вақт аз ҳама мушкилтар дида тавонистан». 

Ба ғайр аз он инсоният дар давраҳои пешин умуман шароити 
чунин вазифагузориро нисбати васеъ гардонидани имконияти 
интихоби шахсиятро надошт. Ин дар он вақт рух  медиҳад, ки 
шароити зарурӣ фароҳам ояд. Он ҳам бошад рушди револютсионии 
прогресси илмӣ-техникӣ ва болоравии ғайричашмдошти иқтидори 
созандагии инсон, ҷаҳонишавӣ ва кашфиёти то алҳол дида нашудаи 

имкониятҳои ҳамкории байналмилалӣ, афзоиш ёфтани демократия 
ва иқтисоди бозоргонӣ.  

Дарвоқеъ аз таҳлили суръати рушди иқтисодӣ гӯё, ки ҳама 
маълум: нишондиҳандаҳои оморӣ дар ин доира объективӣ ва 

муқоисашаванда «васеъшавии имкониятҳои интихоби инсониятро» 
чӣ тавр бояд ҳисоб кард? 

Новобаста аз он, ки ҷамъиятҳои гуногун, миллат ва халқиятҳо 
одату менталитет, маданият, арзишҳои ба худ хос доранд, дар ҳама 

ҷой фаҳмиш оид ба «дараҷаи нисбатан баланди дараҷаи зист» 
фаҳмо ва наздик аст. Он ба худ беҳбудии оила, саломатӣ, 
дарозумрӣ, таъминоти моддию дараҷаи баланди саводнокӣ коре, ки 

натанҳо даромади хуб меорад, балки қаноатмандии руҳӣ, обрӯю 
эътибори ҷамъиятро ба худ таҷассум менамояд. Одамон ҳама вақт 
имконияти худнишондиҳиро ҳамчун шахсият ва шаҳрванд, 
иштирок дар корҳои ҷамъиятӣ эҳтироми ҳуқуқи онҳо, озодӣ ва ба 

инобат гирифтани фикрашонро хуб арзёбӣ мекунанд. 
Аз ин рӯ чунин эътироф гардидааст, ки баҳодиҳии рушди 

инсонӣ бояд ба принсипҳои зерин асос ёбад:  
Рушди инсонӣ набояд фақат дар доираи сиёсати иҷтимоӣ 

маҳдуд гардад. Бе рушди иқтисодӣ, болобардории иқтидори 
иқтисодии мамлакат, қонеъгардонии талаботи одамон, 
васеъгардонии имкониятҳои онҳо ғайриимкон мебошад. Таҳлили 
захираҳои инсониро фақат бо воситаи параметрҳои оморӣ-иҷтимоӣ 
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ба монанди нишондиҳандаҳои саводнокӣ ва тандурустӣ, инкишофи 

гендерӣ ва мубориза бар зидди қашшоқӣ гузаронидан нодуруст аст. 
Чунин маълумотҳо бе нишондиҳандаҳои зерин: ғункунӣ ва 
маблағгузорӣ, истеҳсолот ва истеъмолот, савдо ва технология ба 
рушди инсонӣ ҷавоби пурра дода наметавонад. Дар ниҳояти кор 

рушди инсонӣ ҷомеаро бояд вобаста ба дараҷаи самаранокии он 
чен кунад, яъне оптимали истифодабарии захираҳо барои қонеъ 
гардонидани талаботҳои моддӣ ва маънавии одамонро ба эътибор 
гирад. Бинобар он чорумин присипи рушди инсонӣ 

баландбардории ҳосилнокии меҳнат, болоравии иқтисодӣ ба ҳисоб 
меравад. Бояд ҳаминро ба назар гирифт, ки вобаста ба 
коэффисиенти рушди инсонӣ идеологияи рушди иқтисодӣ тағйир 
меёбад. Вай акнун бояд на танҳо ба ноил гардидан ба 

нишондиҳандаҳои баланди маҳсулоти умумӣ, молию иқтисодӣ, 
балки ба ҳампайвастагӣ бо дигар принсипҳо ва компонентҳои 
рушди инсонӣ мусоидат намояд.  

Зарур аст, ки  ба дараҷаи рушди ҷомеа вобаста ба сатҳи 

имкониятҳои баробар баҳо дод, яъне тақсимоти одилонаи ҳуқуқ ва 
ӯҳдадориҳо байни шахсон ва гурӯҳҳои аҳолӣ ва ҷомеаи мазкур. 
Баробари имкониятҳо – ин категорияи умумӣ нест. Вай бениҳоят 

мушаххас, предметнок ва муайян кардани тарафҳои ҳуқуқӣ ва 
иқтисодиро талаб менамояд. Ин чунин маънӣ дорад, ки дар ҷомеа 
набояд аз рӯи нишонаҳои номаълум дискриминатсияи ҳуқуқӣ ё 
иқтисодӣ ҷой дошта бошад: аз ҷумла ҷинсӣ, гурӯҳҳои этникии 

боломақом, синфҳои истисморшаванда. Эътибори махсусро низоми 
кӯмакрасонӣ ба шахсони маъюб талаб менамояд. Омилҳои зерин ба 
монанди мустаҳкамкунӣ дар қонунҳо ва амалигардонии онҳо дар 
ҳаёт оид ба ҳуқуқ ва озодии сиёсӣ ва иқтисодӣ, дастраси ба 

илмомӯзӣ ва солимгардонӣ, дастгирии қишри аҳолии осебпазир ва 
фаъолгардонии иқтисодии гурӯҳҳои камбизоат бо воситаи низоми 
молиягузории хурд ва ғайраҳо.  

Консепсияи рушди инсонӣ аз нуқтаи назари инкишофи 

иқтисодӣ дар он аст, ки вай прогресси ҷамъиятро ҳамчун ҷараёни 
бисёр мӯхлати дурудароз дида мебарояд. Вазифаи ҷомеа имрӯз на 
танҳо гирифтани он чи ки табиат медиҳад, балки таъмини 
бефосилавии рушд, устувории характери он мебошад. Принсипҳои 

рушди устувор ҳоло солҳои 80-уми асри гузашта дар баромади 
«Ояндаи умумии мо», аз ҷониби комиссияи байналхалқӣ доир ба 
муҳити зист ва рушд омода ва интишор шуда буд. Рушди устувор 
дар он омадааст, ин «тараққиёте, ки ба талаботи ҳозира ҷавобгӯ, 

аммо маҳрум накардани авлоди оянда аз имконияти қонеъгардонии 
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талаботи онҳо» мебошад. Ин принсипи сеюми рушди инсонӣ ба 

ҳисоб рафта, пешниҳод менамояд, ки табиат, муҳити зисти инсон 
ин натанҳо муҳимтарин заминаи мавҷудот, балки сармоя ва омили 
рушд мебошад. Аксар вақт ин захираҳои барқарорнашавандаи 
маҳдуд мебошад. Бинобар он, чун дигар омилҳои 

такрористеҳсолоти ҷамъиятӣ, маблағгузории зарурӣ барои 
инкишофи он оид ба рушди иқтисодӣ ва афзунгардонии талаботи 
одамон лозим меояд.  

Мувофиқи Консепсияи рушди инсонӣ инкишоф аз нигоҳи 
васеъгардонии имкониятҳои қонеъгардонии талаботи маънавӣ ва 
моддии ӯ дар назар дошта шудааст. Баробари ин,  дараҷаи рушди 

инсонӣ то чи андоза дар ҳалли масъалаҳои тараққиёти худи инсон 
иштирок менамояд, вобаста аст. Охир ӯ на танҳо объект, балки 
субъекти рушд, яъне на танҳо восита, балки омили рушд мебошад. 
Бинобар он чорумин принсипи рушди инсонӣ афзоиш додани 

имконият шахсият бо назардошти он, ки пешравии ҷамъиятӣ  
натанҳо барои манфиати одамон балки барои худи онҳо зарур аст. 
Аз як тараф ин маънои зарурияти ба ҷараёни қабули қарор ҷалб 
намудани онҳо, болобардории фаъолнокии сиёсӣ ва мақоми онҳоро 

дошта бошад, аз тарафи дигар васеъгардонӣ ва баланд бардории 
иқтидори омили инсонӣ, дониши ӯ, ӯҳдадорию кордонӣ, қобилияти 
ҷисмонӣ ва фикри ӯ дар назар дошта шудааст.  

Имрӯз сармояи инсонӣ,  иқтисоди дониш эътирофи умум 

гардидааст, ки беш аз ҳама манбаи болоравии иқтисодӣ ба ҳисоб 
меравад. Маблағгузорӣ ба сармояи инсонӣ ҳоло аз ҳама 
фоиданоктарин амал аст, беҳуда нест, ки дар Декларатсияи 
ҳазорсола, ки дар Саммити махсус моҳи сентябри соли 2000 қабул 

карда шудааст, сарони тамоми давлатҳо – аъзоёни СММ, ҳамчун 
масъалаи сараввали байналмилалии умум маҳз бевосита 
васеъгардонии имкониятҳои инсонӣ муайян гардидааст. Байни 

онҳо дар давраи то соли 2015 ду маротиба паст фаровардани ҳиссаи 
аҳолии қитъаи замин, ки дар як рӯз аз як доллар кам даромад 
доранд, инчунин ду маротиба кам кардани аҳолие, ки ба оби тоза 
дастрасӣ надоранд, паст фаровардани фавти модарон то 3/1 ҳисса 

ва фавти кӯдакон то 2/3 ҳисса, васеъ намудани имкониятҳо барои 
гирифтани дониш ҳавасмандгардонии баробари гендерӣ, 
боздоштани паҳнгардии ВИЧ СПИД,  малария ва дигар бемориҳо, 
беҳтар намудани муҳити зист.  

Дар хотима гуфтан қобили қайд аст, ки Консепсияи рушди 
инсонӣ ин таъмини самаранокӣ ва рушди устувори иқтисодӣ ва 
расидан ба ҷамъбасти мантиқӣ-васеъгардонии имкониятҳои 
одамон, татбиқи ҳуқуқҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ва озодӣ, қонеъгардонии 
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талаботи маънавӣ ва моддии аҳолии насли ҳозира ва оянда 
мебошад.    
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судӣ ва назорати прокурорӣ 

                                       
ОМИЛЊОИ МУСОИДАТКУНАНДА БА ЉИНОЯТ ВА 
ЉИНОЯТКОРИИ ЉАВОНОН ВА НОБОЛИЃОН 

 
Дар Паёми Асосгузори сулњу Вањдати миллї-Пешвои миллат, 

Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи самтњои асосии сиёсати дохилї ва хориљии 
љумњурї  муњтарам Эмомалї Рањмон, иброз намуданд, ки вазъи 
тағйирёбандаи ҷаҳони имрӯза ва хусусияти устувор пайдо намудани 

зуҳуроти хатарноки замони муосир, аз ҷумла терроризму 
экстремизм, қочоқи силоҳ, гардиши ғайриқонунии маводи 
мухаддир, киберҷиноятҳо ва дигар ҷиноятҳои фаромиллӣ, ки 
башариятро ба ташвиш овардаанд, моро водор месозад, ки ба 
масъалаҳои таълиму тарбияи насли наврас ва љавонон диққати 
аввалиндараҷа диҳем. 

Мо устодони илму тарбия ва волидайн бояд, ҷавононро дар 
руњияи  инсондӯстӣ, ватандӯстӣ, ташаббускорӣ, худшиносӣ, 
эњтироми якдигар ва риояи тартиботи њуќуќӣ њидоят намоем. Чӣ 
хеле ки Президенти Љумњурии Тоҷикистон муњтарам Эмомалӣ 
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Рањмон ќайд кардаанд, «Илм дар шароити муосир нақши калидӣ 

дошта, ба рушду тараққиёти давлат мусоидат менамояд» [2, с.27].  
Албатта, чунин андешањо бесабаб нестанд, зеро тарбияи 

дурусти ҷавонон дар руњияи њаќиќатпарастию адолатпарварӣ 

роњест ба рушду рушди давлати њуќуќбунёду демократӣ. Рушди 
давлати њуќуќбунёду демократӣ дар дасти ҷавонон аст, ки 
аксарияти ањолии Тоҷикистонро ташкил медињанд, онњо 

давомдињандаи кору фаъолияти наслњо, нерӯи созанда ва иќтидори 
воќеии пешрафти ҷомеа, ояндаи миллат ва давлат мебошанд.  

Тибќи Конститутсияи Љумњурии Тоҷикистон падару модар 
барои таълиму тарбияи фарзандон ва фарзандони болиғу қобили 

меҳнат барои нигоҳубин ва таъминоти иҷтимоии падару модар 
масъул мебошанд [1, с.8]. 

Дар таносуб ба солњои 90-уми асри  XX то имрӯз дигаргунињои 

куллї ба назар мерасанд, паст шудани сатњи камбизоатӣ, зиёд 
шудани иншоотњои таълимиву варзишӣ, ќабул шудани як ќатор 
Барномањои давлатӣ оиди рушди инноватсионї, такмил ва 

омўзиши забонњои русї ва англисї дар Љумҳурии Тоҷикистон, кор 
бо ноболиѓон, маљмўи рушди тарбияи љисмонї ва варзиш, 
Консепсияи рушди тањсилоти касбї, Консепсияи миллии тарбия 
дар Љумњурии Тоҷикистон ва ѓайраҳо, ки асоси тањияи онњоро 
дастуру нишондодњои Президенти Љумњурии Тољикистон ташкил 
медиҳанд. Новобаста аз ќабул шудани ќонунњо ва ќарорњои 
Њукумати Љумњурии Тољикистон, амалӣ шудани Барномањои 

давлатӣ, дар ҳаёти имрӯзаи ҷомеа, омилҳое мавҷуданд, ки боиси 
нигаронӣ ва ташвишанд. Љавонон ба њар гуна њизбу њаракатњои 
гуногун,  кирдорњои хавфнок, ки бо тањдиди татбиќи љазои ҷиноятӣ 
манъ кардааст, даст мезананд [3, с.5]. 

Агар ба омилњои мусоидаткунанда ба падидањои хавфнок 
назар кунем, маълум мешавад, ки пеш аз њама тавассути шабакањои 
умумиҷањонӣ њолатњои даъвати ҷавонон ба њизбу њаракатњои 

иртиҷоӣ сурат гирифта истодаанд. Чунин падидањо дар расонањои 
хабарї таҷовуз ба тафаккури ҷавонон мебошад. Шабакањои 
умумиҷањонӣ баробари наќш гузоштан дар иттилоотонӣ ва 
муколама миёни гурӯњњои мухталифи ҷомеа ба як василаи 

сӯиистифодакунӣ ба тарѓиби афкору идеологияи ѓаразнок 
мубаддал гаштааст. Гурӯњњои муайяни ифротӣ барои байни 
сокинони мамлакат, махсусан ҷавонону наврасон пањн намудани 
ѓояву афкори зӯроварӣ, террористӣ, экстремистӣ аз имконияти 

шабакаи иттилотиву коммуникатсионӣ, аз ҷумла интернет, 
фаровон истифода мебаранд [5, с. 4].  Хуб мешуд, барои ҷавонон 
бештар аз таълими пешгирии оќибатњои падидаҳои хавфнок, 
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аҳамияти хоксорӣ, адаб, санъатњои тасвирӣ, аз сањифањои солњои 

ҷанги шањрвандӣ, аз эҷодиёти ҷавонон ва адибон чорабинии 
хусусияти тарбиявӣ дошта, бештар ташкил карда мешуданд. 
Истифодаи сомонањои ифротї ва ѓайриахлоќї  дар шабакањои  
иљтимої њам тариќи расмї ва њам ба тариќи воситањои техникї 
манъ карда шавад.  

Омили дигар ҷои корӣ ва музди мењнат аст. Бењуда нест, ки 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тоҷикистон Эмомалӣ 

Раҳмон дар Паёми худ ќайд кардаанд «Бо мақсади вусъат додани 
шуғли аҳолӣ ва кам кардани шумораи бекорон, хусусан, дар байни 
ҷавонон, аз ҳисоби рушди соҳаҳои кишоварзӣ, коркарди маҳсулот, 
саноати сабук, хӯрокворӣ, масолеҳи сохтмон, кимиё, маъдан ва 

хизматрасониҳои нақлиёту алоқа, сайёҳӣ ва маорифу тандурустӣ 
ҳамасола на кам аз 100 ҳазор ҷойҳои корӣ таъсис дода шаванд» [2, 
с.23].Чорањо бояд андешид, ки ҷавонон баъд аз таълим бо љои корї 
ва музди мењнати  одилона таъмин шаванд. Таваљљуњи маъмурияти 
корхонаву муассисањои корфармо  нисбати ин масъала  коста  
гаштааст. Ба андешаи мо, бањри њавасмандкунї ва таъсиси љойњои 
нави корї, баланд карда шудани музди мењнати кормандон ба 
корхонаву муассисањои корфармо  чорањои имтиёзноки пардохти 
андоз бояд љорї карда шавад.  

Омили дигар сифати тарбияи гирифтани ҷавонон дар оила аст. 
Яъне, «њар як чиз ба асли худ мекашад». Модоме ки ин тавр аст, 
пеш аз њама, худи волидайн таълиму тарбияи дуруст дошта бошанд. 
Њар шахс дар масъалаи оиладорӣ,  нозукињои рафтору кирдори 
байни њамдигар ва то ба чӣ андоза масъулиятнок будани худро дар 
назди фарзандон бо тамоми ҷиддият, бо тафаккури баланд эњсос 
намоянд. Аз зану марди солимулаќли пок, хушмуомила, боандеша, 
боадаб, хоксор, босабру тамкин фарзанди ноќобил њаргиз нахоњад 
рӯид [4, с. 25].  

Омили дигар ҳавас ва ғарази ноҷо ѓараз ё хоҳиши соњиб шудан 
ба молу сарват ё хоњиши кунди бартарият нисбати дигарон  аст. 
Њар як падару модар кӯшиш менамоянд, ки фарзандашон њам аз 
ҷињати моддӣ ва њам аз ҷињати маънавї азият накашанд. Бинобар 

ин, барои таъмин намудани онњо саъю кӯшиши зиёд ба харҷ 
медињанд, лекин њар як  кӯшиши онњо бояд меъёри худро дошта 
бошад. Бархе аз ҷавонон ба наќлиёти ќимату аз телефонњои 
мобилии тамѓањои нав истифода бурдани худро аз њамсолон баланд 
мењисобанд. Агар асли онро гирем, наќлиётњои ќимату телефонњои 
мобилии тамѓањои нав на ба мењнати онњо ба даст омадааст, балки 
ин маблаѓњо зањмати падару модарони онњо мебошанд. Бояд 
падару модарон пеш аз харидорӣ намудани чунин техникањои 
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ќимат, ояндаи фарзандонашоро фикр кунанд. Агар пули зиёд 
дошта бошанд фарзандонашон, хешовандонро дастгирї кунанд, 
илму њунар омӯзонанд, ки ин кор њам фарз ва њам ќарз буда, ҷои 
хайру садаќотро њам мегирад [4, с.131]. 

Омили дигар таъсири рафтору гуфтори атрофиён, дӯстону 
рафиќон аст. Чи хеле ки дар бораи омилҳои дар боло зикрёфта 
гуфтем, таќлидкорї бархе аз ҷавононро ба роњи каљ мебарад. 
Албатта чунин њолатњо њам ба мафкураи ҷавонон, њам барои 
гирифтани таълим, тарбия таъсири манфии худро мерасонад. 
Барои расидан ба сатњи њамсолони худ ба њар гуна кирдорњои 
зиддињуќуќӣ ба монанди ба муомилоти ѓайриќонунии воситањои 
нашъадор, дуздӣ , авбошї даст  мезананд.  

Дар ин самт њамкории сохторњои давлатї бо нињодњои љомеаи 
шањрвандї, хусусан созмони љавонон дар заминаи манфиатњои 
нињоии умумии њарду тараф бояд сурат гирад. Давлат дар татбиќи 
сиёсати худ ба дастгирию њамкории сохторњои љомеаи шањрвандї 
њавасманд шуда, сохторњои љомеаи шањрвандї бошанд, бояд ба 
амалї шудани кафолатњои њуќуќї, сиёсї, иќтисодї, иљтимої ва 
маънавии  њар шахс мусоидат намоянд.  Маќомоти давлатї на 
зоњирї, балки воќеї љињати паст кардани сатњи бекорї дар байни 
љавонон, фароњам овардани шароитњои мусоид барои тањсили 
љавонон, такмили ихтисос, тайёр намудани кадрњо ва дастгирии 
љавонони лаёќатманд, дастгирии молиявии љавонони ниёзманд ва 
оилањои љавон, инчунин пешгирии њуќуќвайронкунї ва љинояткорї 
дар байни љавонон, шомилшавии онњо ба њизбу њаракатњои 
террористию ифротгаро,  марказњои љамъиятии боварї таъсис 
дода, бо ёрии фондњои хайривї аз љињати моддию маънавї 
гурўњњои осебпазирро, хусусан љавонон ва наврасонро дастгирї 
намоянд. 

Маќсад аз ташкилу ривољи сохторњои љавонон ин воќеан 
барпо кардани љомеаи демократии њуќуќбунёди шањрвандї, 
густариши раванди созандагию бунёдкорї дар кишвар, маќсаднок 
истифода бурдани нерўи аќлонї ва маънавии аъзоёни љомеа дар 
ободонии мамлакат, љалби љавонон ба тањкими дастовардњои 
Истиќлолият мебошад. 
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ТАРБИЯИ АХЛОҚИВУ МАЪНАВӢ ОМИЛИ МУҲИМИ 

ПЕШРАФТИ ҶОМЕАИ ТОҶИКОН 
 

Сарвари давлат Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бодарназардошти аҳамияти 
тарбияи ахлоқии наврасону ҷавонон дар шароити кунунии 

инкишофи ҷомеаи имрӯза дар Анҷумани IV Ҳизби халқии 
демократии Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин қайд намуда буданд: 
“Пешрафти ҳар кадом ҷомеаро инсонҳои дорои ғановати маънавӣ, 
ахлоқӣ ва зеҳнӣ таъмин менамояд. Иқтидори зеҳни яъне 

интеллектуалӣ ва маънавию ахлоқӣ яке аз омилҳое мебошанд, ки 
ҷомеаро пайваста пеш мебаранд. Мо сиёсати давлатдории худро 
тавре ба роҳ мондани ҳастем, ки равандҳои ислоҳоти иқтисодӣ бо 
камолоти маънавӣ, покизагии ахлоқӣ ва инкишофи маърифати 

ҷомеа дар ҳамоҳангӣ ва пайвастагии доимӣ ҷараён дошта бошад” 
[4, с. 316].  

Ҳофизо, илму адаб варз, ки дар маҷлиси шоҳ, 
Ҳар киро нест адаб, лоиқи суҳбат набувад. 

Мафҳуми истилоҳи «тарбия» раванди таьсирбахши бонизом ва 
ҳадафнок, ба хотири аз лиҳози маънавӣ ва ҷисмонӣ ташаккул 
ёфтани шахсият, бо мақсади омода намудан ба фаъолияти иҷтимоӣ 
ва истеҳсолию фарҳангӣ нигаронида шудааст. 

Тибқи Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
тарбияи маънавию ахлоқӣ яке аз шаклҳои асосии тарбия маҳсуб 
меёбад ва ба ҳам зич алоқаманд буда, ҳамдигарро пурра мекунанд. 
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Тавре медонем, бузургтарин шоҳкории адабиёти ҷаҳонӣ, 

ифтихори тоҷикон ва тамоми форсизабонон «Шоҳнома»-и 
Фирдавсӣ аз ситоиши хирад оғоз мегардад. Чуноне ки Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон иброз 
намудааст: «Тамоми осори гузаштагони моро аз «Авесто» сар 
карда, то Рӯдакию Фирдавсӣ, Мавлавию Хайём, Носири Хисрав ва 
Хоҷа Камол, Саъдию Ҳофиз, Ҷомию Сино, Сайидою Аҳмади 

Дониш ва садҳо дигар маҷмӯаи одобу ахлоқ номидан мумкин аст». 
Ниёгони мо аз даврони қадим ба таълиму тарбия аҳамияти бисёр 
медоданд. Хираду дониш ва одобу ахлоқ дар назди онҳо 
пурарзиштарин сифатҳои инсон ба шумор мерафт. Ба ақидаи эшон 

ҳар як инсон бояд донишандӯзӣ намояд ва адабро фаро гирад, то 
соҳиби сифатҳову кирдори нек гардад ва тавонад барои ҷомеа узви 
муфиде ба шумор равад [4]. 

Дар осори педагогии Ибни Сино тарбия мавқеи калонро 
ишғол мекунад. Ба ақидаи ӯ, тарбия на модарзодӣ, балки маҳсули 
муҳити иҷтимоӣ буда, дар рафти муомилоти байни одамон 

ташаккул меёбад ва бо ҳамин ӯ тағйирнопазирии ахлоқро рад 
мекунад. 

Касе, ки мехоҳад дар ахлоқи худ ислоҳ бинад, бояд аз ахлоқ ва 

рафтори мардум огоҳ шуда, онро ба ахлоқ ва рафтори худ муқоиса 
намояд. Дар тарбияи ахлоқӣ ӯ ҳолати руҳии одамро мавқеи асосӣ 
ҳисобидааст. Ба ақидаи Сино, тарбияи ахлоқӣ ба тарбияи нафс 
алоқаи зич дорад. Инсоният бидуни ахлоқ вуҷуд дошта 

наметавонад. Ӯ таъкид мекунад, ки тарбияи муттасили инсон бояд 
аз синни шашсолагӣ оғоз ёбад. Вай тарафдори тарбияи коллективӣ 
буд, зеро агар кӯдак ҳамдарс, ҳамсӯҳбат надошта бошад, ин боиси 

ранҷиши хотири ӯ мегардад. 
Аз замоне ки инсон ҳамчун мавҷуди дорои фикр, андеша ва 

хираду тафаккур намудан арзи вуҷуд кардааст, тарбияи одобу 
ахлоқ яке аз мавзӯъҳои муҳимми ӯ будаанд. Ва ин табиист, зеро 

таълиму тарбия дар руҳияи одобу ахлоқи нек муҳимтарин омили 
саодату камоли одамӣ ва ҷомеаи инсонист. Дар тамаддуни башарӣ 
назари халқи тоҷик бисёр намоён аст, ки бузургонаш ҳама қисмҳои 
бузурге аз осори худро ба панду насиҳат дар боби ростӣ ва дурустӣ, 

некуӣ ва некукорӣ, адлу инсоф, беозорӣ, эҳсон ва мурувват, дӯстию 
рафоқат, ҳифзи обрӯй ва мавқеи инсонӣ бахшидаанд. 

Ба муносибати Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон шароити 
мусоид ва сиёсати давлатии одилонае фаро расид, ки мо ба ҳамаи 

воқеаҳои таърихи, илмӣ ва фарҳангӣ, аз он ҷумла ба 
маорифпарварӣ ва ҷадидизм холисона баҳо диҳем. 
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Президенти мамлакат Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон комилан дуруст таъкид 
карданд: “Ҳатто имрӯз ҳам, ки мо ба истиқлолияти миллӣ соҳиб 
шудаем ва низоми давлатдории хешро пеш мебарем, зуҳуроти 
бегонапарастӣ дар либосу ҷомеаи нав ба ҷилва омадааст, ки баъзан 

арзишҳои таърихӣ ва дастовардҳои фарҳангии миллати тоҷикро ба 
марзҳову кишварҳои ҳамҷавор ва халқиятҳои дигар нисбат 
медиҳем”[5]. 

Сарвари давлат дар мавриди рушду таҳкими андешаи миллӣ 

дар шароити ҷаҳонишавӣ ба назди аҳли ҷомеа иҷрои вазифаҳои 
зеринро мегузоранд:  

-тафаккури солими миллиро инкишоф додан; 
-муқобили ҳар гуна таҳдидҳои ҷаҳонӣ арзишҳои миллии худро 

ҳифз кардан; 

-ваҳдати миллиро таҳким бахшидан; 
-амнияту оромии кишварро таъмин намудан; 
-сатҳи огоҳии мардум хусусан ҷавононро баланд бардоштан; 
Ҳар яке аз ин вазифаҳо на танҳо боиси камолоти сиёсӣ ва 

маънавии шаҳрвандон мегардад, балки сатҳи ҷомеаро низ баланд 
мебардорад. Президенти кишвар ваҳдати миллӣ ва ризоияти 

ҷомеаро омили асосии дастовардҳои беназири имрӯза арзёбӣ 
менамоянд. Сарвари давлат заминаи бунёди пойдору устувори 
давлат гардидани музаффариятҳои давраи истиқлолиятро дар 
мувофиқат намудани иродаи мардум ва андешаи миллӣ, сафарбар 
намудани нерӯӣ зеҳнии ҷомеа ба манфиати рушди Ватан бо 
далелҳои зиёд баррасӣ менамоянд. Мустаҳкам намудани 

Истиқлолияти давлатӣ, тарбияи насли ҷавонон дар руҳияи 
ватандӯстиву ифтихори миллӣ ва эҳтиром ба арзишҳои 
умумибашариро вазифаи аввалиндараҷаи аҳли ҷомеа мешуморанд. 

Имрӯз, ки  Ҷумҳурии Тоҷикистони соҳибистиқлол ба марҳилаи 

нави эҳёи давлатдории демокративу мутамаддин ворид шудааст, 
омӯхтану истифодаи андешаи мазкур хеле актуалӣ мебошад. 
Фаъолияти ҳар як амалдори давлатӣ бояд ба хирадмандӣ ва 
адолатпешагӣ асос ёфта бошад, яъне омили маънавии дигар 

соҳаҳои ҳаётро муайян созад. Дар чунин ҳолат, мо барои бунёди 
давлати мутамаддину хоси демократисозии ҷомеаи шаҳрвандӣ 
комёб хоҳем шуд. Илова бар ин, хусусияти хоси демократисозии 

ҷомеаи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз боло, яъне аз худи ҳокимияти 
давлатӣ сар шудану рушд додани раванди мазкур тақозо менамояд, 
ки ҳар як мансабдорӣ давлатӣ аз ин мерос ба хубӣ огаҳӣ дошта 
бошад ва барои фаъолияти ҳаррӯзаи хеш аз он пайваста истифода 
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намояд. Барои ин амали наҷиб тамоми аҳли ҷомеаи кишварро 

гуфтаву ҳидоятҳои Сарвари давлатамон роҳбаладӣ хоҳад намуд. 
Мақсад ва ҳадафи ҳама гуна тарбия пеш аз ҳама ташаккули 

ҳамаҷонибаи шахс аст, ки ғановати баланди маънавӣ, ахлоқи пок ва 
ҷисми солимро ба ҳам овардааст. Ҷавонони солимфикр бояд 

тақдири худ ва тақдири  ояндаи ҷомеаро ба даст гирифта, 
фаъолияташонро дар соҳаҳои муайяни ҷамъиятӣ  пеш баранд ва 
кӯшиш ба харҷ диҳанд, ки дар интихоб, хулосабарорӣ ва пешбарии 
ҳаёти худу ҷомеаи инсонӣ мустақил бошанд, на тафаккури 

дастнигар, балки ба андеша, ба қувва ва нерӯи ақлонии худ боварӣ 
дошта бошанд. Файласуфи маъруфи немис Людвиг Фейербах гуфта 
буд, ки “Инсон фақат ҳамон вақт чизе ба даст меорад, ки ба қувваи 
худ боварӣ дошта бошад”[6]. 

Хулоса, дар тарбияи насли наврас ақидаи меҳнатдӯстӣ, 
саховатмандӣ, инсонгароӣ, накукорӣ, мардонагӣ, озодандешӣ, 

ахлоқи намунавӣ ва амсоли ин мавқеи муҳимро мебозад. Аз ин 
лиҳоз, барои ба даст овардани сифатҳои волои инсонӣ, пеш аз ҳама 
дониш андӯхтану тарбияи дуруст доштанро дар мадди аввал 
гузошта, осори безаволи пирони хирадманди миллати тоҷикро қадр 

карда, дар рӯзгори имрӯза истифода бояд бурд.  
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НАҚШИ КОНСЕПСИЯИ МИЛЛИИ ТАРБИЯ ДАР 

ТАШАККУЛИ ШАХСИЯТИ  ДОНИШҶӮ 
 

Чуноне ки маълум аст, яке аз омилҳои муҳимми пешрафту 
нумӯъ ва тараққиёти ҷомеа баланд бардоштани сатҳу сифати 

таълиму тарбияи насли наврас ба шумор меравад. Бо тақозои замон 
имрӯз ин ду рукни асосии маърифатнокию донишандӯзии насли 
наврас ва ҷавонон бояд ҳаматарафа сайқал дода шавад. Дар 
баробари таълими хуб гирифтан толибилмонро доштани тарбияи 
баланди маърифатию ахлоқӣ, эстетикию худшиносӣ, 
ватанпарастию худогоҳии миллӣ ва дигар навъҳои тарбия шарт ва 
зарур ҳаст. Ин буд, ки дар ҷумҳурӣ консепсияе пешниҳод гардид, ки 

ин хусусиятҳоро дар худ таҷассум мекард. 
Консепсияи миллии тарбия дар марҳилае рӯи кор омад, ки 

кишвар аз таъмиру азнавсозии баъдиҷангӣ ва барқарорсозӣ пурра 

баромада буд, дар даврае мавриди баррасӣ қарор гирифт, ки 
миллат яке аз муқаддасоти муҳимми худ – ваҳдатро ба даст оварда, 
Тоҷикистон ҳамчун давлат пойдевори мустаҳками худро доро 
гашта, ҷомеа ба чунин консепсия эҳтиёҷ пайдо кард. 

Консепсияи миллии тарбия моҳият, мақсаду вазифаҳо ва 
мазмуни тарбияи миллиро дар марҳилаи нави таърихӣ дар худ 
таҷассум намуда, нақш ва мақоми тарбияи миллиро дар ташаккули 
шахсияти инсони комил муайян кард [2]. Гуфтан бамаврид ҳаст, ки 

пас аз пош хӯрдани Иттиҳоди Шуравӣ Тоҷикистон Истиқлолияти 
давлатиро соҳиб гашт, вале бо дучор гардидан ба ҷанги 
шаҳравандӣ ва ҳамзамон хатари бузурги нестшавии миллат аз 
рушду нумуъ ва тараққиёту пешравӣ бозмонд. Хушбахтона, халқи 

тоҷик, ҳамаи ин бенизомию беҳокимиятӣ, беқонуниву 
нобасомониҳоро бо хиради азалии фарзандони сарсупурдаи 
миллати худ, бахусус Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон паси сар кард ва фазои батамом дигар фароҳам оварда шуд, 
ки он аз сулҳу ваҳдат, созандагию бунёдкорӣ, рушду тараққиёт, 
бародарию баробарӣ, худшиносию худогоҳӣ ва дигар марҳилаҳои 
шукуфоии ватан иборат буд. Роҳҳо дигар шуданд, муносибатҳо 

дигар шуданд ва дар заминаи ҳамаи ин тафаккури инсонӣ низ дигар 
шуд. Комилан тағйир ёфтани андешаҳо, аз ҷанги шаҳрвандӣ рӯ 
овардан ба сулҳу ваҳдат, аз шикасту рехт гузаштан ба сохтану 
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бунёд кардан ва расидан бе се ҳадафи стратегӣ - таъмини 

истиқлолияти энергетикӣ, амнияти озуқаворӣ ва баромадан аз 
бунбасти коммуникатсионӣ тақозои онро дошт, ки ба қонунҳои 
ҷумҳурӣ тағйироту иловаҳо барои ба талаботи замон ҷавобгӯ 
шудан. ворид карда шаванд. Ҳамзамон қарору қонунҳои нав таҳия, 

пешниҳод ва тасдиқ ёфтанд, ки барои такони тозатар бахшидан ба 
тамоми самтҳои фаъолият равона гардиданд. 

Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз  
03.03.2006 аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон тасдиқ гардид, ки сиёсати қонунӣ ва дурнамои 
давлатро дар соҳаи тарбияи миллии оммаи васеи аҳолӣ, махсусан 
насли наврас, муайян месозад. 

Қабул шудани Консепсияи миллии тарбия бо мақсади дар 
рӯҳияи арзишҳои суннатию башарӣ тарбия намудани насли наврас 
ва ҷавонон хеле бамаврид буда, унсурҳои таркибии он барои 

ташаккул додани маърифатнокии ҷавонон, ахлоқу одоби ҳамида, 
рушд бахшидан ба неруи инсонӣ, ифтихор аз ватану миллат, ҳифзи 
муқаддасоти миллӣ ва дигар арзишҳо хеле ҳам муфид мебошад. 

Дар баробари дигар муассисаю идораҳо, ташкилотҳои эҷодию 

иттифоқҳо, дар муассисаҳои олӣ мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор 
гирифтани консепсия ба мақсад хеле ҳам мувофиқ мебошад, зеро 
аксарияти ҷавонон дар донишгоҳҳою донишкадаҳои кишвар ба 
таҳсил фаро гирифта шуданд ва дар баробари илму донишандӯзӣ, 

ҳамчунин бояд ҳаматарафа тарбия ёбанд. 
Дар Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон 

консепсияи мазкур ва унсурҳои таркибии онро дар фаъолияти 
ҳаррӯзаи худ мавриди иҷро қарор дода, донишҷӯёнро дар баробари 

таълим додан, ҳамчунин бо тамоми нозукиҳои тарбияи миллӣ ошно 
месозанд.  Иштироки донишҷӯён дар тамоми чорабиниҳои сиёсӣ, 
илмӣ, фарҳангии сатҳи донишгоҳӣ, вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ худ 

шаҳодати ин гуфтаҳост. Ҳамзамон, дар ҳар як соати тарбиявӣ 
сарпарастони гурӯҳ мавзӯъҳоеро, ки дар доираи ин консепсия таҳия 
ва тасдиқ шудаанд, бо донишҷӯён мавриди омӯзиш ва баррасӣ 
қарор дода истодаанд. 

Гуфтан ҷоиз аст, ки дар асоси омӯзиши ҳамаҷонибаи 
Консепсияи миллии тарбия дар муассисаҳои олӣ ҷавонон аллакай 
дарк кардаанд, ки маҳз тавассути донишу маърифат, тарбияи 
дурусту фаҳмишу фаросати баланд метавонанд пайвандгари имрӯзу 

фардои ҷомеа бошанд, эҳсос кардаанд, ки маҳз бо тафаккури аз 
хурофот холӣ метавонанд неруи инсониро такомул бахшанд, 
масъулият пайдо кардаанд, то ояндасозони ҳақиқии ватан бошанд. 
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Унсурҳои таркибии тарбия, ки иборатанд аз тарбияи ғоявӣ, 

миллӣ, хештаншиносӣ ва худогоҳии миллӣ, ватанпарастӣ, ахлоқӣ ва 
маънавӣ, маърифатӣ, ҳуқуқӣ, гуманистӣ, зебоипарастӣ, меҳнатӣ ва 
касбинтихобкунӣ, иқтисодӣ, экологӣ, сиёсӣ, ҷисмонӣ, тафаккури 
интиқодӣ, таҳаммул ва тоқатпазирӣ, масъулиятшиносӣ ва тарбияи 

ҳаёти солим, дар навбати худ ба рушд бахшидани тафаккури инсон, 
андешаҳо, рафтору кирдор, муносибату фаҳмиш, ақлу заковат ва 
фаросату хиради ҷавонон такони ҷиддӣ мебахшад. 

Дар доираи омӯзиши Консепсия дар донишгоҳ ҳар як ҷавон бо 

тамоми нерӯ ва қуввааш ба ҳимояи Истиқлолияти давлатӣ ва 
Ваҳдати комили миллӣ, ки он бо заҳматҳои бузурги 
фарзонафарзандони тоҷик ба даст оварда шуд, бармехезад. Аз 
миллату забон, фарҳангу маданият, анъанаҳову арзишҳои 

фарҳангии миллат, аз таърихи пурғановати худ ифтихор мекунад, 
зеро ки тарбияи ғоявӣ ва миллӣ, тарбияи хештаншиносӣ ва 
ватанпарастии дар консепсияи мазкур зикршуда маҳз ҳаминро 
тақозо дорад. Тақозои онро дорад, ки насли наврас ва ҷавонон 

ахлоқи ҳамида, маърифати баланд, ҳисси инсондӯстӣ ва 
зебоипарастиро дар ниҳоди худ парварида, бо такмил додани 
масъулиятшиносию рӯ овардан ба варзиш, муайян кардани роҳи 

дурусти ҳаёту ҳаматарафа донистани ҳуқуқу уҳдадориҳои худ дар 
пешрафт ва нумӯи кишвар саҳмгузор бошанд. 

 Бояд гуфт, ки ҳар як унсури таркибии Консепсияи миллии 
тарбия дар алоҳидагӣ марому мақсад, вазифа, дастур ва натиҷаи 

дуруст ба роҳ мондани тарбияи миллии оммаи васеи халқи тоҷикро 
инъикос намуда, аз ҳар як шаҳрванд, аз ҳар як ҷавони ватандӯсту 
миллатпараст мавриди баррасӣ ва омӯзиш қарор додани онро 
талаб дорад Ҷавононро водор месозад, то аз ин неъматҳои бузург, 

аз ин дастовардҳои беназири истиқлол ҳифз ва нигаҳдорӣ намуда, 
аз файзу баракати дӯстию бародарӣ ва ваҳдати комили миллӣ дунёи 
худро аз дирӯзу имрӯз фардо таровату ҳусни дигар бахшанд. 

 Бо итминон метавон гуфт, ки дар ҳошияи Консепсияи миллии 

тарбия ҷавонони мо кӯшиш ба харҷ хоҳанд дод, то беҳтарин 
донишҷӯёни муассисаҳои олии кишвар ба ҳисоб рафта, баҳри 
пешрафт ва шукуфоии миллати тоҷик ва ояндаи дурахшони он 
саҳми бузурги худро гузоранд. 

 
Пайнавишт: 

1. Абдураҳимов Қ.С., Раҷабов Ҷ. Сайидои Насафӣ дар боби тарбияи 
маънавӣ-ахлоқии инсон // Паёми Донишгоҳи давлатии Қурғонтеппа ба 

номи Носири Хусрав (маҷаллаи илмӣ). – Қӯрғонтеппа: Матбаа, 2016. 
- № 1/4(41). - С. 50-63. 



  

124 

2. Лутфуллозода М. Педагогикаи миллии тоҷик. – Душанбе: Сифат, 
2015. – 703 с.  

3. Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 
2006. - № 94 аз 03.3.2006. 

4. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои 
сиёсати дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон». – Душанбе, 
22.12.2017. – 47 с.  

5. Тӯронов С. Роҳнамои тарбияи ватандӯстӣ ва худшиносии миллӣ. – 
Душанбе: Ирфон, 2014. – 206 с. 

 
Саидзода Ш.Ш., 

н.и.с., дотсент, мудири  
кафедраи сиёсатшиносӣ 

 
ВАРЗИШ –  ВОСИТАИ ФАЪОЛГАРДОНИИ ҶАВОНОН  

ДАР ҲАЁТИ ҶОМЕА 
 
Иштироки фаъолонаи шаҳрвандон, махсусан ҷавонон дар 

раванди ҳаёти ҷомеа барои кишварҳои муосир, ки роҳи бунёди 

ҷомеаи демократиро пеш намудаанд, масъалаи бисёр муҳим ба 
шумор меравад. Зеро ҳарчи бештар мавриди истифода қарор 
гирифтани неруи ҷавонон ҳамон андоза амалӣ гардидани ҳадафҳои 
милливу давлатиро имконпазир мегардонад. Гузашта аз ин, 
тарбияи насли худшиносу худогоҳ ва ватандӯст дар шароити 
ҷаҳонишавӣ ва таҳикими пояҳои Истиқлоли давлатӣ бисёр муҳим 
ба шумор меравад.  

Дар Тоҷикистон дар самти боло бардоштани маърифат ва 
сатҳи фаъолнокии насли ҷавон корҳои назаррас анҷом дода шуда 

истодааст, ки яке аз онҳо ташкилу баргузории озмунҳои 
ҷумҳуриявии «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст», «Тоҷикистон ватани 
азизи ман» мебошад. Озмунҳои мазкур ба таври оммавӣ рӯ 
овардани наврасон ҷавонон ва ҳатто калонсолон ба мутолиа 

мусоидат намуда, ба боло рафтани сатҳи маърифатнокӣ ва 
худшиносиву ватандӯстӣ таъсири назаррас дорад. 

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзҳои аввали 

ба вазифа Раиси Шӯрои Олӣ интихоб шуданашон ба масъалаи 
фаъолгардонии ҷавонон таваҷҷӯҳи хоса доштанд. Борҳо бо 
ҷавонон мулоқоту вохӯриҳо анҷом дода, онҳоро ба донишомӯзӣ ва 
амалҳои созандагиву бунёдкорӣ даъват намудаанд. Муҳимтарин 

масъалаҳое, ки дар суханрониҳои Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон таъкид гардидааст, дарки моҳияти Истиқлолияти 
давлатӣ аз ҷониби ҷавонон, гиромидошт ва эҳтироми арзишҳои 
миллӣ, аз қабили арзишҳои давлатӣ, забони модарӣ, ҳимояи марзу 
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буми кишвар ва огоҳ будани ҷавонон аз таъриху фарҳанги миллат 
мебошад[1, c.432]. 

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқоти 
охирини хеш бо намояндагони ҷавонони фаъоли ҷумҳурӣ онҳоро ба 

анҷоми вазифаҳои муҳими зерин даъват намуданд: «Шумо, 
ҷавонони азиз, бояд ҳамеша дар ҷустуҷӯи илму донишҳои муосир 
бошед, касбу ҳунарҳои замонавиро аз худ кунед, ба Ватан, миллат 

ва давлати соҳибистиқлоли хеш содиқ бошед, сарзамини аҷдодиро 
самимона дӯст доред, сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати 
миллиро ҳимоя кунед, нангу номус ва ҳисси баланди миллии худро 
ҳифз намоед, эҳтироми падару модар ва пирону калонсолонро ба 

ҷо оваред»[2] . 
Имрӯз яке аз бахшҳои муҳимми ҳаёти наврасону ҷавононро 

соҳаи варзиш ташкил медиҳад. Қисме аз ҷавонон ҳаёти ояндаи 
худро дар соҳаи варзиш мебинанд ва дар ин самт ба комёбиҳои 
баланд низ мерасанд.  

Варзиш дар даҳсолаҳои охир дар сатњу сифати комилан дигар 

инкишоф пайдо намуд. Он, пеш аз ҳама, дар кишварњои аз ҷиҳати 
иқтисодӣ пешрафта вусъати тоза пайдо намуда, торафт дар 
давлатњои ҷаҳони сеюм доман паҳн намуд. Субъекти асосии 
рушддиҳандаи ҳама намуди варзиш, аз як ҷониб, варзишгарон 

бошанд, аз тарафи дигар, ширкатҳо ва созмонҳои махсуси ба соҳаи 
варзиш маблағгузор ба ҳисоб мераванд. Бинобар ин, баробари  
пешрафт ва шӯҳрати баланд пайдо намудани ин ё он намуди 
варзиш варзишгарони моњир шароити хуби зиндагї ва мақоми 

баландро соҳиб гардида, ба зиндагии хуб мерасанд. Ширкатњо ва 
давлатњои људогона ба варзишгарон ва дастаҳои варзишї 
маблаѓњои њангуфтеро масраф намуда, бо ин роњ худ ҳам 
даромадҳои бузурги молиявї ба даст меоранд.    

Дар Љумњурии Тољикистон ташаккули варзиши оммавї ба 
замони шўравї рост меояд. Беш аз пеш мустањкам шудани заминаи 
моддї-техникї барои рушди соњаи варзиш дар Тољикистон 
мусоидат намуд. Соњибистиќлолии давлатї ва бунёди роњи нави 
давлатдорї ба рушди соњаи варзиш низ такони ҷиддӣ бахшид. Дар 
оѓози аввали соњибистиќлолї љанги шањрвандї боиси нигоњ 
доштани раванди инкишофи варзиш гардид. Шароити пасти 
иљтимоиву иќтисодї ва нооромињои сиёсӣ дар кишвар имкон 
намедод, ки љавонон ба варзиш машѓул шуда, ба мусобиќањои 
сатњи љањонї ширкат намоянд. Гузашта аз ин, заминаи моддї-
теникї низ дар кишвар ќонеъкунанда набуд.  

Агар рушди соҳаи варзишро даврабандӣ намоем, метавон 
даҳсолаи сеюми давраи истиқлолиятро марњилаи нави рушди соњаи 
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варзиши тоҷик унвон намуд. Сол аз сол зиёд гардидани 

маблағгузорӣ ба соҳаи варзиш,   бунёд гардидани даҳҳо толору 
майдонњои варзишї, њавзњои шиноварї таъмир ва аз нав сохта ба 
истифода дода шудани майдончаҳо ва умуман ривоҷ бахшидани 

инфрасохтори соҳаи варзиш ба рушди соҳаи варзиш таъсири 
назаррас гузошт. Ҳамасола сохта ба истифода дода шудани толору 
майдонҳои варзишӣ ба тарғиби тарзи ҳаёти солим, рӯ овардани 

наврасону ҷавонон ба варзиш ва иҷтимоишавии онҳо нақши 
назаррас дорад.  

Рушди соҳаи варзиш ва ба тарбияи ҷисмонӣ машғул гардидани 

мардум дар баробари дигар омилҳо аз омили иҷтимоӣ, яъне боло 
рафтани сатҳи зиндагӣ зич алоқаманд мебошад. Ба тарбияи 
ҷисмонӣ машғул гардидани шаҳрвандон, хоса наврасону ҷавонон, 
ба солимии миллат ва рушди давлат зич алоқаманд мебошад. 

Гузашта аз ин, “варзиш муҳимтарин шуғли инсон, қабл аз ҳама, 
ҷавонон буда, воситаи муассири беҳдошти саломативу таблиғи 
тарзи ҳаёти солим ба ҳисоб меравад ва барои таҳкими дӯстии 

одамон, муаррифии давлату миллат дар арсаи байналмилалӣ нақши 
бузург мебозад”[2]. Зеро, имрӯз давлатњо тавассути иштирок 
намудан дар мусобиќањои байналмилалии варзишї имконияти хуби 
муаррифӣ пайдо намуда, дар байни халќияту миллатњои дигар 
соҳиби мақоми муайян мегарданд. 

Чунин андеша низ мављуд аст, ки агар мардум ба шароити 
хуби зиндагї бирасанд, худ њатман ба варзиш рў меоранд. То ҷойе 
чунин андеша дуруст аст, вале агар ба баъзе кишварњои пешрафта 
назар намоем, мушоҳида мешавад, ки мардум бо вуҷуди доштани 
шароити хуб ба варзиш машғул нестанд, дар натиҷа аз њад зиёд 
фарбењ шудани ќисми ањолї ба муаммои рӯз мубаддал гардидааст. 

Мисол, дар ИМА барои ҳалли ин муаммо барномаи давлатӣ оид ба 
пешгирӣ намудани фарбеҳӣ қабул гардидааст. Аз ин рӯ, барои 
пешгирї аз ҳаргуна беморї, њифзи солимии миллат ва боло 
бардоштани сатҳи иштироки шањрвандон дар равандҳои 

иҷтимоиву сиёсӣ фароҳам овардани шароит барои машѓулиятњои 
варзишї бисёр муҳим мебошад. Солимиву саломатии шаҳрвандон 
на танҳо барои худи онҳо, ҳамчунин барои таъмини дар пешрафти 
соҳаҳои ҳаёти ҷомеа аҳамияти калон дорад. Чуноне ки дар 

Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зикр 
гардидааст: “...Шаҳрванди аз ҷиҳати ҷисмонӣ боқувват ба иҷрои 
вазифаҳои дар наздаш гузошташуда қодир аст. Солимии ҷисмонии 
шаҳрванд – солимии оила, ҷомеа ва боигарии асосии давлат маҳсуб 
мешавад”[3, c.22] 
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Аз сатњи оила, кўдакистон ва мактабњои миёна бедор 
намудани майлу раѓбати кўдакону наврасон ва ҷавонон ба тарбияи 
ҷисмонӣ на танҳо ба рушди соҳаи варзиш, ҳамзамон ба саломатии 
аҳолӣ ва камолоти маънавию ҷисмонии онҳо мусоидат менамояд. 
Фароњам гардидани шароит дар муассисањои соњаи маориф боз њам 
метавонад шавќу майли љавононро ба варзиш бештар намуда, 
онњоро аз бекориву оворагардї ва аз даст задан ба корњои 
номатлуб эмин дорад. Зеро мувофиқи маълумотҳо, бекорӣ яке аз 
сабабҳои асосии даст задани наврасону ҷавонон ба ҷинотякорӣ ва 
ҳаргуна падидаҳои номатлуб гардидааст. Дар навбати худ, падару 
модарон метавонанд фарзандони худро ба машѓулиятњои варзишї 
сафарбар намуда, ба рушди ахлоқиву маънавӣ ва ҷисмонии онҳо 
нақши назаррас гузоранд. На танњо дар чунин корњо, њамчунин дар 
дигар амалу рафтор падару модар бењтарин намуна барои 
фарзандонашон мебошанд. Волидон баробари бо сухан ҷалбу 

водор намудани фарзандон ба варзиш ва ҳаргуна амалу рафтори 
хуби дигар бо роҳи бевосита худ анљом додани ин ё он коре ба 
фарзандони худ таъсири бештар расонида метавонанд. Ҳатто 
давраи аввали иҷтимосозии шахс дар оила ба вуҷуд меояд ва дар 

заминаи ҳамон донишҳо маърифату таҷрибаи шахс дар марҳилаҳои 
дигар инкишоф меёбад.  

Торафт бештар гардидани таваҷҷӯҳи Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба соҳаи варзиш, баргузории чорабинињои варзишї ба 
рушди соњаи варзиш мусоидат карда, майли наврасону љавононро 
ба машѓулиятњои варзишї бештар намуда истодааст. Чунин 
шароит ба тақвияти фаъолияти клубҳои варзишӣ ва ба намудҳои 

гуногуни варзиш ҷалб гардидани наврасону ҷавонон мусоидат 
менамояд.   

Дар ҳақиқат, варзиш дар ҳаёти ҷомеаи муосир нақши назаррас 
дорад ва он дар тарғиби тарзи ҳаёти солим, боло бардоштани ҳисси 
ватандӯстии ҷавонон ва таҳкими ваҳдати миллӣ мусоидат 
менамояд. Воқеан, иштироки варзишгарон ва дастаҳои мунтахаби 

кишвар дар мусобиқаҳои сатҳи минтақавию байналмилалӣ 
таваҷҷӯҳи мардум, хоса ҷавононро ба худ ҷалб намуда, ба иттиҳоду 
якдилӣ ва ҳисси ватандӯстии онҳо таъсири мусбӣ мегузорад. Дар ин 
самт нақши ВАО, ҳамчун инъикоскунандаи чорабиниҳои варзишӣ, 

бисёр назаррас буда, имкон фароҳам меорад тамоми шаҳрвандон аз 
дастаи Тоҷикистон пуштибонӣ намоянд. Солҳои охир иштирок ва 
сабқати дастаи футболбозони ҷавони кишвар дар мусобиқаҳо ба 
боло рафтани эҳсоси ватандӯстии аҳолӣ, хоса ҷавонон, таъсири 

назаррас расонид. Махсусан ғалабаи ҳар варзишгар ва дастаи 
варзишӣ ба руҳияи ватандӯстии ҳар нафар таъсир гузошта, майлу 
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рағбати шахсро нисбат ба ҳаёти ҷомеа ва давлат бештар менамояд. 

Бо ин роҳ шахс торафт ба мавзӯъҳои умумидавлатӣ, рушду 
пешрафти он таваҷҷӯҳ намуда, ҳамчун иштирокчии фаъоли он 
муносибат менамояд.  

Воқеан дар давраи Истиқлоли давлатӣ аз ҷониби Ҳукумати 
Тоҷикистон барои рушди соҳаи варзиш корҳои назаррас анҷом 
дода шуданд. “Дар натиҷаи таваҷҷуҳи доимии Ҳукумат ба ин соҳаи 

муҳим ҳоло шумораи мактабҳои варзиш ба 128, варзишгоҳҳо ба 
124, майдончаҳои варзиш ба 7301, толорҳои варзиш ба 1807, 
ҳавзҳои шиноварӣ ба 92 ва иншооти махсуси варзиш ба 792 расида, 
ба кор оғоз кардани Қасри теннис ва маҷмааи варзиши обӣ дар 

пойтахти мамлакат – шаҳри Душанбе имкони баргузор намудани 
чорабиниҳои сатҳи байналмилалиро фароҳам сохт”[2].  

Ба варзиш машғул шудани аҳолӣ аз вазъи иҷтимоӣ вобастагии 
калон дорад. Торафт беҳтар гардидани сатҳи зиндагии шаҳрвандон 

метавонад майлу рағбати онҳоро нисбат ба тарбияи ҷисмонӣ ва 
варзиш боло бардорад. Аз ин нуқтаи назар сол аз сол беҳтар 
гардидани вазъи зиндагии шаҳрвандони ва иқтисодиёти миллии 
кишвар барои боз ҳам беҳтар гардидани шароит ҷиҳати ба тарбияи 

ҷисмонӣ ва варзиш машғул шудани ҷавононро фароҳам меорад. 
Ҳангоми ба варзиш машғул шудан шахс таъсири агентиҳои 

иҷтимоисозӣ, ба монанди мураббӣ, ба варзишгарон имкон медиҳад, 
ки баъзе аз масъалаҳои марбут ба ҳаёти варзишӣ ва ҷомеа 

алоқамандро боз ҳам аз нигоҳу назари дигар қабул намоянд. Дар 
ин доира асосан ҷавонон зери таъсири муҳити варзишгарон қарор 
гирифта, хислатҳои хуби худро инкишоф дода, вориди ҳаёти ҷомеа 
мегарданд. Вақте шахс ба варзиш аз рӯи шавқу завқ машғул 

мешавад, варзиш ба ӯ ҳамчун роҳи таскинбахшии хеш табдил 
меёбад. Яъне, ӯ ҳаёти варзишгарони касбиро пеш нагирад ҳам, 
муҳити иҷтимоии варзишгарон ба ӯ бе таъсир намемонад.  

Варзишро аз дигар соҳаҳо комилан ҷудо тасаввур карда 
намешавад. Аслан равандњои њаёти иљтимоиву иќтисодї ва 
фарњангӣ дар алоқамандӣ бо соҳаи сиёсат рушд менамояд. Зеро њар 
яке аз ин унсурњо аз рўи ќоидањои низоми сиёсї амал намуда, ба 
њадафњои давлативу љамъиятї ва умумибашарї хизмат менамоянд.  

Тавассути машғул шудан ба варзиш дар ниҳоди шахс ғояи «Ба 
ҷуз худамон каси дигар ҷомеамонро обод намекунад» ташаккул 

меёбад. Ин сифат маҳз ҳангоми иштирок намудани варзишгар дар 
мусобиқаҳои варзишӣ ва рақобат кардан бо дигар варзишгарон 
ташаккул меёбад ва дар оянда барои инкишофи сифатҳои мусбати 
шаҳрванд мусоидат менамояд. Ин андеша ва ғоя барои ҷомеаи 

пасошӯравӣ нисбати инкишофи тафаккури он, ки мардум бояд ба 
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қувваи хештан такя карда, талошу кӯшиш намояд, кӯмак менамояд. 

Зеро қисме аз шаҳрвандони давлатҳои пасошӯравӣ аз рӯи таҷрибаи 
давраи шӯравӣ дар андешаи аз ҳисоби ҳамдигар ҳал кардани 
мушкилоти умури зиндагӣ ва аз ҷониби давлат ҳал гардидани 
масъалаҳои ҷомеа одат намудаанд. Чун он замон ҳамаи масъалаҳо 

аз ҷониби давлат ҳал мегардид. Аммо дар давлатҳои демократӣ ва 
ҷомеаҳои шаҳрвандӣ ҳаллу фасли аксарияти масъалаҳои 
иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангиву маданӣ асосан бар дӯши худи 
ҷомеа аст ва мардум ба такдири имрӯзу фардои хеш масъул 
мебошанд.  

Хулоса, машғул шудани ҷавонон ба варзиш ва дастовардњои 

варзишгарон дар мусобиќањои байналмилалӣ на танњо дар таҳкими 
маќоми давлат дар арсаи минтаќа ва љањон, њамчунин дар боло 
рафтани сатҳи фаъолнокӣ ва њисси худшиносиву ватандўстии 

ҷавонон нақши муассир мегузорад.   
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ТАРБИЯИ ВАТАНДУСТӢ ВА ИФТИХОРИ ВАТАНДОРӢ 

ДАР АФКОРИ ҶАВОНОН 
 

 Ватан қиматтарин тӯҳфаи тақдир барои ҳар инсон аст, зеро 

кас танҳо дар Ватани азизи хеш ба ҳама орзуву омоли наҷиби худ 
мерасад. Ҳамаи мо бояд шукргузор бошем, ки чунин Ватани ободу 

http://president.tj/node/25799
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зебо, осудаву рӯ ба рушд дорем ва тамоми шароитҳо баҳри расидан 

ба қуллаҳои мурод барои ҷавонон муҳайёст. 
Насли ҷавони имрӯза, ки дар чунин як айёми созандагиву 

бунёдкорӣ, оромиву амният ва айёми гулгулшукуфии Ватан ба дунё 
омада, камол ёфта истодаанд, бояд ба қадри ин ҳадяи гаронбаҳои 

сарнавишт: мамлакати тинҷу осуда, сарвари мамлакати худ, ки 
пайваста дар пайи ғамхории насли ҷавон аст, бирасанд. Ватани 
маҳбуби худро дӯст доранд, ҳамеша аз пайи ободию осудагии 
кишвар камари ҳиммат бубанданд ва ба Ватани азизи худ вафодор 
бошанд. 

Ватандӯстӣ (патриотизм аз калимаи юнонии patriotes — 

ҳамватан, ва аз калимаи patris - макон, диёр, ватан), муҳаббат ба 
ватан, ба халқу миллати худ, саъю  кӯшиши хизмат намудан ба 
халқу ватан ва ҳимоя аз душманон. Ватандӯстӣ зуҳуроти мураккаб 
ва бисёрҷанбаъ буда, яке аз муҳимияти ин падида дар ҷавҳари худ 

равандҳои иҷтимоӣ, сиёсӣ, ахлоқӣ, маданӣ, таърихӣ ва дигар 
қисмҳоро дарбар гирифта, вобаста ба рушди ҷомеа услуби хоси 
тарбияро талаб менамояд. 

А.Н. Виршиков, М.Б. Кусмарсев чунин мепиндоранд, ки 
ватанпарастӣ – ин ҳаракат зидди ин ё он зуҳурот нест, балки ин 

ҳаракат баҳри он муқаддасотест, ки атрофи инсон ва ё умуман 
ҷомеаро фаро гирифтааст. Ватанпарастӣ – ин ҳолатӣ рӯҳбаландӣ ва 
дилкушодагӣ нисбати ватани хеш мебошад. Яъне ба ақидаи олимон 
А.Н. Виршиков, М.Б. Кусмарсева, қоидаи асосии иҷтимоӣ-мадании 

ватанӣ - ин кушодани маънии тарбия ҳамчун арзиши олии инсонӣ, 
дӯст дошта тавонистан ва аз ҳама қиматтарин барои инсон ин 
муҳаббат ба ватани хеш мебошад. 

Ба ин ишора дар Паёми навбатии хеш Президенти кишвар 
Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ба мардуми кишвар бахусус ба 
насли наврас таъкид намуданд: “Ҷавонони мо дар ҳар ҷое, ки 

бошанд, бояд ҳисси баланди миллӣ дошта бошанд, бо Ватан, 
миллат, давлати соҳибистиқлоли худ ва забону фарҳанги миллии 
хеш ифтихор намоянд ва барои ҳимояи онҳо ҳамеша омода ва 
ҳушёру зирак бошанд” [1]. 

Пайдо гардидани эҳсоси ватандӯстӣ ҳамчун эҳсоси 
ҳимматбаландӣ, ин олитарин ҳисиёти инсон ба нисбат Ватан буда, 
боигарии маънавии шахс ва сатҳи баланди иҷтимоии он тавсиф 

медиҳад. Ватандӯстии ҳақиқӣ ин ягонагии маънавиёти шаҳравандӣ 
ва фаъолнокии иҷтимоии инсон буда, тамоми кӯшишу ҳаракатҳои 
он баҳри ободии Ватан нигаронида мешавад. 

Тарбияи ватанпарастии насли наврас, бахусус донишҷӯён яке 

аз масъалаҳои муҳимтарин ва мубрами ҷомеа ба шумор рафта, 
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муваффақшавӣ ба ҳадафҳои он ба омилҳои зиёд вобаста аст. Дарки 

онҳо натанҳо вазифаи сохторҳои давлатӣ ва ташкилотҳои ҷомеаи 
шаҳрвандӣ, балки вазифаи ҳар як шаҳрванди ватанпарасти кишвар 
ҳам мебошад. Роҳу восита ва усулҳои ин кор натанҳо аз вазифаҳои 
имрӯзаи сиёсию иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангӣ, инчунин 

дурнамои таҳкими давлати соҳибистиқлоли демократӣ ва рушди 
миллии он низ вобаста мебошад. Дар ин ҷода бояд ҳам таҷрибаи 
таърихӣ, ҳам махсусиятҳои имрӯзаи соҳибистиқлол будани 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳам омилҳои пурхатари замон ва ҳаёти 

ҷамъиятии кишвар ба назари эътибор гирифта шаванд. Ба ин 
маънӣ, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 
суханронии хеш дар чорабинии тантанавӣ ба ифтихори 26-солагии 

таъсисёбии Қувваҳои мусаллаҳ таъкид доштанд, ки: “Ҷаҳони 
имрӯза, ки пур аз зуҳуроти номатлуб, терроризму экстремизм, 
таассуби динӣ, бунёдгароӣ, бегонапарастӣ ва дигар омилҳои манфӣ 
мебошад, аз ҳар як хизматчии ҳарбӣ ҳушёриву зиракӣ, ҷаҳонбинии 

васеъ, сатҳи баланди донишҳои сиёсиву ҳуқуқӣ, дараҷаи кофии 
омодагии рӯҳиву ҷисмонӣ, садоқат ба Ватан, ҳифзи манфиатҳои 
давлату миллат ва маҳорату малакаи муосири касбиро талаб 
менамояд.” [1] 

Тарбияи ватандӯстӣ, ғояи меҳанпарастӣ, баланд бардоштани 
ифтихори миллӣ яке аз вазифаҳои асосии муассисаи таълимӣ 

мебошад. Ҳалли чунин як масъалаи муҳим дар донишгоҳ, пеш аз 
ҳама, ба ташаккули муносибат ба падидаҳои ҳаёти иҷтимоӣ равона 
мегардад. 

Ватандӯстӣ дар амал ва фаъолияти шахс зоҳир мешавад. Ҳисси 
ватандӯстӣ, ки аз нигоҳи кӯдаконаи муҳаббат ба модари хеш 
замина гирифта, дар роҳи камолот як қатор марҳилаҳоро паси сар 

намуда, ба худогоҳиву ватандӯстии миллӣ ва нигоҳи бошууронаву 
эҳсоси воқеии дӯстдориву садоқат ба Ватани хеш аст, мебошад. 
Яъне ин эҳсосест, ки дар овони кӯдакӣ аз шири модар сарчашма 
мегирад. Ватандӯстӣ эҳсоси аниқ буда, ба ашёи воқеӣ нигаронида 
шудааст.  

Бисёре аз мутафаккирони классикӣ раванди ба камол расидани 

инсонро тадқиқ карда, муайян намуданд, ки ватанпарастӣ дар 
афкори инсон бо якчанд омилҳои ба ҳам пайваста вобастагии қавӣ 
дорад. Масалан, тадқиқотчии рус  А.В. Кузнецова чунин 
мешуморад, ки тарбияи ватанпарастӣ на танҳо муҳим, балки 

воситаи муқтадири педагогист: «Чуноне ки нест инсоне, ки 
худпараст набошад, пас нест инсоне, ки меҳр ба ватан надошта 
бошад, пас муҳаббат дар тарбияи ватанпарстӣ ҳамчун калидест бар 
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дили инсон ва ҳамчун пояи қавӣ баҳри мубориза ба хислатҳои бади 

табиӣ, шахсӣ ва оилавии он» [3, 60].  
Ватандӯстӣ асоси маънавии давлат буда, ҳамчун як манбаи 

муҳими сафарбаркунандаи шаҳрвандон барои рушди ҷомеа, мавқеи 
фаъоли шаҳрвандии инсон ва омодагии ӯ ба хидмати фидокорона 

баҳри Ватани хеш мебошад. Ватандӯстӣ ҳамчун падидаи иҷтимоӣ 
заминаи мустаҳкамкунандаи мавҷудият ва рушди ҳар як миллат ва 
давлатдорӣ мебошад. 

Ватандӯстӣ ин муҳаббат ба Ватан, садоқат ба он, саъй кардан 

ба ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва то фидокориву ҳимояи марзу буми 
он мебошад. Ватандӯстӣ дар вуҷуди инсон ҳамчун як хислати 
устувори шахс, ки дар ҷаҳонбинӣ, ормонҳои ахлоқӣ ва меъёрҳои 
рафтори ӯ ифода ёфтааст, инъикос меёбад. 

Табиат, падару модар, хешу ақрабо, халқ – ин ҳама ифодаи як 
маънӣ Ватан мебошанд. Ин гуфтаҳоро муҳаққиқи рус А.Н. 
Виршикова дар тадқиқоти худ хеле бамаврид қайд намуда, 
овардааст: «ин як навъ фазои ватандориву ватандӯстӣ мебошад, ки 

дар он ҳиссиёт ба Ватан буда, дар бораи эҳсоси ватандорӣ, аҳду 
савганд, ҳамбастагӣ, меҳр ва муҳаббат аст, ки вобаста ба сатҳи 
ҳиссиёти инсон асос меёбад. Ин эҳсосот зарур аст, зеро мо ба 

падару модар, фарзандон, Ватани худ ва ё ҷои таваллуд интихоб 
намекунем"[2, с.119]. 

Дар раванди таҳлили назария ва амалияи тарбияи 

ватанпарастӣ метавон чунин хулоса намуд: 
•самаранокии кор дар самти тарбияи ватанпарастӣ дар афкори 

наврасону ҷавонон бевосита аз иштироки фаъоли оила ва мактаб 
сарчашма мегирад; 

Оила калиди асосии бедор кардани эҳсоси ватандӯстӣ дар 
афкори наврасону ҷавонон буда, суст гардидани мавқеи оила дар 

тарбияи ватанпарастӣ боиси коста гардидани меҳри ватанпарастӣ 
дар афкори наврасону ҷавонон мегардад; 

Тарбияи шаҳрвандӣ ва ватанпарастӣ бе дастгирии фаъоли 
сохторҳои ҳокимиятдорӣ, воситаҳои ахбори омма ва дастгирии 

воқеии молиявӣ ғайрисамаранок буда, дастрасӣ ба ин мақсад 
ғайриимкон аст; 

Тарбияи ватанпарастӣ барои мустаҳкам намудани пояи 
иқтисодиёти давлат, васеъ гардидани имкониятҳои таъсиррасонии 

давлат дар майдони сиёсии ҷаҳон, ҳимоя ва ҳифзи генофонди 
миллат. 

Ҳамин тариқ, чуноне ки навиштаҳои боло собит менамоянд, 
тарбияи ватанпарастӣ – ин ташаккули хислатҳои рӯҳиву маънавӣ, 
шаҳрвандӣ ва идеологии шахс, муҳаббати ӯ нисбат ба Ватан ва 
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хонаи худ зоҳир гардида, баҳри ҳимоя ва баланд бардоштани 

анъана ва арзишҳои мардуми худ, фарҳанги миллӣ, замини худ 
омодаасту кӯшиш менамояд. 
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КОНСЕПСИЯИ МИЛЛИ ТАРБИЯ – РОЊНАМО БАРОИ 

ТАРБИЯИ НАСЛИ НАВРАС ВА ЉАВОНОН 

 
Љумњурии Тољикистон пас аз ба даст овардани Истиќлолияти 

давлатї ба яке аз вазифаи муњим- тарбияи шахсиятњои сатњи 
баланди ањлоќї, дунёи пурѓановати маънавї, фикру љисми солим, 
эњсоси баланди ватандўстї ва худогоњии миллї дошта, риоягардии 
ќонуну њуќуќњо, озодињо, зањматписанду зебопарастї, сарфаю 
сариштакорї, ботањаммулу тоќатпазир будан, масъулиятшиносу 
фаъол ва созандаю эљодкор буданро мақсад гузошт. Рушди 
минбаъдаи кишвар мањз аз рўи чунин вазифањо муайян карда шуда 
ва тарбияи чунин шањрвандон, хусусан насли наврас ва љавонон 
вазифаи давлат, љомеа ва оила ба њисоб меравад. 

Таркиби асосии љомеаи Љумњурии Тољикитстонро љавонон 
ташкил медињад. Тавре дар мулоќот бо љовонони кишвар 
Асосгузору сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ќайд намуданд: 
«Қобили зикри махсус аст, ки Тоҷикистони мо тибқи таҳлилҳои 
Хазинаи нуфузи Созмони Милали Муттаҳид аз ҷумлаи кишварҳои 

http://javonon.tj/news/social/peshvoi-millat-tarbiyai-arbivu-vatand-st-vazifai-tan-o-afsaron-nest/
http://javonon.tj/news/social/peshvoi-millat-tarbiyai-arbivu-vatand-st-vazifai-tan-o-afsaron-nest/
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дорои афзалияти ҷавонон буда, синну соли миёнаи аҳолии он 22,5 

солро ташкил медиҳад. Дар баробари ин, тибқи маълумоти оморӣ 
зиёда аз 70 фоизи аҳолии кишварро ҷавонони то 35-сола ташкил 
медиҳанд ва маҳз ба ҳамин хотир Тоҷикистон мамлакати ҷавонон 
ба ҳисоб меравад. Нишондиҳандаи мазкур аз мо амалисозии 

тадбирҳои зиёдро дар самти таълиму тарбия ва рушди қобилиятҳои 
зеҳниву ҷисмонии насли ҷавони ҷомеа тақозо мекунад». [1] 

Љолиби ќайд аст, ки солњои охир Њукумати Љумњурии 
Тољикистон барои тарбияи насли наврас ва љавонон таваљҷўњи 
зиёдеро дошта вобаста ба ин як ќатор ќарорњову санадњои меъёрї-
њуќуќї ба тасвиб расида ва дар амал татбиќи худро ёфта истодаанд, 
аз он љумла Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», 

Консепсияи мактаби миллӣ, Консепсияи миллии маълумоти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси одоби хизматчии давлатӣ, 
Барномаи давлатии тарбияи ватанпарастии ҷавонони Тоҷикистон 
барои солҳои 2006-2010, Консепсияи миллии инкишофи тарбияи 

ҷисмонӣ ва варзиши Ҷумҳурии Тоҷикистон, Барномаи таълим ва 
тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар 
санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ таҳия ва тасдиқ гардидаанд. Дар ин 
ҳуҷҷатҳо вобаста ба таълиму тарбия фикрҳои солим ва арзишнок 
гуфта шуда бошад њам, аммо самтњои тамоми тарбия, аз рўи 
дурнамои тарбияи миллӣ, ҳадаф, вазифа ва мазмуну мундариҷаи 

онро вобаста ба сиёсати давлати соҳибистиқлол, ки арзишҳои 
миллию башарӣ муайян намояд, бо пуррагї дарљ нагардидаанд. 

Дар ин асос, аз тарафи Њукумати Љумњурии Тољикистон тањти 
роњбарии Асосгузору сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон яке 
аз њуљљати муњим дар соҳаи тарбияи миллии оммаи васеи аҳолӣ, 
махсусан насли наврас Консепсияи миллии тарбия дар Љумњурии 
Тољикистон бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 
03.03.2006, №94 тасдиќ гардид. [2] 

Дар шароити имрўза зарурияти таҳия ва қабули Консепсияи 

мазкур аз инҳо иборат аст: 
-тарбияи шахсият ва хусусан насли наврас ва љавонон дар 

руњияи баланди ањлоќї,эњсоси баланди ватандўстию худогоњии 
миллї, масъулиятшиносу эљодкор бошад; 

-ҳуҷҷате, ки махсусан дурнамои тарбияи миллӣ, ҳадаф, вазифа 
ва мазмуну мундариҷаи онро вобаста ба сиёсати давлати 
соҳибистиқлол ва арзишҳои миллию башарӣ муайян намояд, то ҳол 

таҳия нагардидааст, ки Консепсияи мазкур таҷрибаи нахустин буда, 
тарбияи миллии тамоми шаҳрвандони ҷумҳуриро дар назар дорад. 
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Консепсияи миллии тарбия яке аз сиёсати кунунӣ ва дурнамои 

давлат дар соҳаи тарбияи миллии оммаи васеи аҳолӣ, махсусан 
насли наврас, муайян гардида моҳият, мақсаду вазифаҳо ва 
мазмуни тарбияи миллиро дар марҳилаи нави таърихӣ ба танзим 
оварда, нақш ва мақоми онро дар ташаккули шахсияти инсони 

комил таввасути театрҳо, Филармонияи давлатӣ, консерватория, 
дастаҳои «Шашмақом» ва «Фалак», китобхонаю осорхонаҳо, 
муассисаҳои ҳифзи саломатӣ ва фароғатӣ, боғҳои истироҳатию 
фарҳанг, ташкилотҳои ҷавонон, муасссисаҳои таълимию тарбиявӣ 

ва тамоми ҷомеа ба роњ монда, дар бобати тарбияи миллии аҳолии 
кишвар фаъол ва дар амалӣ намудани барномаю тадбирҳои 
давлатии ин масъалаи муҳими аҳамияти бузурги иҷтимоию ахлоқӣ 
дошта, саҳмгузоранд. 

Тарбияи миллӣ дар љавонон сифатҳои баланди ахлоқӣ, 
ҳуввияти миллӣ, инсондўстӣ, озодандешӣ, мавқеи шаҳрвандӣ, 
ташаббускорӣ ва амсоли инро ташаккул медиҳад. Љавонони тарбия 
ёфта қодир аст, ки дар пояи манфиатҳои миллӣ фаъолият намуда, 

нисбати зуҳуроти манфии ҷомеа аз лиҳози танқид назар карда, 
ватани хешро дўст дорад ва манфиатҳои онро ҳимоя намуда, 
ҳамчун соҳиби тафаккури миллӣ ва посдори тамаддуни миллӣ дар 

пешрафти ҷомеа саҳмгузор бошад.  
Унсурњои муайяншудаи Консепсияи миллии тарбия вобаста ба 

самтњо метавонад дар тарибияи шањрвандон, хусусан насли наврасу 
љавонон наќши муњимеро бозад, аз он љумла дар шуури шаҳрванд 
ғояи ва тафаккури миллиро ташаккул додан, хештаншиносу 

худогоҳии миллию ватанпараст будан, тарбияи ахлоќї ва 
маънавию маърифатнокї доштан, омўзиш ва донистани ќонунњо ва 
њуќуќњои худ, ба вуҷуд овардани эҳсоси дўст доштан, эҳтиром 
кардан ва раҳму шафқат ба инсон, эҳсос намудани зебоипарастї, 
мењнатдўстию касбомўзї, дар низоми иқтисоди миллии кишвар ва 
иҷтимоии ҷомеа мақоми худро доштан, ҳифзи муҳити зист ва 

ҳимояи генофони миллат, фарҳанги сиёсӣ ва майли фаъолияти 
сиёсии инсонро ташаккул додан, бардаму солим будани миллат, 
ошкор ва бартараф намудани камбудию норасоиҳо дар љомеа, 

ҳамсўҳбату мунаққиди худ тоқатпазир бошад, масъулиятшинос 
будан, бурдани њаёти солим мебошад. 

Тарбияи шахсро ба марњилањои зерини људо кардан мумкин 
аст: 

-тарбия дар оила; 
-тарбия дар муассисаҳои томактабӣ; 
-тарбия дар муассисаҳои таълимӣ; 
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-тарбия ба таёрии касбии ҷавонон дар мактабҳои таҳсилоти 

ибтидоии касбӣ, миёнаи касбӣ ва олӣ; 
-тарбияи инсон дар муҳити корхонаву муассиса ва 

ташкилотҳо. 
 Гарчанде ки аз тарафи давлат вобаста ба тарбияи кўдакон, 

насли наврасу љавонон таваҷҷуҳ зиёд бошад ҳам, аммо масъулияти 
падару модар, оила аз он дур набояд бошад. Пеш аз њама тарбияи 
кўдак аз хонавода оѓоз гардида, дар мавриди онњо ба камолот 
расидан ба муассисањои томактабию, тањсилоти миёна ва олї дохил 
шудан, давра ба давраи тарбия давом хоњад ёфт. Дар ин давра 
тарбия барои танзими њаёти љавонон хизмат намуда, барои рушди 
шахс ва ворид шудан ба љараёни зиндагии воќеї ва бунёди њаёти 
солиму маданї хизмат менамояд. 

Татбиқшавии Консепсия миллии тарбия дар Љумњурии 
Тољикистон имконият медиҳад, ки масъалаҳои зерин ҳалли худро 
ёбанд: 

-пеш аз њама заминаҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии 
масъалаи тарбия дар асоси ҳуҷҷатҳои меъёрии ҳуқуқии нав такмил 
меёбанд; 

-тарбияи миллии мардуми љумњури консепсионӣ шуда, дарк ва 

ифтихори миллии шаҳрвандон боло гирад, барои  ба амал омадани 
афкори умум замина мегузорад; 

-оммаи васеи халқ ба қадру қимати арзишҳои миллӣ ва 

умумибашарӣ, рамзҳои давлатию миллӣ ва дар натиҷаи омўхтан, 
дидан ва мушоҳида кардан хотираи таърихии худро ғанӣ 
гардонида, маърифату ахлоқи шаҳрвандон сифатан боло мегардад; 

-мардуми тоҷик моҳияти давлати миллии худро дарк мекунанд 

ва барои ҳифз, ободӣ ва шукуфоии Ватани худ мекўшанд, ба қадри 
забони модарӣ, адабиёт, таърих, анъана ва расму оинҳои худ 
мерасанд; 

-ҳамгироии тарбия бо таълим боз ҳам устувор гардида, инсон 
ва мақоми он дар ҷомеа боло мегардад; 

-дар натиҷаи ҳамкории доимии муассисаҳои таълимӣ  бо 

волидон тарбия дар оилаҳо тадриҷан ба пояи касбӣ мерасад; 
-тарбияи ҳамдигарфаҳмӣ ва тоқатпазирӣ (толерантност) 

муомила бо техникаю технологияи иттилоотӣ ба наслҳои ҷавон 
имконият медиҳад, ки дар муносибат бо халқу миллатҳои дигар, 

намуна будани худро нишон диҳанд ва дар ҷомеаи муосир мавқеъ 
пайдо намоянд; 

-дар соҳаи педагогика кадрҳои илмӣ рўйи кор меоянд, мавзўъ 
ва масъалаҳои муҳими тарбия таҳқиқ мегарданд; 
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-ҳар як шахс мефаҳмад, ки ниёгони мо дар хазинаи тамаддуни 

башар ҳиссаи муайян гузоштаанд ва дарк мекунад, ки рисолати 
таърихӣ аз он иборат аст, ки ҳамин ҳиссагузорӣ дар замони муосир 
ҳам бояд биафзояд. 

Вобаста ба ин, дар амал татбиќ шудани Консепсияи миллии 
тарбияи Љумњурии Тољикистон имкон медињад, ки барои танзими 
ҳаёти инсон ва пешрафти љомеа хизмат намояд ва ҳамчун 
фаъолияти махсуси мақсадноки инсон барои рушди шахс ва ворид 
шудани инсон ба ҷараёни зиндагии воқеӣ ва бунёди ҳаёти маданӣ 
равона карда мешавад. 

Хусусан, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», ки 2-уми 
августи соли 2011 таҳти №762 қабул карда шудааст, мақсад аз 
қабули қонуни мазкур пурзӯр намудани масъулияти падару модар 

дар таълиму тарбияи фарзанд дар рӯҳияи инсондӯстӣ, ифтихори 
ватандорӣ, эҳтироми арзишҳои миллӣ, умумибашарӣ ва фарҳангӣ, 
инчунин ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои фарзанд мебошад. [3] 

Бояд гуфт, ки Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд” тақозои 
ҷомеа ва замон буда, он барои таълиму тарбияи фарзанди комил, 
таҳкими сармояи зеҳнӣ, баланд бардоштани масъулияти падару 
модар вобаста ба таълиму тарбияи фарзанд нигаронида шудааст. 

Тарбияи миллӣ дар шаҳрванд сифатҳои баланди ахлоқӣ, 
ҳуввияти миллӣ, инсондўстӣ, озодандешӣ, мавқеи шаҳрвандӣ, 

ташаббускорӣ ва амсоли инро ташаккул медиҳад. Чунин шаҳрванд 
қодир аст, ки дар пояи манфиатҳои миллӣ фаъолият намояд, 
нисбати зуҳуроти манфии ҷомеа аз лиҳози танқид назар кунад, 
Ватани хешро дўст дорад ва манфиатҳои онро ҳимоя намояд, 

ҳамчун соҳиби тафаккури миллӣ ва посдори тамаддуни миллӣ дар 
пешрафти ҷомеа саҳмгузор бошад. 
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САРМОЯГУЗОРӢ БА САРМОЯИ ИНСОНӢ  

ДАР НИЗОМИ ТАРБИЯИ ҶАВОНОН  
 

Барои касе пӯшида нест, ки асри ХХI асри навигариҳост, ки аз 
ташкилоту корхонаҳо талаб мекунад, ки ба фаъолияти худ 
муносибати нав ва дарки аҳамияти ҷавононро ҳамчун манбаи 
асосии стратегӣ талаб кунанд. Пештар ҷавононро ҳамчун воситаи 

расидан ба ҳадафҳои гуногуни корхонаҳо дарк мекарданд, аммо 
ҳоло ақида дар ин бора ба куллӣ тағийр ёфтааст. 

Дар иқтисодиёти ба дониш асосёфта, нерӯҳои 
истеҳсолкунандаи инсон дар шакли сармояи инсонӣ амалӣ 

мешаванд. Дар айни замон, нуқтаи назар торафт маъмултар шуда 
истодааст, ки мувофиқи он сармояи инсонӣ сарвати бештар 
арзишманди ҷомеа мебошад, ки нисбат ба захираҳои табиӣ ё 
сарвати ҷамъшуда хеле муҳимтар аст [1]. 

Мафҳуми сармояи инсонӣ на танҳо огоҳӣ дар бораи нақши 
ҳалкунандаи инсон дар низоми иқтисодии ҷомеа, балки эътирофи 
зарурати сармоягузорӣ ба инсонро низ дар назар дорад, зеро 

сармоя (капитал)  тавассути сармоягузорӣ самараи иқтисодии  ба 
даст овардаро ба мӯҳлати дарозмуддат афзоиш  медиҳад [2]. 

Мафҳуми сармояи инсонӣ хеле мураккаб ва гуногунҷабҳа 
мебошад. Бинобар ин,  дар айни замон миқдори кофии таърифҳои 

он мавҷуданд, ки ба ду гурӯҳ муттаҳид карда шудаанд. 
Гурӯҳи аввал сармояи инсониро ба маънои танг ҳамчун 

маҷмӯи муайяни дониш, малака ва малакаи ҷавонон, ки охирин дар 
раванди ба даст овардани маълумоти умумӣ, таълими касбӣ ва 

таҷрибаи амалӣ ба даст меоранд ва ба онҳо дар истеҳсолоти 
ҷамъиятӣ имкон медиҳад, ки фаъолона иштирок намоянд.  

Тарафдорони гурӯҳи таърифҳои дуюм, ки муносибати васеъ ба 
мафҳуми сармояи инсониро тавсиф мекунанд, ақидаи комилан 

дигар доранд. Дар ин ҷо, дар қатори хусусиятҳои сармояи инсонӣ, 
ба ғайр аз дониш, малака ва малакаҳои барои хусусан ҷавонон 
дастрас, инчунин ҳавасмандӣ, арзишҳо ва нерӯе мавҷуданд, ки ба 
афзоиши ҳосилнокии меҳнат мусоидат намуда, даромад ба даст 
меоранд [3]. 

Мафҳуми сармояи инсонӣ ба ду таърифи таълим асос ёфтааст - 

ҳамчун манбаъ (сармояи инсонӣ) ва ҳамчун як низоми муайян (ки 
дар он ҷамъ карда мешавад), ки имкон медиҳад, байни равишҳои 
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иқтисодӣ ва сотсиологӣ дар соҳаи маориф пуле сохта шавад. Аз 

нуқтаи назари иқтисодӣ, таҳсилот ва тарбияи  ҷавонон дар руҳияи 
пешравии амалии ҷомеа, манбаи рушди иқтисодӣ мебошад. 

Ҷамъшавии сармояи инсонӣ ҳам дар марҳилаи таҳсил дар 
мактаб, ки дониш ва малакаҳои ибтидоӣ мегузорад ва ҳам дар 

таҳсилоти пас аз миёна бо ҳадафи касби муайян ба даст овардан, 
мебошад. Гузашта аз ин, малака ва донише, ки дар марҳилаҳои 
қаблии омӯзиш ба даст омадаанд, самаранокии сармоягузориҳои 
минбаъдаро ба сармояи инсонӣ афзоиш медиҳанд ва дар натиҷа 

имконият медиҳанд, ки фаъолияти бомуваффақият дар соҳаҳои 
мухталиф фароҳам оварда шавад. 

Дар муассисаи таҳсилоти олӣ дониш ва малакаҳои муайяни 
касбӣ дода мешаванд, ки имконияти дар амал татбиқ кардани онҳо 

ва гирифтани тасаввуроти аввалияи бозори меҳнат дар шакли 
таҷрибаи истеҳсолӣ мебошад. Донишгоҳ инчунин ҷавононро 
таълиму тарбия медиҳад, ки дар бозори меҳнат ба қайд гирифта 
шаванд ва бо обрӯ ва номи донишгоҳ тасдиқ карда шаванд: 

дипломҳои бакалавр, мутахассис, магистр ва дорои 
шаҳодатномаҳои унвони илмӣ бошанд. Аммо вазифаи 
муҳимтарини он рушди сармояи умумии фарҳангӣ мебошад, ки 

барои фаъолияти минбаъдаи касбӣ ва рушди минбаъда заминаи 
универсалӣ фароҳам меорад. Дар сатҳи макро, қувваи кории 
баландмаълумот нерӯи инсонии як кишварро ифода мекунад. 
Рақобатпазирии кишвар мавқеи онро дар иқтисоди ҷаҳонӣ муайян 
мекунад. 

Ҳатто 15-20 сол пеш рақобатпазирии молҳо ва хидматҳо дар 
рушди ширкат аҳамияти ҳалкунанда дошт. Дар охири асри ХХ, бо 

оғози равандҳои ҳамгироии ҷаҳонии иқтисодӣ ва сиёсӣ, масъалаи 
рақобатпазирии ширкату соҳаҳо ва иқтисодиёти миллӣ мазмуни 
каме дигареро касб кард, ки пеш аз ҳама бо сифат қувваи корӣ, 

алалхусус омодагии ҷавонон муайян карда мешавад. 
Дар робита ба ин, бояд қайд кард, ки ҷавонон ҳамеша дар 

давраи индустрикунонӣ ва ҳам дар давраи эҳёи иқтисодии пас аз 
ҷанг омили ҳалкунандаи рушди иқтисодии ҷомеа буданд. Назарияи 

татбиқи хароҷотро дар баланд бардоштани тахассуси коргарон 
ҳамчун капитал классикони иқтисодиёти сиёсӣ В.Петти, А.Смит ва 
Д.Рикардо ба миён гузоштанд. Он дар асарҳои академик 
С.Г.Струмилин, В.С.Гойло, Р.И.Капелюшников, В.И.Марцинкевич 
таҳия шудааст. Каме баъдтар, дар ин самт тадқиқотро С.А.Дятлов, 
С.А.Курган, А.И.Добрынин ва дигарон анҷом додаанд [3]. 

Хароҷоте, ки сифатҳои истеҳсолӣ ва хусусиятҳои шахсро 
баланд мебардорад, "метавонад ҳамчун сармоягузорӣ баррасӣ 
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карда шавад, зеро хароҷоти ҷорӣ бо интизории он амалӣ карда 

мешавад, ки ин хароҷот бо афзоиши гардиши даромад дар оянда 
чандин маротиба ҷуброн гардад" мегӯянд назариётчиёни капитали 
инсонӣ. Дур шудан аз дарки хароҷот барои ташаккули қувваи 
сифатан нави корӣ, яъне ҷавонон, ба сифати танҳо 

истеъмолкунандагон ба шарофати истифодаи истилоҳи 
сармоягузорӣ нисбат ба ин хароҷот имконпазир гардид, ки дар 
навбати худ самаранок эътироф гардиданд, зеро сармоягузорӣ ба 
шахс метавонад  манфиатҳои дарозмуддати иқтисодиро афзоиш 

диҳад.  
К.Макконнел ва С.Брю намудҳои зерини сармоягузориро ба 

сармояи инсонӣ фарқ мекунанд: аввалан, хароҷот барои таҳсил, ки 
таҳсилоти умумӣ ва махсус, инчунин таҳсилоти ғайрирасмӣ, 

таъсиси ҷои корӣ ва ғ. намудҳои намоён ва шояд муҳимтарини 
сармоягузорӣ ба сармояи инсонӣ бошад. 

Тарбияи босамари ҷавонон қувваи кории боистеъдодро ба 
вуҷуд меорад, ки фаъолият бештар бомалака ва самараноктар 
мегардад. 

Сониян, хароҷоти тандурустӣ низ нақши хеле муҳим дорад. 

Саломатии хуб дар натиҷаи хароҷот барои пешгирии бемориҳои 
гуногун, ёрии тиббии босифат, инчунин ғизои парҳезӣ ва беҳтар 
намудани шароити манзил, умри одамонро дароз мекунад, 
самаранокӣ ва ҳосилнокии меҳнатро меафзояд. 

Сеюм, хароҷоти ҳаракат, ки коргаронро аз ҷойҳои нисбатан 
пасти маҳсулнокӣ ба ҷойҳои нисбатан баланди ҳосилнокӣ интиқол 

медиҳанд, ин шакли начандон намоёни сармоягузорӣ ба сармояи 
инсонӣ мебошанд. Мисли интихоби таҳсил, муҳоҷирати ҷуғрофии 
ҷавонон боиси афзоиши хароҷоти ҳозира мегардад, то дар оянда аз 
афзоиши арзиши бозории хидматҳои меҳнатии онҳо манфиат 
гирад. 

Ба ибораи дигар, ҷавонон ҷараёни ояндаи хидматҳои нави 

меҳнатиро таҷассум мекунанд. Сарфи назар аз он, ки шаклҳои 
гуногуни сармоягузорӣ ба сармояи инсонӣ мавҷуданд, маориф дар 
ҷаҳони муосир яке аз шаклҳои асосӣ ба ҳисоб меравад. Ҳар як 
қарори сармоягузорӣ як ихтилофи байни истеъмолро дарбар 

мегирад, ки эҳтиёҷотро фавран қонеъ карда метавонад ва 
сармоягузориҳое, ки барои истеҳсоли молу хидматҳо дар оянда 
имкониятҳои иловагӣ фароҳам меоранд. Интихоби истеъмол ва 
сармоягузорӣ ба таҳлили иқтисодии дар заминаи васеи иҷтимоию 

сиёсӣ асосёфта, ҷудонопазир аст. 
Худи ҳамин барои интихоби байни ҳама намуди 

сармоягузориҳои алтернативӣ дар шароити маҳдуд будани 
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захираҳо дахл дорад. Қарорҳои сармоягузорӣ дар соҳаи маориф 
хеле мушаххасанд. Ин ба хусусияти дугонаи маориф вобаста аст, ки 
дар асл, тарбияи ҷавонон ҳам истеъмол ва ҳам сармоягузорӣ 
мебошад. То аввали солҳои 1960 интихоби таҳсилот ҳамчун як 

ҳуқуқи асосии инсон ҳисобида мешуд, ки асосан ба истеъмол 
алоқаманд аст. Баъдан, характери дугонаи таълим ошкор гардид. 
Ҳамзамон, таваҷҷӯҳ ба тавсифи таҳсилот ҳамчун сармоягузорӣ ба 

наврасон ва ҷавонон равона карда мешавад. 
Барои интихоби сармоягузорӣ ба сармояи ҷисмонӣ ё сармояи 

инсонӣ, саволҳо дар бораи он, ки чӣ гуна таҳсилот ба рушди 
иқтисодӣ мусоидат мекунад, чӣ гуна ҷавонон ба асоси сармояи 

инсонӣ саҳмгузоранд, муқоиса кардан муҳим аст. Дар асл, фаҳмиши 
он, ки сармоягузорӣ ба сармояи инсонӣ бевосита ба рушди 
иқтисодӣ мусоидат мекунад, бо замони Адам Смит алоқаманд аст, 
иқтисоддонҳои классикӣ ба зарурати хароҷот барои ба даст 

овардан ва рушди малакаҳои инсонӣ, тарбия дар руҳияи ободкорӣ, 
меҳнатдӯстӣ, таваҷҷӯҳи зарурӣ зоҳир мекарданд. Аммо танҳо дар 
солҳои 60-ум Т.Шульц ва Э.Денисон нишон доданд, ки тарбияро 
тавассути баланд бардоштани малака ва қобилияти қувваи корӣ ба 

афзоиши даромади миллӣ мусоидат мекунад. Э.Денисон ҳисоб 
кардааст, ки дар байни солҳои 1930 – 1960  23% афзоиши истеҳсолот 
дар Иёлоти Муттаҳида бо афзоиши маълумотнокии қувваи корӣ ва 
руҳияи баланди эҷодкорӣ алоқаманд аст. Т.Шульц (1963) усули 

андозагирии саҳми таҳсилотро ба рушди иқтисодӣ таҳия намуда, 
дар асоси омӯхтани сатҳи даромаднокии сармоягузорӣ ба сармояи 
инсонӣ, ки онро бо суръати фоидаи сармоягузории сармояи 
ҷисмонӣ муқоиса кард. Чунин усули таҳлил ба чунин хулоса омад: 

ҳиссаи назарраси афзоиши истеҳсолот дар кишварҳои мутараққӣ ва 
рӯ ба тараққӣ аз ҳисоби сармоягузорӣ ба соҳаи маориф ба даст 
оварда шудааст [4].  

Ҳамин тариқ, вазъи низоми муосири маориф дар ниҳоят, 
рушди кишварро дар солҳои наздик муайян мекунад. Аз ин рӯ, 
мантиқан тасдиқ кардани он, ки таълим ва тарбияи насли наврас, 

ҷавонон барои рушди сармояи инсонӣ, заминаи некӯаҳволии 
ояндаи инсон ва тамоми ҷомеа мебошад, дуруст аст [5]. 
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њуќуќи гражданї ва мењнатӣ 

  
АСОСЊОИ НАЗАРИЯВЇ ВА АМАЛИИ ТАТБИЌИ 

КОНСЕПСИЯИ МИЛЛИИ ТАРБИЯ ДАР ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН: МУШКИЛОТ ВА ДУРНАМО 

 

 Таърих гувоҳ аст, ки аз қадимулайём мардуми соҳибтамаддуни 

мо ба тарбия аҳамияти хоса зоҳир намуда, барои дар рўҳияи 

ватандўстиву хештаншиносӣ, донишандўзиву маърифатпарварӣ, 

ҷавонмардиву ахлоқи ҳамида ва нангу номус ба воя расонидани 

фарзандони худ ҳамеша кўшиш мекарданд. 
Эмомалї Рањмон  

 
Дар њама давру замон, масъалаи аз рўи принсипњои ахлоќи 

љамъиятї ташкил ёфтану устувор гаштани љомеа, дар рўњияи 
садоќат ба Ватан, халќ, муносибати бошуурона ба зањмати муфиди 
љамъиятї тарбия кардани насли наврас, эътибори махсусро таќозо 
намуда истода, пешрафти љомеа, таркиби сифатии ањолї аз 
устувории тарбия ва унсурњои асосии он вобастагии ногусастанї 
дорад.  

Эълон гардидани Истиќлоли давлатии Љумњурии Тољикистон 
(минбаъд ЉТ) ва инкишофи минбаъдаи он дар тамоми соњањои 
њаёти љомеа дигаргунињои куллиро ба вуљуд овард. Аз марњилаи 
аввали ташаккули љомеаи њуќуќбунёд, баробари иљрои вазифањои 
сиёсї, иљтимої ва иќтисодї, дар назди давлатдории муосири тољик, 
масъалаи роњандозї намудани таълиму тарбияи насли љавон 
аввалиндараља мањсуб меёбад. 

Ин аст, ки бо дарназардошти муњиммияти масъалаи тарбияи 
насли наврас ва умуман ќишрњои асосии љомеаи муосир, Њукумати 
кишвар аз 3 марти соли 2006 №94 Консепсияи миллии тарбияро 
тасдиќ намуд, ки мақсади асосии он – гузоштани заминаи њуќуќї, 
минбаъд пурзӯр намудани тарбияи љомеа ва дар руҳияи 

инсондӯстӣ, ифтихори ватандорӣ, эҳтироми арзишҳои миллӣ, 
умумибашарӣ, фарҳангӣ тарбия намудани љомеа ба шумор меравад 
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[3]. Имрўзњо мардуми шарафманди Тољикистон шоҳиди он аст, ки 

масъалаи муҳимтарине, ки қариб ҳамарўза дар мадди назари 
тањлилњои илмї-назариявї ва њам таълимї ќарор дорад, масъалаи 
тарбия ба шумор меравад. Аз ин хотир, бењуда нест, ки таҷдид ва 

такмил додани низоми тарбия аз ҷумлаи самтҳои афзалиятнок ва 
вазифаи муҳимтарини сиёсати муосири дохилии Њукумати 
Тољикистони соњибистиќлол ба шумор меравад. Дар ин раванд, 
ќабул гардидани Ќонсепсияи милии тарбия сариваќтї буда, он 
сиёсати кунунї ва дурнамои давлатро дар соњаи тарбияи миллии 
оммаи васеи ањолї, махсусан насли наврас, муайян месозад. 
Моњиятан он њадаф, маќсаду вазифањо ва мазмуни тарбияи 
миллиро дар марњилаи нави таърихї ба танзим оварда, наќш ва 
маќоми онро дар ташаккули шахсияти инсони комил муайян 
мекунад.  

Аз мазмун ва моњияти меъёрњои он бармеояд, ки Консепсия бо 
дарназардошти анъанаву суннатњои арзишманди миллати тољик ва 
халќияту миллатњои дигари Тољикистон тањия гардида, имконият 
медињад, ки тамоми ањолии Тољикистон, новобаста аз мањаллу 
миллат ва нажод, роњњои гуногуни тарбияро барои инсони комил 
будан интихоб ва амалї намоянд. 

Илова намудан бамаврид аст, ки барои дар амал татбиќ 
намудани маќсад ва вазифањои ин Консепсия, дар Љумњурии 
Тољикистон ду санади меъёрии њукуќї -   Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва Ќонуни ЉТ «Дар бораи масъулияти 
падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» ва муњимтар аз њама 
бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 октябри соли 2016, 
№ 392 Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои 
давраи то соли 2030 ќабул гардиданд, ки яке аз муваффаќияти 
асосии ќонунгузории ватанї дар ин самт ба шумор меравад. Аз 
мазмун ва муњтавои ин санадњои меъёрии њуќуќї бармеояд, ки 
маќсади асосии онњо, пеш аз њама дар фароҳам овардани шароити 
дохилї ва берунаи мусоидаткунандаи рушд, таҳкими пояҳои 

давлатдорӣ, ҳифзи ҳуқуқ ва озодї, манфиат ва шаъну шарафи 
шаҳрвандон дар дохил ва берун аз кишвар, таҳкими мавқеи кишвар 
дар арсаи байналмилалӣ равона карда шудааст. Албатта, дар ин 
самт дар рўњияи баланди инсондўстї, ватанпарастї тарбия намудан 
ва ба воя расонидани инсон яке аз мањакњои асосї ва заминавии 
пешрафти давлат ва љомеа аст. Иловатан илми педагогика собит 
менамояд, ки тарбия, аз рўи маќсаду вазифа ва мазмуну мундариља 
нисбат ба таълим муќаддамтару васеътар аст.  

Ногуфта намонем, ки аз ќабули Консепсияи миллии тарбия 
аллакай понздањ сол мегузарад ва бешубња бо ташаккул ёфтани 
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муносибатњои љамъиятї зарурати такмили минбаъдаи меъёрњои он 
ба миён меояд. Њаќ бар љониби Пешвои миллат, ки дар яке аз 
Паёмњои худ иброз доштанд, ки њадафи мо аз такмили қонунгузорӣ, 
ба талаботи замони муосир мутобиқ намудани меъёрњои санадњои 
меъёрии њуќуќии амалкунанда дар кишвар ба шумор меравад [2]. 
Дар њамин асос, муњтавои асосии маќолаи мазкур баррасї 
намудани љабњањои њалталаби ин санади меъёрї ба шумор меравад. 

Љонибдори он андешаем, ки Консепсияи милли тарбия 
њуљљатест, ки дурнамои тарбияи миллї, њадаф, вазифа ва мазмуну 
мундариљаи онро вобаста ба сиёсати давлати соњибистиќлол ва 
арзишњои миллию башарї муайян менамояд ва он таљрибаи 
нахустинест, ки, тарбияи миллии тамоми шањрвандони љумњуриро 
дар назар дорад. 

Моњиятан номгузории ин санади таќдирсоз ба худ 
махсусиятро доро аст. Яъне аз мазмуни он бармеояд, ки маќсади 
асосии он роњандозї намудани тарбияи миллї барои тамоми 
шањрвандони кишвар новобаста аз миллат, љинс ва нажод ба 
шумор меравад. Аз ин хотир, андеша дорем, ки Консепсияи 
давлатии тарбия номгузорї шудани он нисбатан ќобили ќабул аст. 

Дигар љабњаи масъала, дар нофањмо будани баъзе меъёрњои он 
дарк мегардад. Агар ба талаботи банди 2 ќисми њафт назар 
андозем, дар он чунин меъёр мустањкам шудааст: «мавриди тањлилу 
тањќиќ ва мавзўъњои корњои курсию дипломї ќарор додани 
масъалањои тарбияи миллї, аз ќабили тафаккури миллї, 
худшиносї, вањдат ва ифтихори миллї». 

Љињати такмили меъёрњои мазкур пешнињод дорем, ки он дар 
чунин шакл таѓйир дода шавад: мавриди тањлилу тањќиќ ќарор 
додани масъалањои тарбияи миллї, аз ќабили тафаккури миллї, 
худшиносї, вањдат ва ифтихори миллї 

Дар навбати дигар, ба мо маълум аст, ки бо гузаронидани 
ислоњоти маъмурї дар низом ва сохтори маќомотњои иљроияи 
њокимияти давлатии Тољикистон, љињати љавобгў будани 
фаъолияти онњо ба замони муосир сохтори як ќатор вазоратњову 
кумитањои давлатї таѓйир дода шуда истодаанд. Масалан, табдил 
додани вазорати маориф ба вазорати ва илми ЉТ, Вазорати мењнат, 
шуѓли ањолї ва њифзи иљтимої ба Вазорати мењнат, муњољират ва 
шуѓли ањолї, Академияи илмњо ба Академияи милли илмњо ва 
ѓайрањо. Дар асоси ин гуфтањо зарурати такмил додани меъёрњои 
Консепсияи милли тарбия ва мутобиќгардонии онњо бо фаъолияти 
маќомотњои мазкур ба миён омадааст. Зеро дар мавриди омўзиши 
он, ташвиќу тарѓиби он њатман фаъолияти ин маќомотњо ва наќши 
онњо дар сиёсати тарбиявї барои тамоми шањрвандон бояд 
фањмонида дода шавад. 
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Љабњаи дигари такмили меъёрњои Консепсияи милли тарбия 
ин - роњандозї намудани тарбияи мањбусон дар муњити мањрумият 
аз озодї хеле љолиби диќќат аст, лекин дар баробари ин, дар 
меъёрњои он тарбия намудани шахсоне, ки ба муњољирати мењнатї 
мераванд ё мафњуми «тарбияи муњољирони мењнатї» мустањкам 
нашудааст. Њамзамон, нисбатан коста роњандозї намудани 
амалияи фаъолияти Хадамотњои муњољират ва шуѓли ањолї дар 
мањалњо ба масъалаи тарбияи муњољирони мењнатї ба чашм 
мерасад, зеро бо як маъно, тарбияи хуби муњољири мењнатї ва дар 
руњияи њурмат ва эњтироми якдигар ба воя расидани онњо 
муваффаќияти давлат ва њам љамъият аст. 

Масъалаи дигар талаботи банди сеюми Консепсияи миллии 
тарбия ин роњандозї намудани мафњум, маќсад, вазифа ва 
заминањои тарбияи миллї ба шумор меравад, ки тибќи он тарбияи 
миллї дар шањрванд сифатњои баланди ахлоќї, њуввияти миллї, 
инсондўстї, озодандешї, мавќеи шањрвандї, ташаббускорї ва 
амсоли инро ташаккул медињад. Тибќи он, чунин шањрванд ќодир 
аст, ки дар пояи манфиатњои миллї фаъолият намояд, нисбати 
зуњуроти манфии љомеа аз лињози танќид назар кунад. Дар 
шароити кунуни љањонишавии Тољикистон ба андешаи мо 
мављудияти ин меъёр каме бањснок аст. 

Дар банди чоруми Консепсия мафњумњои нисбатан куњна ба 
мисоли «менталитет», «гуманизм», оварда шуда, дар ќисми дуюми 
банди чоруми он чунин мафњум оварда шудааст: «Љавњар, хосият ё 
маљмўи сифатњои тољикон аз илму донишомўзї, зањматписандию, 
тањаммул, сару кор бо замин….. иборат аст». Ин љо тахмин кардан 
мумкин аст, ки ќонунгузор дар маънои мафњуми «сару кор бо 
замин» фаъолияти кишоварзиро дар назар дорад. Андеша дорем, 
ки дар санади меъёрии њуќуќї мустањкам намудани мафњуми «сару 
кор бо замин» ѓалат аст. 

Ба њамаи мо маълум аст, ки соли 2016 ба Конститутсияи 
Тољикистон таѓйироти забонї ворид карда шуда, тибќи он калимаи 
«Сарќонун» аз байн бардошта шуд, аммо дар меъёрњои Консепсияи 
миллии тарбия он то њол ин мафњум мављуд аст.  

Њамзамон, дар меъёрњои банди дигари он - тарбияи њуќуќї 
мафњуми «њуќуќ ба пуштибонии љамъият мустањкам карда 
шудааст», ки барои мо он норавшан ва нофањмо аст. 

Дар банди мазкур њамчунин, вазифаи тарбияи њуќуќиро 
Консепсия дар риояи конститутсия, ќонунњо, њуќуќу озодињо ва 
шаъну шарафи дигаронро эњтиром намудан, њифзи Ватан, њимояи 
манфиатњои давлат, тањкими истиќлолият овардааст, ки ба 
андешаи мо нодуруст аст. Андеша дорем, ки маќсади тарбияи 
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њуќуќӣ на танњо ба хотири њимояи давлат, балки љамъият низ бояд 
равона карда шуда бошад. 

Пешнињод менамоем, ки меъёрњои банди тарбияи инсондўстї 
(гуманистї) таљдиди назар мехоњад. Дар он доираи мањдуди 
иштирокчии муносибатњои љамъиятї омадаанд, ки тибќи он:  

«Тарбияи гуманистї дар ду сатњ ба амал бароварда мешавад: а) 
дар сатњи эњтироми хамсинфон, њамдарсон, хешу табор, 
њамватанон, ки дар байни онхо намояндагони халќияту миллатњои 
дигар њастанд; б) муносибати хайрхоњона доштан нисбат ба 
халќњои мамлакатхои дигари љањон». 

 Андеша дорем, ки меъёри мазкур бояд дар чунин шакл 
мустањкам карда шавад: «Тарбияи инсодўстї дар сатњи эњтироми 
тамоми ањли љомеа, наврасону пиронсолон ва намояндагони 
тамоми халќияту миллатњои дигар дар асоси ѓояњо ва муносибати 
дўстона ва хайрхоњона нисбати онњо бояд роњандозї шавад» ва 
ворид намудани таѓйиротњои мазкур, минбаъд барои такмил 
додани меъёрњои Консепсияи миллии тарбия мусоидат хоњанд кард. 
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БОАДАБ БОШ, КИ ХОСИЯТИ ИНСОН АДАБ АСТ 
 

Адаб бузургтарин нишонаи инсони комил, дурахшонтарин ва 
арзандатарин пояи зиндагист. Он тоҷи бузургест, ки ҳамаро 

сазовору лоиқ нест. Шахси боадабро ҳамагон ҳамчун шахси оқилу 
фарзона пешвою баландҳиммат ва намунаи ибрати дигарон 
мешиносанд. Шахси боадаб дар ҳама ҷо соҳибиззат аст.  

Шахси боадаб ҳамеша аз хислатҳои  ҳамида, мисли фазлу 

дониш, заковат ва ҳунар, фарҳанг бархурдор  буда, сифатҳои шахсии 

http://www.prezident.tj/
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ӯ ба дигарон намунаи ибрат хоҳад буд. Аслан ин қабил шахсон 

бофазлу донишманд, фурӯтану боҳиммат ва дурандешу нуктасанҷ 
хоҳанд буд.  

Дар ҳар ҷое,  ки адаб аст, оромиву субот ва пешрафту нумӯъ низ 
ба миён меояд. Ҳатто дар оилае, ки одоб бошад, шодиву нишот низ 

ҳукм меронад. Фарогирии адаб ба худи ҳар як инсон вобаста аст. 
Дар ин бора қиссае хаст: 

«Луқмони Ҳакимро пурсидаанд: Адаб аз кӣ омухтӣ? Гуфт: Аз 
беадабон. Ҳар чӣ аз эшон дар назарам нописанд омад, парҳез 
кардам». 

Аз ин андеша бояд хулоса намуд, ки барои дарки моҳияти адаб 

худи зиндагӣ моро чун устоди сахтгир таълим медиҳад. Як шахси 
боадаб бар сад нафар беадаб пирӯз меояд, мисли он ки торикии 
шабро нури рӯз маҳв мекунад.  

 Бузургони илму адаб ба ин масъала таваҷҷуҳи хоса зохир 

намуда, адабро ганҷи қимат ва шарафу иқбол ба қалам додаанд. 
Ҳикмати Абулқосим Фирдавсӣ далели андешаи болост: 

  Адаб беҳтар aз ганҷи Корун бувад, 
  Фузунтар аз мулки Фаридун бувад 

Бадриддин Ҳилолӣ бо як илҳоми шоирона хеле бамаврид 
мегуяд: 

   Адаб ороиши афъол бошад, 
   Адаб осоиши аҳвол бошад. 

   Адаб маҷмӯаи ҳусну ҷамол аст, 
   Баҳоре дар камоли эътидол аст. 

 Адаб дар назари аҳли ҷуд, бахту саодат, давлати ноёб, 
эътибору шаҳомат, тоҷи сари мардон аст. Абдураҳмони Ҷомӣ барҳақ 
гуфта: 

   Ҷон дар тани марди беадаб ларзон аст, 
   Сад ҷон бидиҳӣ, адаб харӣ арзон аст. 

   Аз беадабӣ касе ба мақсад нарасид, 
   Зеро ки адаб тоҷи сари мардон аст. 

 Мутаассифона, на ҳама наврасону ҷавонон қоидаҳои одобро 
риоя карда, аз рӯи он амал мекунанд. Вақтҳои охир теъдоди ин 
қабил ҷавонон ба маротиб афзуда, боиси нигаронии аҳли ҷомеа 

гардидааст. Дар кӯчаю хиёбонҳо беадабиро дида, бепарво 
мегузарем. Ин амали бемавқеъ ба суди ҷомеаи навину демократӣ  
таъсири манфӣ хоҳад гузошт. 

 Аз ин хотир, ҳамаи мо вазифадорем, ки наврасонро дар 

рӯҳияи одобу ахлоқи ҳамида тарбия намуда, завқ ва қобилияти 
зеҳнии онҳоро такмил диҳем. Дар ҳар ҷомеа ва оилае, ки адаб дар 
назари аввал бошад, осудагию хушбахтӣ ва камолоту пешрафт 
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бештар мегардад. Барои ин сараввал бояд худи мо боадаб бошем, то 
тавонем дигаронро ба дунёи зебои адаб ҳидоят намоем. Ҳикмати 
Абдураҳмони Ҷомӣ матлаби моро равшан мекунад: 

   Боядат аввал адаб андухтан. 
   Пас дигар касро адаб омухтан. 
 Дар  ин мавзӯъ дар адабиёти классики форсу тоҷик фикрҳои 

зиёди  ҷолиб зикр  шудааст. Масалан, Шайх Саъди  дар китобҳои  

«Гулистон», «Бӯстон» «Дар олами тарбия» ном бобе дорад, ки он ба 
хонанда руҳу тавони маънавӣ бахшида, онро аз олами зулмат ба 
суйи музаффариятҳо мебарад  

 Ба ақидаи Шайх Саъдӣ инсон  гавҳари қобилест, ки дар  
натиҷаи таълиму тарбия комил мегардад. Одами бетарбияро  Саъди 
ба  ҳайвон монанд  мекунад. Вале фарқи одамӣ ва ҳайвон он аст, ки 
ҳайвон ба тарбия одам намешавад.  

   Хар  ба саъй  одамӣ  нашавад, 
   Гарчи  дар пойи  минбаре бошад 
   В-одамиро, ки  тарбия  накунӣ, 
   То  ба садсолагӣ харе  бошад. 

 Мардуми соҳибтамаддуни мо ба таълиму тарбияи фарзанд 
аҳамияти махсус зоҳир карда, барои дар рӯҳияи ватандӯстиву 
хештаншиносӣ, донишандӯзиву маърифатпарварӣ, ҷавонмардиву 

ахлоқи ҳамида ва нангу номус ба воя расонидани фарзандони худ 
пайваста талош меварзанд. 

Маҳз таҳкими оила, таълиму тарбияи наслҳои солиму 
соҳибмаърифат яке аз воситаҳои рушду нумӯи ҷомеа, мустаҳкамии 
қудрати мамлакат ва побарҷойи арзишҳои миллиамон ба шумор 
меравад. Мутаассифона, имрӯз баъзе падару модарон барои ба 
таълиму тарбия фаро гирифтани фарзандони худ монеъ мешаванд ва 
нисбати ҳаёту зиндагии онҳо беаҳамиятӣ зоҳир мекунанд, ки оқибат 

ҳуқуқвайронкунию ҷиноятӣ бештар аз ҷониби наврасону ҷавонон 
содир мегардад.  

Одами дар кору амали хеш ҳамеша ба тарбия ниёз дорад. Инсон  

тавассути таълиму тарбия  ва маърифатнокӣ ба  зинаҳои баланди 
камолот  ва маънавиёт мерасад, дорои хислатҳои олии одамӣ 
мешавад. Одами  баодобу боандеша дар миёни мардум қадру қимат 
эътибор надорад. Аз ин лиҳоз, Абуҳанифа дигар хирадмандони  

тамаддуни инсонӣ аз худ панду андарз мерос  гузоштааст, ки дар 
тарбиямон то имрӯз нақш доранд.   

Имоми Аъзам дар андешаҳои  ахлоқи  хеш қадру қимат ва 

манзалати одамонро  дар ҷойи  аввал  гузошт, зеро  одам  будан  
барои ҳар шахс зарур аст. Вай эҳтироми мардуми шарифро  ҳама 
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талаб намудааст. Инсонро,-  мегӯяд  Абдуҳанифа, - бояд дӯст дорад, 

зеро  ки ӯ  маҳлуқи бузуртарин дар таърихи  тамаддун буд ва ҳаст. 
Ин нуқтаи назари ӯро баъди солҳо ҳаким Абӯалӣ  ибни Сино 

такрор намуда гуфтааст: «Дар рӯйи  замин  будани инсон аз рӯи 
зарурат аст, зеро ӯ ваҳшу тайрро мехӯронад, олами мавҷудотро  

таъмин мекунад, вагарна  ҷойи инсон бовари моҳу ситора аст»  
Дар ҳар як синф хислату характери ҳамаи донишҷӯён ва 

толибилмон гуногун буда, тарбияи онҳо низ аз якдигар фарқ 
мекунад. Пас вазифаи тарбия вазифаи аввалини ҳар як омӯзгор буд, 

забон ёфтан бо онҳо, фаъолияти якчанд нафарро ба рафтори 
аксарият мувофиқ кардан аст. Дар натиҷа, омӯзгор ба комёбӣ ноил 
шуда, фаъолияти самараноки тарбия  ва таълими шогирдонро 
таъмин мекунад. Азбаски  тарбия ва рафтор дар оилаҳо гуногун  аст, 
мо метавонем волидони чунин  хонандаҳоро ба мактаб ҷалб кунем. 
Барои таъсир расондан ба фарзандони онҳо нерӯи ақлонии онҳо  
истифода барем.  

Ҳар як падару модар ва омӯзгоронро зарур аст, ки ин вазифаи 

ҷонӣ ва қарзи шаҳрвандиро хуб дарк намуда, фарзандони худро бо 
роҳи дуруст, анҷоми амалҳои тақдирсоз, омӯзиши илму ҳунар ва 
азхуднамоии техникаву технологияҳои муосир, ширкати фаъолона 
дар корҳои ҷамъиятӣ ва ободониву созандагии Ватани азизамон - 

Тоҷикистон, ҳидоят кунанд ва тавонанд, ки дар оянда аз фарзандони 
содиқу номбардори миллати худ ифтихор намоянд. 

Хулоса, адаб нишонаи бузурги одаму одамгарист, ки касро 
шӯҳрат ёр мегардонад. Адаб дури гаронест, ки дорандаи он 
сарватмандтарин каси олам аст. Ҳам нишоту ҳам хурамиву ҳам 
осоиштагиву ҳама бурду бохти ҳаёт насиби каси боадаб аст. Маҳз 

инсони боадабу бериё метавонад, обрӯю эътибор ва шаъну шарафи 
миллату давлат ва қавму қабилаи худ бошад ва зиндагии худро бо 
осоиштагиву нишоту хуррамӣ  бубарад, зеро гуфтаанд: 

   Адаб ороиши афъол бошад, 
   Адаб осоиши аҳвол бошад. 
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ва барномарезӣ 
   

МАСЪАЛАҲОИ ТАШАККУЛЁБИИ ТАЛАБОТ ВА НАҚШИ 

ТАРБИЯ БА ХУДИНКИШОФДИҲИИ ШАХСИЯТ  
 

 Яке аз омилҳои асосии ташаккулёбии фарҳанги миллӣ дар 
ҷомеа тарбия мебошад, ки ҳамчун «фаъолияти мақсадноки 
мазмундори касбии педагог, ки ба инкишофи ҳадди аксари шахсияти 
кӯдак, ба ворид шудани ӯ ба контексти фарҳанги муосир, 

ташаккулёбиаш ҳамчун субъект ва стратеги ҳаёти худ, ки ба инсони 
сазовор тааллуқ дорад, мусоидат менамояд» [1, с.377]. 

 Ба ҳамагон маълум аст, ки самаранокии ба амал баровардани 
мақсади тарбия тавассути дар ҷараёни ташкили педагогии ба 

мақсадҳои тарбия нигаронидашуда муайян карда мешавад. 
Равоншиносон чунин талаботро бошуурона «дониста», 

дуюмдараҷа меноманд ва чунин мепиндоранд, ки талаботи 
дуюмдараҷа аз шуур, аз донистани он ки барои он ва дастрасӣ ба он 
чӣ кор кардан лозим аст, бармеоянд. 

Аз ин нуқтаи назар талаботи шахсият, ба андешаи В.А. 

Сухомлинский, нисбат ба тамоми дигараш дуюмдараҷа буда, 
метавонад, ба тамоми талаботҳои шахсият «хизмат расонад». Чунин 
«хизматрасонӣ», ба андешаи ӯ, иборат аз он мебошад, ки ҳар як 
нияти шахс дорои хислати ахлоқӣ дар контексти худ бошад ва ҳар 

гуна хоҳиши бадахлоқӣ пешгирӣ карда шавад, арзишнокии ҳар як 
талаботи аввалия дар контексти маънои ҳаёти фард муайян карда 
шуда, ҳар як амали фаъоли инсон ҳамчун шахсият, амали инкишофи 
вай бошад [2, с.26]. 

Ташаккулёбӣ ва инкишофи талабот ба худинкишофдиҳии 
шахсият дар ҷараёни тарбия бунёд кардани шароити гузариш аз ин 

талабот аз як сатҳи сифатнок ба сатҳи нисбатан баландтари онро 
дарбар мегирад. Сухомлинский В.А. се сатҳи талабот ба 
худинкишофдиҳиро муайян кардааст. Зинаи аввал - 
худинкишофдиҳии «пурэҳсос», ки ба он равандҳои худшиносӣ, 

худрефлексӣ ва худмуайянкунӣ хос аст, ки шахсиятро ба ҷиҳати 
дарки худ, дидани дурнамои инкишофи худ, тарҳрезии барномаи 
такмилкунии худ, шакл додани стратегияи ҳаётии худ ҳидоят 
менамояд. Зинаи дуюм- худинкишофдиҳии «фаъол» бо равандҳои 

худтанзимкунӣ, худтарбиякунӣ, худтакмилкунӣ аз якдигар фарқ 
мекунанд. Зинаи сеюм - худинкишофдиҳии «бофаъолият» буда, бо 
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афзоиши самараноки он, муоширати босамар, таҳкими ҳамешагии 

худамаликунонӣ ва худинкишофдиҳӣ асос ёфтааст [2, с.63]. 
Зинаи якуми ташаккулёбии талабот ба худинкишофдиҳӣ, қабл 

аз ҳама, аз худ кардани ғояи талаботи мушаххас мебошад. Ш. Н. 
Чхарташвили (1910-1979) мегӯяд, ки мо бояд байни ду мафҳум фарқ 

гузорем: талабот ва ғояи талабот, талабот ҳамчун ҳолати динамикии 
шахсияти мушаххас ва ғояи талабот - чун донише, ки талаботро 
умуман хориҷ аз ягон фард инъикос мекунад [8]. 

Д.В. Колесов (1936-2007) зинаи дуюми талабот ба 
худинкишофдиҳии шахсиятро тавсиф карда, қайд мекунад, ки ҳар як 
талабот, ҳаста (ядро) дорад, ки аз бедоркунандаи фаъол иборат 

мебошад. Чунин меҳисобанд, ки ҳар як талабот «медонад, ки барои 
вай чӣ лозим аст? Он чиз дониш аст», он дар ҷараёни таҷрибаи 
зиндагӣ, ба шарофати тарбия, ки дар ҷараёни он «эталонҳои 
(меъёрҳои) талаботӣ» ташаккул меёбанд, андухта мешавад [9]. Чунин 

эталони (маҳаки) шахсият ақидаҳои ахлоқӣ, арзиш, кӯшиш, маънои 
зиндагӣ ва тарзҳои тасхири ин идеал, ба таври дигар гӯем, шахсияти 
маънавӣ мебошанд. 

Инкишофи шахсиятро С. Л. Рубенштейн (1889-1960) ҳамчун 
фатҳи моҳияти авлодии худ дар ягонагии фардият ва нотакрории 
«МАН» ва мутааллиқ будан ба бани башари «МО» медонад. Ин 
ягонагии диалектикии мавҷудӣ ва беохирӣ дар моҳияти шахсият 

онро аз марзҳои вазъият хориҷ мекунад, ӯро водор мекунад, ки 
табиати ниҳоии худро инкор карда, моҳияти беохирии худро амалӣ 
намояд - ба роҳи худинкишофдиҳӣ ворид гардад [10]. 

Ба ҳамагон маълум аст, ки шахсият дар интихоби худ ба он 

арзишҳое, ки дар ҳаёт ва қабл аз ҳама дар ҷараёни тарбия аз худ 
карда шудаанд, такя мекунад.  

Ҳамин тариқ, В. А. Аверин дар такя ба андешаҳои муҳаққиқон 
мазмуни ҳадафи инкишофи инсонро ҳамчун «дарки ҳадди аксари 
пурраи имконоти худ аз тарафи инсон ва дарки фардияти худи онҳо» 
[4, с.33] муайян мекунад, ки ғояи асосии ин консепсияро ғояи 

худинкишофӣ дар назар дорад. 
Аз ин рӯ, инкишофи шахсият дар ҷараёни тарбияро мо ҳамчун 

ҷараёни бетанаффуси ҳаракат барои амалӣ намудани қобилиятҳои 
табиии фард ва пайдо шудани хислатҳои нави шахсият ҳамчун 

раванд ва натиҷаи фаъолияти муштараки кӯдакон ва калонсолон дар 
раванди инкишофи шахсият ба худамаликунӣ ва худинкишофдиҳӣ 
равона карда шуда мефаҳмем. 

Қайд кардан бамаврид аст, ки андешаи педагогӣ дар ҳар як 

фосилаи вақти инкишоф ба таҷриба, ба тарбия ҳамчун ҷараёни 
мақсаднок такя мекунад, ки ҳар як фард дар бораи табиат донишҳои 
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муайянеро аз худ намояд. Инчунин, ҳамчун бахше аз ҷараёни 

педагогӣ ба фаъолият, муошират ва эҳсосоти тарбиягирандагон такя 
мекунад. Аммо на ҳам гуна фаъолият, на ҳар гуна муошират ва эҳсос 
метавонад тарбия кунад, балки онҳое, ки ба инкишофдиҳии ахлоқӣ 
ва иҷтимоикунонии мусбат мусоидат мекунанд, тарбия карда 

метавонанд. Мо ба андешаи Колесникова И. А. розӣ ҳастем, ки 
иброз намудааст: «Тарбия бо маъно, арзишҳо, системаи 
муносибатҳои инсонӣ, соҳаҳои эмотсионалӣ-иродавӣ ва рефлексӣ ба 
кӯдак, наврас, ҷавон, калонсол имкон медиҳанд бо такя ба виҷдон 

худро чун омили муҳимтарин шиносанд, асоснок карда, сифати 
мавҷудияти худро ҳамчун натиҷаи тарбия арзёбӣ намуда, такмил 
намоянд» [7]. 

Ҳамон тавре ки таҳлилҳои қаблӣ нишон медиҳанд, аксари 
муҳаққиқон инкишофи шахсиятро ҷараёни ботинӣ ва таълимӣ 
(раванди педагогӣ) – бунёди шароит барои ин ҷараён меҳисобанд. Аз 

омӯзиши таърихи ин масъала бармеояд, ки дар системаи 
детерминатсияи инкишофи шахсият се компонент мавҷуд мебошад: 
хислатҳои инфиродии инсон ҳамчун заминаи инкишофи шахсият; 
тарзи ҳаёти иҷтимоӣ-таърихӣ ҳамчун сарчашмаи инкишофи 

шахсият; фаъолияти муштарак ҳамчун асоси ба амал баровардани 
ҳаёти шахсият дар системаи муносибатҳои иҷтимоӣ.  

Инкишофи шахсият, дар навбати худ, ҷараёни тағйироти 
миқдорие мебошад, ки сохторҳои пойгоҳӣ (арзишию маъноӣ, 

маданию ахлоқӣ, иҷтимоию муҳим)-ро, ки дар ҷараёни 
муносибатҳои тарбиявӣ дар байни наслҳо, дар ҷараёни махсуси 
ташкилшудаи тарбиявӣ пайдо мешаванд, дарбар мегирад. 

Дар аснои ин тарзи фаҳмидани инкишофи шахсият мо ба 

хулосае омадем, ки худинкишофдиҳӣ ба таври мустақилона тағйир 
ёфтани шахсият бо мақсади расидан ба арзишҳои нигаронидашуда, 
донишу дастурҳо барои ба таври пурра кушода шудани истеъдоду 

маҳорат, ба таври муваффақона худсобит кардан дар ҷомеа 
мебошад. Самаранокии инкишоф бошад, тавассути маҳак ва 
андозаи шомил будан ба ин ҷараёни элементҳои системаи 
худинкишоф муайян карда мешавад. Ҳар қадар инсон аз неруи худ 

барои аз худ кардани меъёрҳои фарҳангӣ зиёд истифода барад, ба 
ҳамон андоза натиҷаи иҷтимоигароӣ дар ин ҷараён боло меравад. 
Талабот ба худинкишофдиҳӣ ҳамчун хислати инсон, андеша дар 
бораи маънавиёт ва маънои зиндагиро ҳидоят намуда, танзим 

менамояд. Ба ибораи дигар, талаботи шахсият ба худинкишофдиҳӣ 
системаи водоркунандаҳои фаъол ба кушодани имкониятҳои 
инфиродӣ ба таври доимӣ, ба таври муваффақона мутобиқ шудан ба 
тағйирёбии муҳити атроф ва такмилёбии он дар зери таъсири 
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зарурати дохилӣ ва берунӣ мебошад. 

Ҳамин тариқ, имрӯзҳо мафҳуми «талабот ба худинкишофдиҳӣ» 
ҳамчун хислати пойгоҳии мақсаду мазмун ва воситаҳои шахсии 
нигаронидашудаи тарбия мавриди баррасӣ қарор гирифта, бо 
мазмуни нави педагогӣ, арзишҳои афзалиятноки тарбиявии муосири 
инсонгароёна пур карда шудааст. 
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ЗАХИРАИ МУҲИМТАРИНИ СТРАТЕГИИ ҶОМЕА ВА 

ТАРБИЯИ МАЪНАВӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

Ҷузъи ҷудонашавандаи таълиму тарбияи насли наврас тарбия ва 
рушди маънавии онҳо мебошад. Шахси ҳаматарафа рушдёфта бояд 
дар худ усулҳои рафтори ҷамъиятӣ, дилсӯзӣ, майли хидмат кардан ба 
одамон ва ғамхорӣ дар хусуси некуаҳволии онҳо, нигоҳ доштани 
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тартиботи муқарраргардидаро рушду инкишоф диҳад. Ӯ бояд 

ҳавасҳои худхоҳонаи худро канор гузошта, муносибати 
инсондӯстона бо одамро аз ҳама чиз боло гузорад, фарҳанги баланди 
рафтор дошта бошад. 

Дар рушди ҳаматарафаи шахс тарбияи шаҳрвандӣ ва миллӣ 
аҳамияти муҳим дорад. Он аз тарбияи ҳисси ватанпарастӣ ва 
фарҳанги муносибатҳои байналмилалӣ, эҳтиром ба муқаддасоти 

миллӣ ва давлатӣ, ҳифз ва рушди сарватҳои маънавӣ ва фарҳанги 
миллии халқ, майл ба демократия ҳамчун шакли иштироки тамоми 
шаҳрвандон дар ҳалли масъалаҳои муҳимми давлатӣ иборат 
мебошад. 

Ниҳоят, вазифаи муҳимми мактаб тарбияи ҳисси эҳтиром ба 
тартиботи ҷаҳонӣ мебошад, ки бо эътирофи ҳуқуқҳои сиёсӣ, иқтисодӣ 
ва иҷтимоии халқҳои ҷаҳон асоснок карда шудааст. 

Албатта, ташаккули шахси ҳаматарафа ва мутаносиб рушдёфта 
бетағйир намемонад. Бо гузашти айём, ба андозаи рушди ҷомеа ва 
беҳтар шудани раванди таълиму тарбия дар мактаб ғанӣ мегардад ва 
мукаммал мешавад. 

Ислоҳоти қатъии таълим ва тарбия самти муҳимми сиёсати 
давлатии Тоҷикистон ба шумор меравад. Баланд бардоштани сатҳи 

таълиму тарбия вазифаи асосии муаллимон аст, зеро рушди ақлонии 
шахс ба сатҳи фарҳанг, ҷаҳонбинӣ ва зеҳни инсон таъсир мерасонад 
[4,с.37]. Шахси ҳақиқатан соҳибмаълумот метавонад шаъну шарафи 
инсонро арҷгузорӣ кунад, арзишҳои миллиро ҳифз намояд, 

худогоҳии миллиро баланд бардорад, барои зистан дар ҷомеаи озод, 
барои дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ҷойгоҳи сазовор пайдо намудани давлати 
мустақили мо фидокорона мубориза барад. Ҳадафи асосӣ ва нерӯи 

ҳаракатдиҳандаи азнавсозиҳои тадбиқшаванда дар ҷумҳурӣ инсон, 
рушди мутаносиб ва некуаҳволии он, фароҳам овардани шароит ва 
механизмҳои амалкунандаи тадбиқи манфиатҳои шахсият, тағйир 
додани стереотипҳои ғайримаъмули тафаккур ва рафтори иҷтимоӣ 

ба шумор мераванд. Шарти муҳимми рушди Тоҷикистон ташаккули 
системаи мукаммали омодасозии кадрҳо дар заминаи мероси ғании 
зеҳнии халқ ва арзишҳои умумиинсонӣ, комёбиҳои фарҳанг, 
иқтисодиёт, илм, техника ва технология мебошад. 

Давлати мо барқароркунии арзишҳои маънавиро ба унвони 
раванди табиии баланд бардоштани худогоҳии миллӣ, бозгашт ба 
сарчашмаҳои маънавиёти халқ ва решаҳои он баррасӣ менамояд. 
Зеро чи тавре ки Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон қайд мекунанд, 

ягон ҷомеа дурнамои худро бе рушд додан ва мустаҳкам намудани 
потенсиали маънавӣ, арзишҳои маънавӣ ва ахлоқӣ дар тафаккури 
одамон тасаввур карда наметавонад. 
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Бешубҳа, рушди рӯҳияи миллӣ, тафаккури ҷамъиятӣ, ҳаёти 

фарҳангӣ бо озодӣ ва иродаи худи халқ ва ҳамчунин механизмҳои 
давлат, ки ҷавобгӯи талаботи замон мебошанд, пайванди бевосита 
дорад. 

Ба даст овардани истиқлолият ба халқи тоҷик, ки қуллаҳои 
муосири илм, маориф ва фарҳангро фатҳ карда истодааст, 
имкониятҳои нави пешрафти иҷтимоиро боз кард. Бунёди 

давлатдории навин, ки ба шарофати истиқлолият шурӯъ шудааст, 
набояд танҳо ба арзишҳои умумиинсонӣ ва таълимоти ҳуқуқӣ-сиёсӣ 
такя намояд, балки дар асоси мероси нодири маънавии дар тӯли 
асрҳо ғуншуда низ амалӣ карда шавад. Мо акнун худамон таҷрибаи 

сиёсии идоракунии давлатро, ки дар кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон 
ҷамъ ва озмуда шудааст, пазируфта, метавонем, анъанаҳои сохти 
давлатдорӣ, қонун ва меъёрҳои маъмулро, ки аз таҷрибаи замон 
гузашта, хоси менталитети миллии тоҷикон мебошад, бо 

дарназардошти фарҳанг ва маънавияти миллӣ барқарор намоем. 
Махсусан, зарурати омӯзиши ҳамаҷониба ва дар ҳаёт тадбиқ 
намудани анъанаҳои қадимтарине, чун маънавиёт ва хушодобӣ, 
ҳамсоягии дӯстона, ёрии байниҳамдигарӣ ва худидоракунӣ бо такя ба 

қонунҳои ҳуқуқи муқаррарӣ ва неруи афкори ҷамъиятӣ дар танзими 
муносибатҳои оилавӣ-маишӣ ва байнишахсӣ ба миён омадааст. Эҳёи 
меъёрҳои маънавию ахлоқӣ ва муносибатҳои ҷамъиятӣ, бешубҳа, на 
танҳо ба мустаҳкам намудани истиқлолият, балки ба пешрафти 

минбаъдаи иҷтимоии кишвар низ мусоидат менамояд. 
Дар ҷараёни таҳқиқ ошкор гардид, ки асоси арзишҳои маънавӣ 

дар фаҳмиши мутафаккирон ва равшангарони тоҷику форс дар 
ягонагии камолоти зеҳнӣ ва ахлоқӣ мебошад, ки дар натиҷаи он 

алоқаҳои бисёртарафаи инсон бо ҷаҳони беруна ба воситаи рушди 
ботинии он инъикос меёбад. Идеали тарбия дар тафсири 
мутафаккирон на танҳо аз худ намудани маърифат ва камолоти 
маънавӣ аст. Дар шарҳи онҳо сарҳади мафҳуми идеали маънавӣ ва 
маънавиёт, алоқаҳои байниҳамдигарии ҷанбаъҳои табиӣ ва 
эстетикии тарбия густариш пайдо намудаанд, ки ҳангоми ҳалли 

масъалаҳои камолоти маънавии фард хеле муҳим мебошанд. Маҳз 
ҳамин унсури нав ва пешқадам дар фаҳмиши идеали тарбияи халқи 
тоҷик будааст. 

Таълим захираи муҳимтарини стратегии ҷомеаи муосири 

Тоҷикистон аст. Дар шароити ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ ва 
давлати ҳуқуқбунёд ҳадафи асосии таълим ташаккули шахсияти аз 
нигоҳи касбӣ ва иҷтимоӣ салоҳиятнок, қодир ба эҷод ва 

худмуайянкунӣ дар шароити ҷаҳони муосир, дорои ҳисси баланди 
масъулият ва майл ба созандагӣ мебошад. 
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Системаи тарбия бо такя ба ҳадафҳои асосии фаъолияти 

тарбиявӣ - тарбия шахси соҳибкасб, шаҳрванд, ватандӯст, оиладор, 
аз ҷиҳати маънавӣ ва ҷисмонӣ солим, шахсияти мутаносиб рушдёфта, 
самтҳои зерини кори тарбиявии коллективи педагогиро дарбар 
мегирад: 

Самти шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ. Тарбияи ватандӯстӣ ба ташаккул 
ва рушди шахси дорои сифатҳои шаҳрванди ватандӯст, ки иқтидори 

иҷро намудани уҳдадориҳояшро дорад, равона карда шудааст. 
Масъалаҳои тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ хеле муҳим буда, 
хусусияти комплексӣ ва системавӣ доранд. Шакл ва методҳои асосии 

тадбиқкунӣ: а) тарбияи далелноккунонии манфиати коллектив; б) 
додани ахбор дар бораи чорабиниҳои гузаронидашавандаи 
фарҳангӣ, варзишӣ ва ғайра; в) ҳавасмандкунии иловагии моддӣ, ки 
дар таҳсил, кори илмӣ-таҳқиқотӣ, ҳаёти ҷамъиятӣ ва ғайра 

нишондиҳандаи баланд доранд; г) ширкат дар чорабиниҳо ва 
барномаҳои сиёсати давлатии ҷавонон дар ҳамаи сатҳҳо. 

Самти маънавӣ-ахлоқӣ ва фарҳангӣ-эстетикӣ. Равона намудани 
таваҷҷуҳи ҷомеа ба арзишҳои маънавӣ ва рафтори ахлоқӣ яке аз 
нишондиҳандаҳои асосии сатҳи рушди ҷомеа мебошад. Дар шароити 
муосир тарбияи шахси рушдкарда ва аз нигоҳи эстетикӣ ва маънавӣ 
ғаноманд бо расонидани таъсир ба бахши система-офарандаи 

тафаккур, бо ташаккул додани усулҳои этикии шахс, сифатҳо ва 
нишондодҳои ахлоқии ӯ, ки бо меъёр ва анъанаҳои ҳаёти иҷтимоӣ 
мувофиқат менамоянд, ба роҳ монда мешавад. Шакл ва методҳои 
асосии тадбиқкунӣ: а) рушди фаъолияти дилхушкунанда, дастгирии 

субфарҳанги ҷавонон дар доираи ба вуҷуд овардани раванди эҷодӣ; 
б) ташкили намоишгоҳҳои эҷодӣ, вохӯрӣ бо одамони аҷиб; в) 
гузаронидани конфронсу иҷлосияҳо оид ба ҳалли масъалаҳо; г) 
ташкили фароғати таълимгирандагон. 

Самти касбӣ-корӣ. Самти касбӣ-корӣ омодасозии мутахассиси 
босавод ва салоҳиятнок, ташаккули сифатҳои шахсиятӣ ба хотири 
фаъолияти самараноки касбиро дар назар дорад. Шакл ва методҳои 

асосии тадбиқкунӣ: а) таҳлили бозори кор, ҳамкории мутақобила бо 
корхонаҳо ва ташкилотҳои минтақа ва маъмуриятҳои маҳаллӣ; б) 
ҳамкории мутақобила бо муассисаҳои таълимӣ ва корхонаҳои шаҳр; 
в) сохтани системаи иттилоотонӣ, ки хатмкунандагонро бо маълумот 

дар бораи бозори кор ва бозори хизматрасониҳои таълимӣ таъмин 
менамояд, дарбар мегирад. 

Усули худрушдкунии муташаккил асоси технологияи тарбияро 
ташкил медиҳад. Инсон дар фаъолияти пуравҷи мустақил рушд 
меёбад. Тарбия ҳамчун раванди дарозмуддат ва бардавом, ки ба 
худтарбиякунӣ мегузарад, аз ташкили ҳаёти пурмазмун ва фаъолияти 
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рушддиҳанда, ки озодии эҷодӣ ва фаъолнокии созандаи 

таълимгирандаро ҳавасманд менамояд, иборат аст. Ҳамзамон, 
шахсияте ки қобилияти худтадбиқкунӣ ва эҷод карданро дорад, аз 
эгоизми маънавӣ, аз напазируфтани ақидаи дигари инноватсионӣ дар 
канор бояд бошад. 

Консепсияи миллии тарбия иҷтимоикунонии 
таълимгирандагонро ба унвони шахсият дарбар мегирад. Он дар 
шароити муносибатҳои субъектӣ-объектӣ, ки шахси рушдёбанда 
ҳамчун субъект ва объекти муносибатҳо хидмат мекунад, эҳтимоли 
амал карданро дорад. Бо дарназардошти ин, механизми тадбиқи 

системаи чорабиниҳо оид ба кори тарбия, ғайр аз кор бо 
таълимгирандаи мушаххас, ҳамкории мутақобила бо институтҳои 
мухталифи иҷтимоиро низ дарбар мегирад. Муассисаҳои таълимӣ аз 
оғози таъсис дар пеши худ вазифаи сохтани системаи гуманистии 
тарбияро гузоштанд, ки тавони ташаккули шахсияти мутаносиб 
рушдёфтаро, ки омода аст дар шароити нави иҷтимоӣ-иқтисодӣ 

саҳми худро дар мустаҳкамкунии иқтидори Тоҷикистон, азнавсозии 
ҷомеаи тоҷикон гузорад, дошта бошад, ба худтакмилдиҳӣ ва 
худтатбиқкунӣ машғул шавад. Он ҳал кардани вазифаҳои асосии 
тарбиявиро аз ҳисоби муносибати инфиродӣ ба раванди тарбияи 

таълимгирандагон, бо дарназардошти махсусиятҳои минтақавӣ ва 
хусусияти касбӣ, дар назар дорад. 
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ТАРБИЯИ АХЛОҚИВУ МАЪНАВӢ ВА ЭСТЕТИКИИ 

ДОНИШЉЎЁН ЯКЕ АЗ ВАЗИФАҲОИ МУЊИМТАРИНИ 
ЗАМОНИ МУОСИР 

 

Тарбия раванди мақсадноку муташаккилест, ки инкишофи 
ҳамаҷонибаи шахсиятро таъмин намуда, ӯро ба меҳнату фаъолияти 
ҷамъиятї омода месозад [2,10]. Одам ва ахлоқ ду рукнест, ки бидуни 
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якдигар вуҷуд дошта наметавонад. Истилоҳи “ахлоқ” аз калимаи 

арабӣ гирифта шуда, он маънои ҷамъи хулқ, рафтору кирдор ва 
сиратро ифода мекунад. Ахлоқ яке аз шаклҳои шуури ҷамъиятї 
буда, дар ҳар марҳилаи инкишофи ҷомеа одамон аз рӯи қоидаҳои 
он амал ва зиндагї мекунанд, қонунҳоро риоя менамоянд. Ахлоқ 

одобу рафторро муайян сохта, муносибати байниҳамдигарии 
одамон, муносибати онҳоро ба давлат,- моликият, оила ба маҳсули 
меҳнат нишон медиҳад. Ахлоқ ҳамчунин рафтору амали одамонро 
ба танзим медарорад [3,74]. 

Тарбияи ахлоқӣ  яке аз вазифаҳои муҳимтарин ба њисоб 
меравад. Моҳияти он ба ташаккули шуури ахлоқї, ҳисси ахлоқї, 

маҳорату малакаҳои рафтори зебо нигаронида шуда, онҳо дар 
якҷоягї зуҳур меёбанд [2, 21]. 

Дар тарбияи зебоипарастӣ муҳим он аст, ки тасаввуроти 
зебоишиносї барои афзун гардидани зебої онҳоро ба шуҷоат, 

олами маънавї ва бунёдкорї ҳидоят намояд. Парвариши 
қобилияти дарк намудан ва дуруст фаҳмидани зебої дар санъату 
ҳаёти ҷамъиятї, ҳаёти маишї ва табиат, парвариши муҳаббат 
нисбат ба зебої ва қобилияти эҷодкорона, тарбияи зебоипарастӣ 
номида мешавад. 

Тарбияи зебоипарастӣ маънои васеъ дорад, он тамоми 

пањлӯҳои ҳаёти инсонро фаро мегирад, фақат онро дарк карда 
тавонистан лозим аст. Моҳияти тарбияи зебоипарастӣ дар 
наврасон ташаккул додани қобилияти дарккунии зебоии арзанда ва 
дуруст фаҳмидани он дар санъат, ҳаёт, омӯзиши мафҳум, рағбат ва 

идеалҳои зебоипарастӣ баҳри инкишофи аломатҳои эҷодї ва 
истеъдод нисбат ба соҳаҳои санъат мебошад. Чуноне ки дар 
Консепсияи миллии тарбия омадааст, “Зебоипарастӣ  яке аз 
сифатҳои муҳими инсонро ташкил медиҳад” [1,25]. Он дар инсон 

ҳар гуна зуҳуроти эҳсос намудани зебоиро ба вуҷуд меоварад. 
Манбаи зебоипарастї бошад, қабл аз ҳама муҳити атроф, аз 
зебоиҳои табиат, аз ҳар гуна ороишот, расму ҳайкалҳо, роҳраву 
кӯча, гулгашту хиёбон, биноҳои барҳаво ва он чизе, ки писанди 
бинанда мегардад, сарчашма мегирад. 

Пеш аз ҳама фаъолияти эстетикӣ чӣ маъно дорад? 

Тарбияи завқ ва табъи бадеӣ наврасонро ба фаъолияти 
эстетикӣ ҳавасманд менамояд. Мақсади фаъолияти эстетикӣ аз он 
иборат аст, ки дар вақти машғулияти санъат элементҳои зебоии ба 
онҳо дастрасро ба амал татбиқ намоянд. 

Чунин мешуморанд, ки эстетика ва психология ҷараёни 
фаъолияти эстетикӣ, дар як вақт раванди идроки фаъолонаи бадеии 
асари санъат мебошад. Мувофиқи суханони образноки педагоги 
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барҷастаи советӣ А.С.Макаренко, «фаъолияти эстетикї 
перспективаи хурсандии фардост». 

Дар раванди фаъолияти эстетикӣ дар донишљўён чунин 
сифатҳои хуб, монанди хотира, диққат, тасаввурот, устуворӣ, 

мушоҳидакорӣ инкишоф меёбад. Фаъолияти эстетикӣ ҷиҳати 
ҷудонашавандаи таълим ва тарбия мебошад. Ба донишљўён 
зебоипарасти маънои ба онҳо мунтазам омӯзонидани малакаҳои 

амалии зарурӣ, шиносонидани онҳо бо воситаҳои идора ва  тасвири 
забонӣ, хусусиятҳои эмотсионалӣ ва услубии асарро дорад. 
Фаъолияти эстетикӣ дар доираи ин ё он санъат инкишоф ёфта, 
бачагонро ба доираи муҳите, ки дар он ҳаёт ба сар хоҳанд бурд, 

раҳнамун месозад. Вай дар меҳнат, дигаргунсозии табиат ва ҳаёт, 
дар эҷодиёти бадеӣ зоҳир мегардад. «Шавқу ҳаваси онҳо ба 
гулпарварӣ хеле афзуд. Онҳо ғайр аз атргулу косагул, ки пеш 
медонистанд, дар бораи садбарги бедил, ки то шаш метр қад 

мекашад, оразӣ, навбаҳор, норанҷӣ, нахӯдӣ  ё худ чаманоро, 
фараҳбахш, гулдастаи сафед, арғувонӣ, гули шаъмин, чамани бахт, 
бахмал ва боғӣ тасаввуроти амиқ пайдо карданд»[4,59]. 

Ин иншоҳо фақат аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки донишљўёни 

соҳибистеъдод дар ҳар як донишгоњ ҳастанд, дар сурати бо онҳо 
мунтазам кор бурдан ин истеъдод равнақ меёбад. Минбаъд мо аз 
онҳо шахсонеро тайёр менамоем, ки ҳам зоҳиран, ҳам ботинан зебо 
буда, «мувофиқи қонунҳои зебої» амал кунанд, дар дигаргунсозии 

ҳаёт ва табиат ҳисса гузоранд. 
Воситаҳои сершумори тарбияи эстетикӣ ба муаллим имконият 

медиҳад, ки доираи назар ё худ ҷаҳонбинии донишљўёнро васеъ 
кунад, захираи луғавии онҳоро бой гардонад, завқи бадеӣ парварад, 

ба фаъолияти эстетикї рӯҳбаланд намояд, хислатҳои наҷиби 
ахлоқиро ҳосил кунонад. 

«Адабиёти бадеии тоҷик аз асарҳои фолклорӣ сар карда, то 

асарҳои ҳозиразамон хазинаи адонашавандаест, ки ба даҳҳо насл 
ғизои рӯҳї мебахшад, љавонони имрӯзаро дар рӯҳи идеалҳои олии 
ахлоқӣ тарбия менамояд, ба дарк намудани зебоии сухани бадеӣ 
роҳ мекушояд, то дараҷае таъсири эстетикї мерасонад, ки 

донишљўён ба қаҳрамонҳои мусбати асари бадеї тақлид мекунанд» 
[5,87]. Вақте ки ба ёрии адабиёти бадеӣ дигар намудҳои санъат, 
масалан, санъати тасвирӣ, мусиқӣ, рақс ва ғайра меоянд, вай ба 
макони рӯҳи љавонон дохил мешавад. 

Ҳаминро бояд хотиррасон намуд, ки як худи адабиёти бадеии 
инъикоскунандаи табиат воситаи тавонои тарбияи эстетикї шуда 
наметавонад. Танҳо дар ҳолати бо ҳаёт пайвастани он, яъне бо 
табиати маҳал алоқаманд омӯзонидани он муаллим метавонад дар 
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љавонон идрок, шуур, ақл ва фаҳми эстетикиро инкишоф диҳад. Аз 

ин рӯ, табиат ва адабиёти бадеии инъикоскунандаи он ду воситаи 
ба ҳам алоқаманд ва дар айни ҳол воситаҳои тавонои тарбияи 
эстетикии љавонон мебошанд. Љавонон чун ба донишгоњ дохил 
мешаванд, зиддияти байни хоҳиш ва заруратро ҳис мекунанд. Онҳо 
мехоҳанд озодона ҳаракат ва амал кунанд, касе халал нарасонад. 
Аммо донишгоњ қонун ва қоидаҳои муайян дорад, ки мехоҳад 

донишљўёнро ба он одат кунонад. Масалан, дар дарс 50 дақиқа 
нишастан шарт аст, гапзанони беҳуда манъ карда мешавад, бе 
иҷозати муаллим ягон корро кардан мумкин нест, ба тартибот ва 
хусусан «Қоидаҳо барои донишљўён» риоя намудан лозим ва 

ҳоказо.  Аниқтараш, ба ҷои талабот ва хоҳиши кӯҳна талабот ва 
хоҳиши нав ба миён меояд. Ба ин худи системаи таълиму тарбия 
имконият фароҳам меоварад. Донишљўён оҳиста-оҳиста фаҳмида 
мегиранд, ки дар мамлакати мо ҳар кас хуб  хонад ва нағз меҳнат 

кунад, ба эҳтироми умум сазовор мегардад. Бинобар ин, онҳо 
кӯшиш мекунанд нағз хонанд ва сифатҳои беҳтаринро зоҳир 
намоянд. 

Дар ин давраи синнусол шавқу завқ ва талабот хусусан ба 
дониста гирифтани чизи зебо меафзояд. Агар пештар ба онҳо 
асосан зебоии воқеият, аз ҷумла манзараи табиат дастрас бошад, 

акнун онҳо аз санъат низ ҳаловат бурда метавонанд. 
Ташаккули идрокнокии эстетикӣ. Идрокнокии эстетикӣ 

натиҷаи инкишофи дурудароз ва мураккаб буда, ҳамчун қобилияти 
бевосита ба асари санъат муносибат кардан ва аз ин таассури зебои 
эмотсионалӣ гирифтан зуҳур меёбад. Аммо ин таассур мубҳам нест. 
Идрокнокии эстетикӣ қобилияти фарқ карда тавонистани сифату 

хосиятҳои предмети дарк кардашавандаро дарбар мегирад. 
«Идрокнокии эстетикӣ бо дараҷаи гуногуни инкишоф аз рӯи 

синну сол, таҷрибаи бадеӣ, шавқу ҳаваси хонанда умуман ба 
таассури эстетикӣ фарқ карда меистад. Аммо ин дараҷаи инкишоф, 

ки ба хонандагони синфҳои ибтидоӣ дар ҳолати дуруст ба роҳ 
мондани тарбияи эстетикӣ кифоя аст, ки аз дарк карда тавонистани 
асарҳои бадеии ба онҳо дастрас, ба синну солашон мувофиқ иборат 
аст»[6,68]. 
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– РИСОЛАТИ МУҚАДДАС 
 

Ватан арзишмандтарин ҳадяи тақдир барои ҳар як инсон аст, 
зеро ҳама орзуҳои неки шуморо танҳо дар Ватани маҳбуби шумо 
амалӣ кардан мумкин аст. Мо бояд шукргузор бошем, ки чунин 
ватани ободу зебо, осоишта дорем ва барои ноил шудан ба 
ҳадафҳои худ тамоми шароитҳо фароҳам оварда шудааст. 

Насли ҷавони имрӯза, ки дар чунин як давраи созандагиву 

бунёдкорӣ, сулҳу амният ва шукуфоии Ватан ба дунё омада, камол 
ёфта истодааст, бояд ба қадри ин ҳадяи гаронбаҳои сарнавишт: 
кишвари сулҳдӯст, пешвои кишвари худ, ки доимо дар бораи он 
ғамхорӣ мекунад, бирасанд. Ватани маҳбуби худро дӯст доранд, 

ҳамеша аз пайи ободию осудагии кишвар камари ҳиммат 
бубанданд ва ба Ватани азизи худ вафодор бошанд. 

Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чун фарзанди 
содиқу вафодори миллат пайваста ҳам бо сухан ва ҳам бо амалҳои 
ҷавонмардонаи хеш собит месозанд, ки Ватанро чун гавҳари ноёб 

ҳифз намуда, барои рушду тараққиёт, баланд бардоштани нуфузу 
эътибори он тамоми қувваю иродаи худро равона намудан лозим 
аст. 

Вазифаи муқаддас ва рисолати мо, насли собиқадори кишвар 
дар назди давлат, Ватан ва ҷомеа ин аст, ки бо нерӯи ақлу заковат 
ва тадбирҳои самарабахш дар дили насли ҷавони имрӯза ҳамин 

эҳсоси гарми ватандӯстӣ, хештаншиносӣ, садоқат ба Ватан, 
муҳаббат ба сарзамини аҷдодии худ, ҷасорат, шуҷоату далерӣ ва 
дарки воқеии шарафу нангу номусро, ки дар симои Роҳбари 
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давлатамон пайваста мушоҳида менамоем, бедор намоем. Зеро 

ҷавонони мо дар чунин як замоне умр ба сар мебаранд, ки ҳар рӯз, 
ҳар лаҳза олами сиёсат, илму техника, тамаддуну  фарҳангҳо дар 
тағйироту таҳаввулот аст. Ҳар лаҳза метавонад тавассути 
расонаҳои иттилоотӣ ва дигар манбаъҳо гурӯҳҳои ғайр ва 

ифротгаро афкору андешаҳои ҷавононро тағйир дода, ба хотири 
манфиат ва ғаразҳои хеш онҳоро гумроҳ ва ба доми худ кашанд. 
Маҳз дар чунин лаҳзаҳои ҳассос ҳамон ҳисси баланди Ватандӯстӣ, 
шинохти миллӣ, ифтихор аз Ватану гузаштаи хеш лозим аст, то 

тавонад, монеи чунин бадбахтиҳо гардад. 
Таърих борҳо собит намудааст, ки кишваре, ки ба таълиму 

тарбияи ҳарбию ватандӯстии ҷавонон эътибори хоса зоҳир 
менамояд, пояҳои он давлат қавию устувор гашта, умри ҷовидонӣ 

мебинад. Ин аст ки Сарвари мамлакат дар сиёсати худ ҷавононро 
нерӯи қавии пешбарандаи ҷамъият ҳисобида, ояндаи миллату 
мамлакатро аз онҳо вобаста медонад ва пайваста таъкид 
менамоянд, ки ҷавононро бояд дар рӯҳияе тарбия намоем, ки чун 

фарзандони диловари Ватан, қаҳрамонони халқ - Спитамен, 
Темурмалик, Деваштич, Муқаннаъ, Восеи диловар ва садҳо тани 
дигар хешро сипари Ватани азиз созанд. Барои ин пеш аз ҳама, 

бояд ҷавонони мо бо таҳсил ва ё шуғли доимӣ фаро гирифта 
шаванд. Ҳамчунин, онҳоро ҳамеша ба корҳои муфиди ҷамъиятӣ 
ҷалб намудан, дар дили онҳо муҳаббат ба меҳнат ва кӯшиш барои 
ободии як гӯшаи диёрро бедор намудан, вазифаи муқаддаси ҳар яки 
мост. 

Дар байни ҷавонони имрӯза ҳастанд нафароне, ки бо донишу 
фарҳанг ва қувваю бозӯи рустамонаи хеш ному шарафи миллати 

моро дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ менамоянд. Ё худ дар соҳаҳои 
гуногуни илм, фарҳанг, сиёсат, иқтисодиёт кору фаъолият намуда, 
ба Ватану миллати хеш хизмат намуда истодаанд. Аммо 
ҷавононеро низ вохӯрдан мумкин аст, ки ватану миллат ва 
сарзамини аҷдодӣ, шарафу нангу номуси ватандорӣ барояшон 
арзише надорад. Бинобар ин, аз муқаддастарин қарзи фарзандӣ - 
дифоъ аз шарафу номуси Ватан, яъне хизмати Модар-Ватан 
саркашӣ мекунанд. Барои ҷавонмард хизмат ба Ватан, муҳофизат 

аз марзу буми муқаддаси Ватан ин нишонаи нангу номуси баланд 
ва шарафу эътибори бузург аст. Он як навъ мактаби бузурги 
ҷавонмардию шуҷоат, далериву садоқат ва исботи муҳаббату 
самимият ба Модар-Ватан мебошад. Ин ҳама эҳсосро бошад, мо 
насли рӯзгордида ва таҷрибаи ҳаётдида бояд дар дили ҷавонон 
бедор намоем. 
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Дар вохӯрие, ки дар толори маҷлисгоҳи Ҳукумати ноҳияи 

Ёвон бо иштироки муовини раиси ноҳия Саидзода Гулрухсор 
Гурез, сармутахассиси шуъбаи иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи 
Дастгоҳи иҷроияи раиси ноҳия Файзиддин Раҷабов ва мудири 
бахши ҷавонон, варзиш ва сайёҳии ноҳия Эраҷ Раҷабов бо 

нозирони мизҳои ҳарбии ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, сарварон ва 
намояндагони ҷавонони ҷамоатҳо ва ҷавонони синни даъватӣ 
баргузор гардид, банда низ баромад намуда, таъкид доштам, ки ҳар 
як ҷавони бонангу номус бояд муҳофизати Ватан-Модарро қарзи 

муқаддаси фарзандии хеш дониста, ҳеҷ гоҳ аз ин шарафи бузург 
худро канора нагирад. Зеро, оромиву амният дар хонадонҳои ҳар 
яки мо, хушбахтиву саодати ҷовидонӣ дар Ватан, хандаҳои беғаши 
кӯдакон, нафаси осудаи падару модарони мо аз ҷасорату матонат, 

иродаи қавии ҷавонмардони ватандӯсти диёр, аз эҳсоси баланди 
худшиносӣ ва меҳанпарастии ҷавонон вобастагии калон дорад. 

Бинобар ин ман дар ин вохӯрӣ таклиф намудам, ки бо 
дастгирии бевоситаи ҳокимияти иҷроияи маҳаллии ноҳия дар 

ҳудуди ноҳияи Ёвон қитъаи замин баҳри бунёди боғ барои ҷавонон 
ҷудо шавад ва аз ҳар як ҷамоати шаҳраку деҳот ҷавононро рӯзҳои 
муайян сафарбар намоянд, то омада дар ободу зебогардонӣ ва 

сабзонидани як боғи намунавӣ бо номи "Боғи ҷавонон" саҳми худро 
гузошта, бо ин амал садоқати худро ба Ватани хеш нишон диҳанд. 
Маҳз ҳамин гуна тадбирҳо, яъне ба меҳнати муфид ҷалб намудани 
ҷавонон, бо ташкили вохӯриҳо бо собиқадороне, ки солиёни зиёд 

дар соҳаҳои гуногун, аз ҷумла дар ҳифзу нигаҳдории марзу буми 
муқаддаси диёр хизмат намудаанд, дар қалби ҷавонон муҳаббат ба 
Ватанро бедор намудан лозим аст. Чунки ин эҳсосро ба сӯйи 
созандагиҳо равона намудан, қарзи шаҳрвандӣ ва рисолати 

муқаддаси мо соҳибватанон мебошад. 
Имрӯз бойигарии асосии кишварҳои пешрафта ва рӯ ба 

тараққӣ захираҳои зеҳнии онҳост, ки рушди ин кишварҳоро таъмин 
мекунад. Аз ин рӯ, мо бояд иқтидори ин захираҳоро афзун намуда, 

онро ба сатҳ ва сифати хуб расонем. Ҳамзамон, биёед дар ҷавонон 
ҳисси ҳуввияти миллӣ ва ифтихор аз гузаштаи миллат ва 
дастовардҳои фарҳангии ҳозираро парварем. Тақвият ва такмил 
додани паҳн ва бехатарии иттилооти солим дар ҷомеа, инчунин 

афзоиши таъсири он, хусусан ба ҷавонон. Яъне, ҳам дар 
муассисаҳои таълимӣ ва ҳам дар хориҷи кишвар ба мардум 
фаҳмондан лозим аст, ки гузаштагони мо кӣ буданд, онҳо дар 
тамаддуни башарӣ чӣ саҳм гузоштанд ва мо имрӯз чӣ ба даст 
овардаем.  
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Аз Ориёи бостонӣ  сар карда, онҳо аввалин шахсоне буданд, 

ки шаҳрҳо сохтанд, аввалин империяи демократиро асос гузоштанд. 
Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, ки он замон баъзе қавму миллатҳо ҳанӯз  хату 
савод надоштанд, шеър гуфтааст. Қасрҳое, ки Ҷамшеди Кошонӣ 
сохтааст, ҷаҳониёнро ба ҳайрат гузошта буд,  қонун ва формулаҳои 

физикии Умари Хайём, ки баъдтар онҳоро Нютон исбот кард ва ба 
ӯ ном гузошт, алгебра ва алгоритми Муҳаммади Хоразмӣ, ки асоси 
забонҳои барномасозиро ниҳодааст, ихтирооти кимиёвӣ ва тиббии 
Абуалӣ ибни Сино, ки асоси тибби дунёро гузоштааст, ифтихори 

ҳар як шаҳрванди тоҷик бояд бошад.  Ҷавонони мо бояд онҳоро 
донанд, ифтихор кунанд ва пайравӣ намоянд. 
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ВОСПИТАНИЕ –ЭТО ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ 

 
Воспитание гуманного человека стал одним из важнейших 

вопросов современности. Воспитание человека будущего имеет 
несколько важных сторон. Прежде всего,  оно предполагает 
обучение, накопление знаний,  просвещение человека. Однако 
перечисленными  сторонами воспитание не ограничивается. 
Получение знаний должно соединяться с выработкой научного 
мировоззрения, светлых идеалов, глубоких убеждений, высоких 
нравственных принципов. 

Современное воспитание формирует все стороны личности 
человека будущего: и физическую, и нравственную, и 
интеллектуальную, и эмоциональную, и эстетическую и т.д.  

Величие современности заключается в том, что оно 
предъявляет требования для всестороннего развития всех 
способностей человека, таких как сильная воля, смелое дерзание, 
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глубокое и сильные эмоции, широкая инициатива, полет 
воображения требуется от человека. 

Воспитание нового человека, которое сочетает в себе   
духовное богатство, моральную чистоту и физическое 
совершенство. 

Одной из важнейших сторон  воспитания  современного 
человека-это эстетического воспитание. 

Современный человек  должен развивать все человеческие 
способности такие как … и быть всесторонне развитым, 
гармонически сочетать в себе точность знаний, богатство 
воображения,  полёт мысли, широкий взгляд на мир и развитые 
критерии красоты,  правды, добра  - это всё определяет видную 
роль эстетического фактора. 

Следует отметить, что без эстетического воспитания нельзя 
вырастить гармонически развитую личность. Одной из 
особенностей эстетического воспитания состоит в том, что оно 
обладает даром всестороннего воздействия на человека. 

Эстетическое воспитание есть воспитание эстетического 
чувства, формирование эстетических  идеалов, вкусов, понятий, 
мировоззрения. 

Эстетическое воспитание прямо и непосредственно обращать 
и к чувствам человека, к его эмоциям. Литература и искусство 
играют огромную роль в воспитании эмоционального воздействия 
на чувства и мысли людей.  

Эстетическое воспитание должно пробудить творческие 
способности человека, помочь ему формировать любую материю 
«по законам красоты». 

Эстетическое воспитание должно служить средством 
всестороннего совершенствования человека и формирует мысли и 
чувства, вкусы и идеалы, учит понимать, ценить, любить красоту 
жизни и искусства, развивает культуру человека его творческие 
созидательные способности. 

К примеру, мы считаем, что человек, умеющий видеть и 
ценить красоту природы, не станет браконьером и будет врагом 
всякого надругательства над родной природой. Человек, умеющий 
понять смысл и суть красоты человеческих отношений.  

Эстетическое воспитание способности творить красоту в 
любой области есть одновременно и воспитание активного 
творчества, участия человека во всех сферах общественной жизни. 

Следует отметить, что общество пользуется разнообразными 
средствами и методами  эстетического воспитания. 

Проблемы эстетического воспитания решаются во многих 
сферах человеческой жизни как процесс труда, быт, общение с 
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природой оказывают огромное влияние на формирование 
эстетических чувств, понятий и потребностей. 

Роль искусства огромна в воспитании нового поколения. 
Искусство является одним из главных средств эстетического 
воспитания, воплощает в себе  возможности многостороннего 
влияния, широкого воздействия на ум и сердце человека.  

Искусство-это честное эмоциональное творчество, которое не 
повторяет то, что было, а создает, что то новое. Искусство 
помогает нам творить, оно может заставить любого любить жизнь 
со всеми ее составляющими. 

Искусство и труд- думаю, самые разные понятия, искусство-
это желание, лёгкость, а труд-это тяжесть. Но не бывать искусству 
никогда без проделанной работы, труда. Не может человек стать 
великим художником, если не будет трудиться, рисовать каждый 
день. Только благодаря работе над собой, и постоянным 
тренировкам, он добьется результата. 

А как же вдохновение? Если человек хочет добиться чего то, 
он должен трудиться, а чтобы сделать что-то конечно же нужно 
вдохновение. 

К примеру, хочу привести произведение А.С.Пушкина 
“Моцарт и Сальери”. В произведении рассказывается о двух 
композиторах. О молодом Моцарте, который мог создавать свои 
шедевры всегда и везде лишь бы было вдохновение.  

И старый композитор Сальери который считал, что, чтобы 
создавать шедевры не нужно вдохновение, лишь нужно упорно 
трудиться. Сальери говорил Моцарту "Ты, Моцарт, Бог, и сам 
того не знаешь". Он осознает что завидует Моцарту и отравляет 
его, но даже после смерти Моцарта, Сальери не понимает что 
нужно чтобы написать шедевры[3, 77]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что 
ремесленником может стать каждый, нужен лишь упорный труд. А 
для искусства нужен и труд, и вдохновение, и талант, который 
нигде нельзя заработать, он приходит из неоткуда, и так же 
исчезает после смерти человека. 

Что такое искусство? Это – умение творить, создавать, 
проявлять себя и свои мысли, доносить их до широкой аудитории. 
Скульптура, архитектура, литература, живопись – виды искусства 
можно перечислять бесконечно. Естественно, чтобы стать 
гениальным живописцем или скульптором, нужно неустанно 
трудиться, отдавать свою жизнь на служение любимому делу, и 
лишь по истечении определённого периода времени, набравшись 
опыта, продемонстрировать всем свои самые великолепные 
творенья. 
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Но что же побуждает людей идти в искусство, реализовывать 
себя в этой сфере? Только ли умение рисовать или хорошо писать 
стихи? Конечно, у каждого человека есть свой талант, который 
можно и нужно развивать, но главное – этот талант должен 
помогать не только в получении самоудовлетворения от любимого 
дела, но и доносить до людей то, что не всегда можно сказать.  

Ярким примером посредничества искусства являются даже 
знаменитые басни Крылова, в которых автор через образы 
животных стремится показать личные качества чиновников, как 
правило, негативные. Он не говорит напрямую, однако, читатели 
понимают идею, заложенную в произведениях. Часто искусство 
даёт возможность прямо, без каких-либо намёков, высказать 
желаемое. Например, это наблюдается в стихотворении М.Ю. 
Лермонтова «Поэт», где он обвиняет царскую власть в убийстве 
А.С. Пушкина[2,66]. Само стихотворение довольно быстро 
распространилось среди народа, хотя, естественно, не было 
пропущено цензурой. 

Именно искусство помогает человеку-созидателю высказать 
то, что накипело у него на душе, эстетично и торжественно 
преподнести свою точку зрения, призвать к чему-то. Именно 
поэтому люди, интересующиеся искусством, пополняют свой 
внутренний мир с помощью различных точек зрений на одни и те 
же вещи и на проблемы мироздания. 

Искусство - это нечто возвышенное и прекрасное, что 
помогает человеку познавать всю красоту этого мира. Это и 
картины, и скульптуры, и архитектура, и кинофильмы, и особенно 
музыка и литература.  

Некоторые люди не понимают искусства и предпочитают 
жить реальной жизнью, запутываясь в бытовых проблемах. Такие 
люди обречены на пустое существование, ведь для них недоступны 
такие понятия как красота природы, переливание красок или 
звучание скрипки. Для них все это просто не важно. Гораздо 
важнее, по их мнению, уделять время науке и работе.  

Другие считают искусство главным достоянием человека, и не 
могут без него существовать. Такие люди приходят в восторг, как 
только видят первое издание старинной книги или оригинальное 
полотно самого Винсента Ван Гога.  

Но есть и третья категория людей. Это те, кто создает 
произведения искусства. В первую очередь, это удивительные и 
талантливые люди, которые родились гениями. Таким человеком 
был Вольфганг Амадей Моцарт, который сочинил знаменитые 
музыкальные произведения. К таким людям относится и 
Александр Сергеевич Пушкин, ставший идолом классической 
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русской литературы. Перечислять талантливых людей, создавших 
удивительные произведения искусства, можно бесконечно. Ведь на 
протяжении всего существования мира создавалось искусство. 
Изначально это были наскальные рисунки, мифы и легенды, позже 
это стали фрески и различные архитектурные сооружения, и вот, 
наконец, дело дошло до картин, музыки и литературы. А уже в 
конце 19 века появился кинематограф. Все это – история 
искусства. То, что необычайно важно для человеческого рода и его 
развития. Ведь именно искусство позволяет человеку увидеть 
красоту мира. 

Смотря на картину в галерее, мы видим глубины моря, 
недосягаемость космоса, красоту человеческого бытия. Слушая 
музыкальное произведение, человек может услышать шум волн, 
трель соловья и шум ветра. Искусство - это продолжение природы. 
Оно помогает человеку задуматься над прекрасным, увидеть это в 
мелочах.  

Искусство это сложное понятие, который каждый человек 
понимает по-своему. Оно бывает материальным и духовным, но и 
в том, и в другом случае приносит индивидууму невероятные 
ощущения и удовольствие. Зарождение искусства произошло еще в 
древние времена, когда человек пытаясь передать увиденное 
рисовал на стенах пещер. 

Понимание искусства трудоемко и включает много 
компонентов. Оно пробуждает в человеке чувства и эмоции, 
которые преображают внутренний духовный мир человека. При 
появлении этих чувств жизнь человека становится прекраснее и 
переносит в мир фантазий. В  моем представлении искусство 
может быть разным. Это талант в художественном направлении, 
которым многие эпохи удивляли известные творцы. Такие 
картины не имеют цены, так как их внутренний смысл нелегко 
достичь, а поняв его душевное составляющее, обогатится.  

Произведения писателей поистине великолепны. Их 
экранизации в пьесах и на телеэкране дают свой остаток в душе 
каждого человека. Умение проникнуть глубоко в душу и затронуть 
все тайные уголки души доступно человеку, одаренному талантом. 
Когда люди истощены физически и морально искусство позволяет 
пережить этот тяжелый момент, а так же дать толчок к 
стремительным действиям. 

Архитектура является тоже фундаментальной отраслью 
искусства. Талант дает возможность увидеть в обычной глыбе 
мрамора будущую статую или памятник великому человеку. А 
собранные из камней и труда рабов пустыне в Египте наводят на 
нас потаенный интерес, так как невозможно представить, как в то 
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время не имея силовых устройств, можно было построить такие 
высокие и величественные монументы. 

Направление хореографии тоже имеет большую 
популярность в мире. С каждым днем становится все больше и 
больше людей вовлеченных в круговорот танца. Современные 
родители этот вид искусства считают одним из самых 
развивающих, поэтому в раннем возрасте отдают детей в 
различные кружки. 

Влияние искусства несоизмеримо, так как оно может 
заставить нас плакать, смеяться, грустить и даже выплескивать 
накопленные эмоции. Иногда оно заставляет совершать подвиги 
или бросаться в эту проникновенную глубину с головой. 
Осознание искусства всецело зависит от самого человека, 
насколько он открыт и готов к новым свершениям и чувствам. 
Оно занимает существенное место в любом обществе. Искусство 
доставляет удовольствие и позволяет проявить все свои 
положительные стороны и качества. 

Другими словами, искусство это то, что человек создает для 
показания своего внутреннего и окружающего мира. К искусству 
можно отнести многое, кино, театр, архитектуру и другое. 

Есть люди, которые не обращают внимания на искусство и 
живут своей реальной жизнью. Таких людей многие не принимают 
в серьез, так как они ни в чем не видят красоты, и обречены на 
существование в своем сером мире. Они не замечают истиной 
красоты природы, блики воды, ранний рассвет и другое. Они 
считают это неважным и предпочитают больше внимания уделять 
своей работе. А другие люди не могут представить себе свою 
жизнь бес искусство, так как искусство для них главная 
составляющая жизни. Эти люди частенько теряют дар речи, если в 
их руках оказывается экземпляр, многовековой давности. Так же 
они восхищаются, когда приходит в музей и картинную галерею.  

Есть еще третья часть людей. Это творцы, которые 
воспроизводят на свет, то что мы считает произведением 
искусство. Такого человека можно назвать умным или даже 
гением. К таким людям относятся Бетховен, Бах, Рублев и многие 
другие творческие личности. Они написали картины и сочиняли 
разные симфонии и сонаты. К этому классу людей можно отнести 
великого русского писателя Александра Пушкина. Этот человек 
стал воплощением русской классической литературы. Можно еще 
долго перечислять великих людей, но мы рассмотрели лишь 
нескольких из самых разных видов искусство. История искусство 
начинается чуть ли не с каменного века, ведь именно тогда 
зародилось искусство. На протяжении многих тысяч лет искусство 
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не куда не пропадало, а принимала разные облики и воплощение. 
Можно считать, что кино это довольно новое направление в 
искусстве. Оно появилось совсем недавно в начале двадцатого 
века. Ведь именно искусство позволяют заглянуть на много лет 
назад. 

Когда мы приходим в галерею, то мы наслаждаемся красотой 
картин. Слушая оперу, мы слышим звуки природы. Космонавт 
наслаждается красотой космоса и не может наглядеться на его 
глубину. В девятнадцатом веке даже была теория чистого 
искусство. Она предполагала, что искусство дороже жизни. А 
такой писатель, как Чернышевский развеял эту теорию в прах. Я 
это к тому, что каждый человек выбирает сам как ему относиться к 
искусству. Замечать ему красоту природы или не замечать. Ходить 
в музеи или не ходить…   

К примеру, недавно я со студентами первого курса 
специальности 1-23.01.06.06 таджикской группы факультета 
политологии и международных отношений ТГУПБП посетили  
Дом/квартиру-музей Народного поэта, Героя Республики 
Таджикистан Мирзо Турсунзода, который внёс огромный вклад в 
развитие культуры и литературы таджикского народа. Студенты  
ознакомились  с жизнью и творчеством известного таджикского 
поэта Мирзо Турсунзода, больше проявили почтения к нему. 
Просмотр  Дом/квартиры-музея  Народного поэта, Героя 
Республики Таджикистан Мирзо Турсунзода, вдохновили 
студентов, даже  некоторые  из них написали статью в 
университетскую газету «Маъвои хирад». 

Верно,  подчеркнул А.М. Горький, что человек по натуре 
своей – художник. Он  всюду, так или иначе, стремится вносить в 
свою жизнь красоту [1, 33] 
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НАЗАРИЯИ ТАРБИЯ: ТАМОЮЛИ МУОСИР ДАР 

ТАРҲРЕЗӢ ВА ТАТБИҚИ РАВАНДИ ТАРБИЯИ ҶАВОНОН 

ДАР ДАВРАИ ДИГАРГУНИҲОИ ҶАҲОНӢ 

 
Тезонидани равандҳои рушди тамаддуни ҷаҳонӣ, бӯҳрони 

модели классикии фаҳмиши системавии ҷаҳон, таҳияи манзараи 
синергетикии ҷаҳон дар илми муосир, ҳамчун асос барои дарк ва 

муайян намудани моҳияти таълим ва тарбия дар замони муосир 
мусоидат мекунанд. Он ҳамчун раванди мураккаби дохилии 
зиддиятноки ҳамкории байни омӯзгор ва донишҷӯ маҳсуб меёбад, 
ки ба татбиқи принсипи инсонгароӣ мусоидат мекунад. 

Тарбия падидаи иҷтимоӣ, фарҳангӣ, психологӣ ва педагогӣ 
буда, барои танзими ҳаёти инсон ва пешрафти ҷамъият хизмат 
менамояд. Он ҳамчун фаъолияти махсуси мақсадноки инсон барои 
рушди шахс ва ворид шудани инсон ба ҷараёни зиндагии воқеӣ ва 

бунёди ҳаёти маданӣ равона карда мешавад [1]. 
Фаъолияти инсон, ки ба рушди шахсият, фароҳам овардани 

шароит барои худмуайянкунӣ ва иҷтимоии донишҷӯён дар асоси 

арзишҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ, маънавӣ ва ахлоқии дар ҷамъият 
ҳамчун қоидаҳо қабулшуда ва меъёрҳои рафтори ба манфиати 
шахс, оила, ҷамъият ва давлат нигаронидашуда, тарбия номида 
мешавад. 

Дар асоси таҳлили назарияи муосири педагогӣ ва амалияи 
татбиқи раванди таълим дар муассисаҳои таълимӣ, як қатор 

тамоюлҳоро номбар намудан мумкин аст: 
1. Фаҳмиши рушди шахсӣ: амалияи иҷтимоӣ ва фарҳангӣ, 

фароҳам овардани шароит барои худмуайянкунии донишҷӯён. Дар 
воқеияти муосири иҷтимоию фарҳангӣ дарки анъанавии тарбия 

(ҳамчун ташаккул ва рушди шахсият дар раванди таъсири педагогӣ, 
ташкили коллективҳои гуногуни таълимӣ ва худомӯзӣ) 
самаранокии худро гум мекунад. 
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Моҳияти фаъолияти тарбиявӣ дар он аст, ки ҳамчун "ташкили 

раванди тарбия бо мақсади рушди маънавӣ, ахлоқӣ, зеҳнӣ, ҷисмонӣ 
ва иҷтимоикунонии мусбати донишҷӯён дар заминаи ташаккули 
таҷрибаи фаъолияти иҷтимоӣ ва шахсии онҳо, дастгирии 
ташаббусҳои иҷтимоии онҳо ва ба назар гирифтани ниёзҳои 

инфиродӣ» маҳсуб меёбад [2]. 
Ин фаҳмиши тарбия рушди шахсиро инъикос мекунад ва 

имкон медиҳад, ки ҷузъҳои зеринро қайд кунем: 
- рушди маънавӣ ва ахлоқии шахсияти донишҷӯён - фаъолияти 

мақсаднок, махсус ташкилшудаи омӯзгорӣ, ки ба ташаккул ва 
рушди фарҳанги маънавӣ ва ахлоқии донишҷӯён мусоидат мекунад 
(шиносоӣ бо арзишҳои асосии миллӣ, рушди шахсӣ); 

- амалияи иҷтимоӣ ва фарҳангӣ - фаъолияти махсус 

ташкилкардашудаи муштараки донишҷӯён, ки ба рушд ва ҳалли 
масъалаҳои  иҷтимоӣ равона карда шудааст; 

- дастгирии фардият - ташкил кардани дастгирии психологӣ ва 
педагогии иҷтимоии донишҷӯён, ки ҷиҳати фароҳам овардани 

шароит барои худмуайянкунӣ, интихоби роҳи ҳаёт, муайян ва 
ҳалли он мушкилоте, ки ба расидан ба ҳадафҳои ҳаёт халал 
мерасонанд, равона карда шудаанд. 

2. Хусусияти ҳамгироии табиати ғояҳои тарбия. Таҳлили 
методологӣ намудҳои зерини табиати тарбияро ошкор сохт.  

Моҳияти иҷтимоӣ-мутобиқшавии тарбия: тарбия ҳамчун 

раванди мақсадноки иҷтимоии банизомдарории ҳаёти инсон 
тавассути пайдоиши ташкилоти иҷтимоии ҷомеаи инсонӣ ва 
ҳамгироӣ ба сохтори ташкилии пайдошавандаи ҳар як шахс. 

Шомилшавии шахс ба сохторҳои муайяни иҷтимоӣ аз ҷониби бисёр 
муҳаққиқон ҳамчун раванди иҷтимоӣ муайян карда мешавад [2].  

Моҳияти аз ҷиҳати иҷтимоӣ мутобиқгаштаи тарбия мазмуни 

раванди тарбияро чунин муайян мекунад: омӯзиш ва риояи 
талаботи иҷтимоии қонуну меъёр ва қоидаҳо. 

Моҳияти аз ҷиҳати иҷтимоӣ мутобиқгаштаи тарбия 
хусусиятҳои раванди тарбияро чунин муайян мекунад: 

-  ташаккули мутобиқати иҷтимоӣ дар раванди азхудкунӣ ва 
назорат аз болои риояи меъёру қоидаҳо ва қонунҳо; 

- ташкили гурӯҳе, ки аъзои он дар раванди ҳамкорӣ фаъолияти 

муштараки ҳаётиро дар асоси қоида ва қонунҳои якҷоя таҳияшуда 
ва танзимшаванда ташкил мекунанд. 

- фароҳам овардани шароит барои худтанзимкунии зиндагӣ. 
3. Дастгирии технологии раванди таълим. Самаранокии 

раванди тарбия дар муассисаи таълимӣ тавассути ҳамгиро 

намудани фаъолияти гуногуни тарбиявӣ ба як системаи ягонаи 
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тарбиявӣ таъмин карда мешавад. Дар Стандарти давлатии 

таҳсилоти олӣ масъалаи ташаккули "муҳити ягонаи таълимӣ, аз 
ҷумла корҳои синфӣ ва беруназсинфӣ, фаъолияти гуногуни 
тарбиявӣ дар сатҳи гурӯҳ ва донишгоҳ, дарсҳо дар иттиҳодияҳои 
эҷодӣ, фарҳангӣ ва иҷтимоӣ бо назардошти хусусиятҳои таърихӣ, 

фарҳангӣ ва қавмӣ, ниёзҳои донишҷӯён ва волидони онҳо"муайян 
карда шудааст. 

Дар ин раванд ба технологияи ташкили таҷрибаи иҷтимоӣ ва 
фарҳангӣ диққати махсус дода мешавад, ки инҳоро дарбар мегирад: 

- фаъолият дар мақомоти идоракунии донишҷӯён, дар шӯрои 
роҳбарикунандаи муассисаи таълимӣ; 

- фаъолият дар гурӯҳи лоиҳавӣ (барои тарҳрезии иҷтимоӣ ва 
фарҳангӣ) дар сатҳи як муассисаи таълимӣ; 

- омодагӣ ва гузаронидани пурсишҳои иҷтимоӣ оид ба 
мавзӯъҳои гуногун ва барои шунавандагони гуногун, ки аз ҷониби 

ташкилотҳо ва шахсони алоҳида фармоиш дода шудаанд; 
- ҳамкорӣ бо ВАО-и маҳаллӣ; 
- иштирок дар омодагӣ ва гузаронидани корҳои беруназсинфӣ 

(мизҳои мудаввар, музокирот, ҳафтаҳои фаннӣ, намоишгоҳҳо ва ғ.); 

- иштирок дар кори маҳфили ҳозирҷавобон; 
- иштирок дар чорабиниҳои иҷтимоӣ (рейдҳо, меҳнати 

фоиданоки ҷамъиятӣ, корҳои волонтерӣ, чорабиниҳои муассисаи 
таълимӣ ва берун аз он); 

- ташкил ва иштирок дар барнома ва аксияҳои хайрия дар 
сатҳи гуногун, иштирок дар ҳаракати ихтиёриён; 

- иштирок дар сарпарастии тарбиятгирандагони хона- 
интернатҳо; 

- иштирок дар лоиҳаҳои муассисаҳои таълимӣ ва ҷамъиятӣ. 
Мавҷудияти тамоюлоти номбаршуда раванди тарбиявиро 

замонавӣ гардонида, дар назди омӯзгор чор масъалаи муҳимро 
мегузорад: 

-интихоби мақсадҳои тарбия; 
- муайян намудани муҳити тарбия, то ки дар он методҳои ба 

мақсад мувофиқ истифода бурда шаванд; 
- интихоби мундариҷаи тарбия, барои ҳалли масъалаи 

мушаххаси тарбиявӣ зарур аст; 
- интихоби технологияи тарбия барои ҳалли масъалаи 

гузошташуда. 
Тарбияи миллӣ дар шаҳрванд сифатҳои баланди ахлоқӣ, 

ҳуввияти миллӣ, инсондӯстӣ, озодандешӣ, мавқеи шаҳрвандӣ, 
ташаббускорӣ ва амсоли инро ташаккул медиҳад. Чунин шаҳрванд 

қодир аст, ки дар пояи манфиатҳои миллӣ фаъолият намояд, 
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нисбати зуҳуроти манфии ҷомеа аз лиҳози танқид назар кунад, 

Ватани хешро дӯст дорад ва манфиатҳои онро ҳимоя намояд, 
ҳамчун соҳиби тафаккури миллӣ ва посдори тамаддуни миллӣ дар 
пешрафти ҷомеа саҳмгузор бошад. 
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ГУМАНИЗМИ ТАРБИЯ ҶУЗЪИ АСОСИИ ТАФАККУРИ 

НАВИ ПЕДАГОГӢ 
                        

Инсон ба шарофати муҳаббат ба дунё меояд, дар оғӯши 

тарбияи бомуҳаббат, кӯдакӣ, наврасӣ, навҷавонӣ, ҷавонӣ мебинад 
ва ба камол мерасад. Муҳаббати инсонӣ шахсро дар таҳсил, 
кирдору гуфтор, дар фаъолият ва хидмат ба халқу Ватан, маҳбуби 
падару модар ва ҳамагон менамояд. Ин маънӣ барои одамон, 

падару модарон, бахусус барои муаллимон, омӯзгорон ва устодон 
амри воқеӣ аст. Аз ин рӯ, онҳо аз рӯзҳои нахуст мекӯшанд 
шогирдонро дар оғӯши муҳаббат тарбия кунанд ва ба ҳаёти 
пурҷӯшу хурӯш раҳнамун намоянд. Ин мантиқ дар миёни таҳқиқҳои 

донишманди варзида, Академики таҳсилоти Тоҷикистон И. 
Каримова ҳамчун меҳвари дурахшон шаъшаапошӣ мекунад. Дар ин 
мақола кӯшидем, ки ҷавҳари арзишманди таълифоти мавсуф 
ҳамчун меҳвари дурахшони гуманизми тарбия, ё худ инсонгароӣ 

дар тарбия мавриди баррасӣ қарор диҳем. 
Гуманизм – рӯ ба наврас овардани мактаб, эҳтироми шахсият 

ва қадру эътибори ӯ, бовар кардан, пазируфтани мақсадҳои фардӣ 
ва дархосту манфиатҳояш, яъне муҳайё сохтани шароити мусоид 

барои рушди қобилиятҳои ӯст. Чунин шароит имкон медиҳад, ки 
мактаб дар ҳар давраи синусолӣ – кӯдакӣ, наврасӣ, навҷавонӣ ва 
ҷавонӣ фаъолияти арзишманди ӯро таъмин карда, ба ҳаёти ояндаи 
арзишманд, вале пуртазод омода созад. 

http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=126326
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Гуманизми тарбия ҷузъи асосии тафаккури нави педагогӣ 

мебошад. Он ба таври куллӣ моҳият ва хусусияти раванди 
педагогиро сифатан тағйир медиҳад. Гуманизм шогирдро дар 
маркази раванди педагогӣ мегузорад. Ба ин маънӣ мақсади асосии 
раванди педагогӣ рушди кӯдак хоҳад буд. 

Дар муҳити мактаб бетафовутӣ, беташаббусӣ, бемасъулиятӣ, 
паст рафтани фарҳанги педагогии муаллимон ва дилсардӣ дар 
таълиму тарбияи зиёд ба мушоҳида мерасад. Дар робита бо ин 
таҳлилу танқиди педагогикаи якрангу берӯҳ, ки то давраи 

соҳибистиқлолии Тоҷикистон вуҷуд дошт, на рӯякӣ, балки бояд 
қатъӣ ва асоснок бошад: дастовардҳои педагогӣ, ки бешубҳа дар 
давраи шӯравӣ ба даст омада буданд, беасос инкор нашаванд. 

Вазифаи асосии омӯзгоре, ки дар доираи талаботи гуманизм 

фаъолият мекунад, ба бачаҳо зиндагӣ карда тавонистанро омӯхтан 
аст, зеро зиндагӣ худ барои инсон санъати муҳим ва дар айни замон 
хеле мураккаб мебошад. 

Вобаста ба вазъияти номусоиди иҷтимоӣ, ки солҳои охир дар 
кишвари мо ҷой дорад, ба ақидаи академик И. Каримова, 
проблемаи гуманизми таълим дар мактабдории мо махсусан муҳим 

мебошад. Вазъияти мазкур ба роҳандозии муносибати солими 
байни ашхос дар ҷомеа то андозае халал мерасонад. Мактаб айни 
замон ба ташаккули шахсияти ҷавонон масъул мебошад. Дар 
мактаб бояд танҳо одамоне фаъолият кунанд, ки таҳсилоти махсуси 

педагогӣ – психологӣ гирифтаанд. Маҳз онҳо бояд мувофиқи 
вазифаи касбии худ ба инкишофи пурсамари шахсияти хонандагон 
машғул шаванд. Фарзанд агар мактаб физику математикҳоро 
омода сохта бошад ҳам, одамони инсонпарварро, ки бо ҳам умр ба 
сар мебаранд, фарзанд ба воя мерасонанд, ғами ояндаи Ватанро 
мехӯранд, тарбия  накардааст. Ва то даме, ки мактаб ин нақшаи 

пурмасъулияти худро нафаҳмад ва мавқеашро тағйир надиҳад, 
вазъият беҳтар намешавад. 

Айни замон ҷавонон, ба ақидаи аксарият, дар муносибати 
тарафайн арзишҳои маънавиро ба инобат намегиранд, рафтору 

кирдорҳои зишт зоҳир менамоянд, ба нашъамандӣ ва ҳатто ба 
ҷиноят даст мезананд. Сабаби ин, албатта, дар ботини шахсият не, 
балки дар шароити иҷтимоӣ ва фарҳангиест, ки ҷомеаро ба роҳи 
хато мебарад. Авзои маънавӣ ҳоло ба куллӣ тағйир ёфтааст, на 

танҳо идеалҳо аз байн рафтаанд, балки нерӯҳои иҷтимоие низ 
нестанд, ки меъёрҳои маънавиро ба ҷавонон омӯзонанд. 

Мутахассисон, аз ҷумла, И. Каримова таъқид мекунад, ки дар 

тавсифи маънавии шахсият муҳимтарин меъёр тарзи муносибати ӯ 
нисбат ба дигар одамон бошад. Дар робита ба ин муҳаққиқ чандин 
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зинаи инкишофи шахсиятро ном мебарад. Зинаи якум худбинист, 
ки шахс асосан манфиати худро меҷӯяд ва мувофиқи мақсадҳои худ 
дигар одамонро истисмор мекунад. Ин зумра одамон некӯаҳволии 
шахсии хешро мояи хушбахтӣ мешуморанд ва ба дигарон дар 

сурате таваҷҷуҳ менамоянд, ки ба боз ҳам беҳтар гардидани ҳаёти 
моддии худ мадад расонида тавонанд. 

Зинаи дигари рушди шахсият ва муносибати тарафайн ҷудо 
кардани одамон ба гурӯҳҳо мебошад. Дар ин сурат ҷавон худро бо 
гурӯҳҳои муайяни этникию иҷтимоӣ мепайвандад ва ба дигарон аз 
рӯи он муносибат мекунад, ки онҳо ба ин гурӯҳ  шомиланд ё не. 

Агар ҷавони дигар низ узви он гурӯҳ шомиланд ё не. Агар ҷавони 
дигар низ узви он гурӯҳ бошад, пас ӯ ба эҳтиром, ҳамдардӣ ва 
ғамхорӣ сазовор хоҳад буд, агар не, ӯ мавриди таваҷҷуҳ қарор 
намегирад. 

Дар зинаи инкишофи шахсият – зинаи муносибатҳои байни 
ашхос, яъне муносибати гуманистӣ ба шумор рафта, маҳз он дар 

синфхона ва муҳити мактаби муоссир ташаккул ёбад. Барои шахсе, 
ки ба ин зина расида бошад, шахси дигар азиз хоҳад буд. Танҳо аз 
ҳамин мавқеъ оид ба маънавият сухан гуфтан мумкин аст, зеро маҳз 
дар доираи маънавият қоидаи асосии ахлоқии гуманистӣ амал 

мекунад: ба дигарон тавре рафтор кун, ки аз онҳо чунин рафторро 
хоҳонӣ. 

Баъзе мутахассисон боз як зинаро номбар мекунанд, ки он 
зинаи рушди рӯҳӣ мебошад. Шахси ба чунин зинаи рушд расида, 
дигаронро ва ҳамчун мавҷудияти миранда, балки ҳамчун 
мавҷудияти ба хиради ҷаҳонӣ бевосита алоқаманд, ҳамчун як қисми 

коинот мешиносад. Дар ин сурат дигар шахсият на танҳо арзиши 
инфиродии алоҳидаи гуманистӣ, балки арзиши умумӣ касб 
мекунад, ки накӯаҳволии ҳар як фарди алоҳида ба он вобаста 
мебошад. 

Академик И. Каримова, зикр мекунад, ки шахс мавқеи ҳозираи 
худро на танҳо дар консепсияҳои назариявӣ, балки дар фаъолияти 

амалӣ низ бояд вобаста ба шароити мушаххаси иҷтимоию фарҳангӣ 
ва иқтисодии ҳаёти инсон ба миён гузорад. 

Дар ҳалли вазифаҳои педагогӣ ду усул ё ду муносибат вуҷуд 
дорад: яке фармонфармоӣ, ки омӯзгор масъалаҳоро худаш ҳал 

мекунад ва шогирдонро маҷбур месозад, ки амали барои 
ояндаашон зарурро анҷом диҳанд; дигаре гуманистӣ, ки омӯзгор бо 
хонандагон ҳамкорӣ мекунад ва мекӯшад, ки бачаҳоро ба ҳалли 
мустақилонаи масъалаҳои таълимӣ сафарбар намояд. 

Муҳимтарин вазифа аз он иборат аст, ки бача дар давраи 
таҳсил дар мактаб қадру эътибори худро донад, ба худ, ба дониши 
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худ, ба қобилият ва имконияти худ бовари пайдо кунад ва фаҳмад, 

ки танҳо тавассути некӣ ба ин мақсад метавон ноил гардид, зеро 
некӣ тавлидгар ва созанда аст. Педагоги барҷаста 
В.А.Сухомлинский барҳақ мегӯяд: “Бачаҳо сарчашмаи илҳоманд ва 
вазифаи ман аз он иборат аст, ки бачагии онҳоро равнақ диҳам, 

ҳифз намоям ва рафиқу дӯсти онҳо бошам”. 
Панди чинӣ таъкид мекунад: “Аз рӯзи таваллуд то сесолагӣ 

бача Худои туст, аз се то даҳсолагӣ ӯ ғуломи ту ва аз даҳсолагӣ 
бача дӯсти ту мебошад”. 

Дар шароити имрӯза дигаргуниҳои иҷтимоию иқтисодӣ 
проблемаҳои тарбияи бачаҳо ва ҷавонон бар асоси низоми 
гуманизми тарбия аҳамияти аввалиндараҷа касб мекунад. Дар ин 
росто дар назария ва амалияи тарбия ва таълими муосир инкишоф 
ва татбиқи ғояҳо ва қоидаҳои асосии педагогикаи инсонгароӣ хеле 
муҳим мебошад. Дар маркази маҷрои гуманистии тарбия ҳамеша 

шахсияти мукаммал қарор дорад, ки мекӯшид имкониятҳои худро 
пурра ба кор андохта, ба мақсадҳои баланд ноил гардад.    

Инкишофи таҳаммулпазирӣ ниёзи воқеаии ҷомеаи муосир 
мебошад. Дар шароити ташаккули муносибатҳои нави иҷтимоию 

иқтисодӣ проблемаи илман асосноки мутобиқати таҳсилот ба он 
аҳамияти муҳим касб мекунад. Айни замон раванди муосири рушди 
таҳсилот, ҷомеа ва давлати Тоҷикистон ба қадри кофӣ мураккаб ва 
пурзиддият мебошад. Нобасомониҳои иҷтимоии даҳсолаи охири 

асри ХХ ва ибтидои асри ХХI дар ҳамаи соҳаи муносибатҳо, аз 
ҷумла, дар бобати таҳаммулпазирӣ низ ҳодисаҳои манфиро равнақ 
дод. 

Фарзанди мо, ки зиндагии ӯ аз нахустин моҳу солҳо дар 
хонадони этноси мушаххас сурат мегирад, асосан дар доираи як 
фарҳанги миллӣ тарбия меёбад. Муошират дар муҳити иҷтимоӣ ва 
таълим дар мактаб, аз як тараф, хусусияти умда, фардӣ ва нотакрор 
дорад, аз тарафи дигар, тамоюли гуногунфарҳангӣ ва ё фарҳанги 

ноқиси шахсият таҳаммулпазирии ӯро ташкил менамояд. Аз ин рӯ, 
гузориши проблемаи тарбияи таҳаммулпазирӣ дар шароити 
гуногунфарҳанги Тоҷикистон, ба назари мо, тамоюли муҳим ва 
пешқадам буда, аҳамияти иҷтимою фарҳангӣ ва сиёсӣ дорад, зеро 

дар шароити гуногунфарҳангӣ бар асоси арзишҳои 
таҳаммулпазирӣ, муттаҳид сохтани ҷомеа, ҳимояи манфиатҳои 
шахсияти кӯдак ва ҷомеа аҳамияти муҳим касб менамояд. Бинобар 
ин, ғояи тарбияи шахсияти сулҳофар, ки бо ташаккули 

таҳаммулпазирӣ, сулҳхоҳӣ, ба ҳалли мусбат ва босамари 
проблемаҳои ҳаётӣ алоқаманд мебошад, дар педагогикаи миллӣ яке 
аз ҷойҳои марказиро ишғол мекунад. 
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Фарҳанги гуманистии тоҷик иқтидори бузурги сулҳофарӣ 

дорад, ки бояд ҳам дар миқёси давлатӣ ва ҳам дар ҷараёни педагогӣ 
амалӣ гардад. Таҳаммулпазирӣ барои татбиқи амалии сулҳ ва ба 
даст овардани сулҳ зарур аст. 

Даҳсолаи охир дар шароити тарбияи гуманистӣ дар 

педагогика таҳаммулпазирӣ аҳамияти махсус касб кард. Барои 
фанни таърих ғояи таҳаммулпазирӣ комилан нав нест. Ва 
пайдоиши онро бо ҷустуҷӯи ҳодисаҳои шабеҳи қасос алоқаманд 
медонад: “Ҷон ба ҷон, чашм ба чашм, дандон ба дандон, по ба по.” 

Қасос ба таърихи инкишофи тарбияи маънавӣ, аввалан ҳамчун 
интиқом, ё ба бадӣ бо бадӣ ҷавоб додан, дуюм, ҳамчун як шакли 
зӯроварӣ ворид гардид. Дар қадим ба ҳамин минвол муносибатҳои 
тарафайнро ба низом медароварданд: касе, ки аз касе бадӣ медид, 

ба ӯ бо бадӣ ҷавоб медод. Тахминан дар ҳамин давра яке аз аввалин 
талаботи ахлоқӣ ба вуҷуд меояд, ки ба муқобили қасос беҳтарин 
дастури маънавӣ арзёбӣ мегардад: “Он чи, ки ба худат намехоҳӣ, ба 
дигарон низ махоҳ”. Ин талабот дар таърих бо номҳои гуногун 

машҳур аст: ҳикмат, қоида, панд, мақол, зарбулмасал, дастур, 
“Қоидаи тиллоӣ”. 

Мафҳуми “Таҳаммулпазирӣ” дар соҳаҳои гуногуни дониш: 

ахлоқ, психология, сиёсат, диншиносӣ, фалсафа, тиб ва ғайра 
истифода мешавад. Моҳияти мафҳуми таҳаммулпазирӣ дар 
вожаҳои сабр, эътироф, эҳтиром, ҷавонмардӣ, авф, шавфқат, 
ҳамдардӣ, меҳрубонӣ, гузашт, пойдорӣ, таҳаммул, тамкин ва ғайра 
инъикос ёфтааст. 

Муҳити таҳаммулпазирӣ ба арзишҳои гуманистӣ ва маънавӣ 
асос ёфта, барои рушди раванди таҳсилот шароит фароҳам меорад 

ва худ шароити таҳсилоти гуманистӣ ба шумор  рафта, шахсияти 
таҳаммулпазирро инкишоф ва тарбия медиҳад. Ин шахсият озод ва 
мустақим буда, фаъолона муҳити зистро дарк мекунад ва онро 

дигаргун месозад. Дар ин сурат дигар ҳақиқати воқеӣ муҳити 
таҳаммулпазириро набояд фаромӯш кард. Ширкати 
таҳаммулпазирӣ дар фазои муассисаи таълимӣ бо он маънидод 
мегардад, ки оне қисмати ҳақиқати инсонӣ буда, метавонад дастури 

аввалинро ҷиҳати дарки воқеят аз байн барад, яъне шахсияти 
таҳаммулпазир яке аз иштирокдорони муошират гардида, 
арзишҳои фарҳангиро, ки ӯ ба он тааллуқ дорад, тарғиб менамояд. 

Гуманизм ба маънии умумӣ низоми таърихан тағйирёбандаи 

ақидаҳост, ки шахсияти инсон, ҳуқуқи ӯ баҳри озодӣ, саодат, 
инкишоф ва зуҳури қобилиятҳояшро мешиносад, эътироф мекунад, 
хайрхоҳӣ ё манфиати инсонро ҳамчун меъёри баҳо ё арзёбии 
муассисаҳои иҷтимоӣ мепазирад ва баробарӣ, адолат, ростиву 
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ҳақиқат ва одамиятро меъёри муносибатҳои байни одамон 

мешуморад. Гуманизм асосан ҷаҳонбиниест, ки принсипи асосии он 
муҳаббат ба одамон, эҳтироми шарафу эътибори инсон, ғамхорӣ ба 
мардум мебошад. Ба маънои васеъ гуманизм рӯ овардан ба инсон, 
ба эҳтиёҷу талаботи ӯст. Дар гуманизм майлу рағбати шахсият, 

одамон ва ҷомеа, саодат ва камолоти шахсият инъикос меёбад. 
Гуманизм ҳамчун консепсияи назариявӣ ҳуқуқи инсон ба 

озодию саодат, бе монеа инкишоф ёфтан ва зоҳир сохтани қобилият 
ва иқтидори эҷодиро эътироф мекунад. Ин хусусиятҳо дар 

консепсияи гуманистӣ ба ҳайси меъёрҳои асосии иҷтимоӣ, дастурҳо 
ва тамоюлҳои инкишофи ҷамъият зуҳур мекунанд. Гуманизм дар 
муносибати байни аъзои ҷамъият имкониятҳои баробар, адолати 
иҷтимоӣ, фарҳанги баланди муошират ва одамиятро меъёри асосӣ 

меҳисобад.  
Ҷавҳари ҷаҳонбинии гуманистӣ ва омили ягонаи 

ташаккулдиҳандаи низоми он инсон мебошад. Ин дар муносибати 
гуногунҷанбаъ нисбат ба инсон, ҷомеа, ба арзишҳои ахлоқии он, 

дар фаъолият ва умуман дар муносибат бо ҷаҳон зоҳир мешавад. 
Дар ҳамаи ин ҷанбаъҳо гуманизм ё худ одамияти шахсият ифода 
меёбад. Ба фармудаи  инсонгарову инсонпарасти нотакрор 
Мавлонои Балхӣ: 

Одамият – эҳтироми одамӣ, 

Бохабар шав аз мақоми одамӣ. 
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НАЌШИ КОНСЕПСИЯИ МИЛЛИИ ТАРБИЯ ДАР 
ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ ДОНИШЉЎЁН 

 

Бо дарназардошти низоми таҳсилоти кунунӣ аз нуқтаи назари 
шароити такомули имрӯза, барои ташаккули шахсӣ ва рушди 
донишҷӯён, бояд қайд кард, ки таҳияи Консепсияи миллли тарбия 

айни муддао гардида, ин низом бо худ таъсири мақсадноки соҳаи 
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маориф, ошно намудани насли наврас ва мутаххасисиони ҷавонро 

бо арзишҳои маънавӣ ва ахлоқӣ ва пешбарӣ намудан ба ҳалли 
масъалаҳои тарбияи хамаҷонибаи ӯ равона месозад. 

Агар мо ба таърихи ғояҳои тарбиявии тамаддунҳои ⱪадим 
назар оварем, аллакай асосҳои Консепсияи миллии тарбияро дар 

онҳо мушоҳида карда метавонем.  
Фалсафаи қадим бо ғояҳои тарбияи маънавӣ ва ахлоқӣ фаро 

гирифта шуда, бо номи Арасту (384-322 пеш аз милод) 
алоқамандии зич дорад, ки дар аⱪидаҳои ӯ оиди зарурати тарбияи 
ахлоқии насли наврас тавассути машқҳо дар корҳои хайр фикрҳо 
баён шудаанд. Чӣ тавре ки Афлотун зикр намудааст (427-347 пеш 

аз милод), вазифаи аввалиндараҷаи педагогика интиқол додани 
принсипҳои фазилат ба наслҳои оянда ва бо ин тақвият додани 
қисми оқилонаи рӯҳ вобаста аст. Суқрот (тақрибан 469-399 пеш аз 
милод) бо масъалаҳои фазилатҳои ахлоқӣ машғул шуда, 

фалсафаро ба қисми амалӣ ҷудо намудааст, яъне ба корҳои нек ва 
ҳикмат. Ӯ ⱪайд намудааст, ки худи ҳикмат ин фазилат аст, яъне 
дониш дар бораи некӣ, ин худ бо воситаи корҳои нек таъсир 
расонидан  ба ташаккули  ҷавонон ва аз корҳои бад нигоҳ доштан, 

ки ин барои ба даст овардани тарбияи ахлоⱪӣ ва арзишҳои ахлоⱪӣ 
ёрӣ мерасонад. Тибқи гуфтаи Демокрит (460-370 пеш аз милод), 
шахси хушахлоқ бояд далер бошад ва бар ҳавасу эҳсосоти худ 
ҳукмрон гашта, барои накӯкорӣ кӯшиш кунад, ба бекорӣ, тарзи 

ҳаёти булҳавасона роҳ надиҳад, барои мувофиқат ва мӯътадилии 
хоҳишҳои худ кӯшиш кунад, онҳоро ба имкониятҳои воқеӣ 
мутобиқ созад [1].  

Аз ин аⱪидаҳо хулоса баровардан мумкин аст, ки назарияи 

файласуфони қадимро ғояи умумӣ муттаҳид мекунад, ки он 
ташаккули табиати инсон бидуни дарк кардани меъёрҳо ва 
арзишҳои ҳаёти инсон тасаввурнопазир аст, тамоми ҷанбаҳои 

рушди шахсият, пеш аз ҳама, бо тарбияи маънавӣ ва ахлоқӣ 
алоқаманд аст. Имрӯзҳо дар назди омӯзгорон масъалаи таълими 
маънавӣ ва ахлоқӣ, ки минбаъд тарбияи маънавиёт ва ахлоқии 
насли наврас ва мутаххасисиони ҷавонро амалӣ хоҳанд кард, ба 

мушкилоти зиёд бархӯрда истодааст. Яке аз роҳҳои ҳалли ин 
масъала фаҳмидани моҳияти тарбияи маънавӣ ва ахлоқӣ ҳамчун 
фатҳи ⱪуллаҳои муайянкардаи идеалии ҳам омӯзгору ҳам шогирд 
боякҷоягӣ ва аз омӯзгор талаби таҳияи усул ва шаклҳои тарбияи 

маънавӣ ва ахлоқиро чун як соҳаи мушаххаси кори таълимӣ 
интизор шудан мумкин аст. Чунин фаҳмиш тағйироти куллиро на 
танҳо барои шогирд, балки барои омӯзгор низ пешбинӣ менамояд. 
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Муаллим на танҳо шогирдро бо роҳи рушди маънавӣ 

мебарад, балки худаш низ дар ин самт ҳаракат мекунад. Вазифаи 
муҳим дар ин роҳ нишон додани роҳҳои имконпазири ҳаракат ба 
қуллаҳои ахлоқи ҳамида мебошад. Яке аз мушкилоти мубрам, 
инчунин ҳавасмандгардонии рушди маънавии донишҷӯ, ҷустуҷӯи 

паҳлӯҳои ахлоⱪӣ дар соҳаи ҳамкорӣ бо ҷаҳони муосир ва 
ҳамчунин арзишҳои дунявӣ ва маънавиёти инфиродии худ 
мебошад. Ҷустуҷӯи зикршуда метавонад на он тавре, ки дар аввал 
пешбинӣ шуда буд (ва дар амал аксар вақт чунин мешавад) андаке 

дигар хел низ ҷараён гирад. Таълими шахсияти комил дар худ 
раванди мусоидат ба болоравии донишҷӯён ба идеали ахлоқӣ 
тавассути рушди арзишҳои ахлоқӣ (гуманистӣ, зеҳнӣ, иҷтимоӣ, 
эстетикӣ, касбӣ), - бедор ва ташаккули ҳиссиёти ахлоқӣ (шарму 

ҳаё, миннатдорӣ), вазифа, имон, эҳтиром, адолат, раҳм); - 
ташаккули иродаи ахлоқӣ (қобилияти накӯкорӣ ва муқобилият ба 
бадиро дарбар хоҳад гирифт. Ҳамчунин сабр ва таҳаммулпазирӣ, 
омодагӣ ба паси сар кардани озмоишҳои зиндагӣ ва муқовимат бо 

васвасаҳо, талош барои беҳбудии маънавиёт); - ҳавасмандгардонӣ 
барои рафтори ахлоқӣ (итоат, хидмат ба Ватан, шарикӣ ва некӣ), 
ки ҳамаи онҳо дар унсурҳои Консепсияи миллии тарбия хеле хуб 

ифода ёфтаанд. Ҷузъи муҳими тарбияи маънавӣ ва ахлоқии 
донишҷӯён, барои омӯзгорон ин ташаккул ва тарғиби арзишҳои 
гуманистӣ, зеҳнӣ, иҷтимоӣ, эстетикӣ, касбӣ ва ғайраҳо мебошад.  

Арзишҳои зеҳнӣ инҳоро дарбар мегиранд: - донистани 

асосҳои касб, қобилияти тафаккури касбӣ, дарёфти маълумоти 
муҳим, донистани урфу одатҳо, муⱪаддас доштани оила, 
корпоративизми касбӣ ва ғайра, ки онҳо дорои аҳамияти 
иҷтимоии донишҷӯён гардида, зебоипарастӣ, санъат, қобилияти 

эҳсос кардани зебоӣ дар ҳама чиз ба зуҳуроти хоси ривоҷу равнаⱪ 
додани арзишҳои эстетикӣ табдил меёбанд. 

Дарки арзишҳои гуманистии фаъолияти касбӣ ба донишҷӯён 
имкон медиҳад, ки минбаъд дар бораи ташаккули сифатҳои 

касбии назарраси шахсӣ: муҳаббат ба касбу кор, қабул ва 
фаҳмидани мавқеи ҳар як фарди коллектив, корпоратсия, 
инсонигарӣ, ҳамдардӣ, қобилият ва хоҳиши ғамхорӣ намудан, 
тактикаи психологӣ, масъулият барои ҳаёт ва саломатӣ, дӯст 

доштани зиндагӣ ва ғайраҳоро пайдо намоянд. 
Доштани арзишҳои касбӣ, аз қабили сулҳпарварӣ, масъулият, 

озодихоҳӣ, раҳму шафⱪат, поксириштӣ, садоқат, ватандӯстӣ, 
ⱪадрдонӣ, адолат, инсондӯстӣ, ростқавлӣ, меҳрубонӣ ва ғайра ба 

мо, омӯзгорон, имкон медиҳад, ки тактикаи муайяни рафтор ва 



  

182 

эҷодкорона муносибат намудан бо тарбиятгирандагонро ривоҷу 

равнаⱪ диҳем, то ки қарзи касбии худро дар сатҳи баланд иҷро 
намоем. Дар асоси таҳлили адабиёти этика, психология, фалсафа 
мо эҳсосоти ахлоқии зеринро муайян кардем: Шарму ҳаё - тарси аз 
даст додани эҳтиром дар назди касоне, ки шахс назди онҳо шаъну 

эътибори худро паст карда буд. Сипосгузорӣ – ин эҳсосе, ки кас 
барои меҳрубонӣ, таваҷҷӯҳ, хидмати ягон касе пайдо менамояд. 
Ⱪарз - ҳисси масъулияти маънавӣ барои рафтори худ дар назди 
одамони гирду атроф, ҷомеа мебошад. Имон ин ҳиссиётест, ки бо 

олами маънавии шахс зич алоқаманд буда, дар асоси маълумоти 
муайяне оиди ягон ашё пайдо мешавад, ки дар ғояҳо ё тасвирҳо 
ифода ёфта, бо зуҳури эътимод ва як қатор ҳиссиёти дигар 
ҳамроҳӣ мекунад ва ҳамчун ангезанда, ҳавасмандкунанда хизмат 

мекунад ва барои танзиму роҳнамоӣ барои фаъолияти ояндаи 
инсон истифода бурда мешавад. Эҳтиром мавқеи як шахсро нисбат 
ба шахси дигар намоиш дода, эътибори шахсиятро эътироф 
менамояд. Адолат муносибати беғаразона, ростқавлона ба касе, 
чизе аст. Шафқат - ҳамдардӣ ба ранҷу азоби ягон каси дигар 
ҳангоми ғаме ё бадбахтие пайдо мешавад.  

Ташаккули иродаи ахлоқӣ муколамаи шахсро бо зуҳури 
ботиниву рӯҳии худ пешбинӣ намуда, ӯро ба некӣ, беҳбудӣ равона 
мекунад, ки ин ба қобилияти муқовимат бо бадӣ оварда 
мерасонад, дар ҳоле ки сабр ва таҳаммул зоҳир мешавад, он имкон 

медиҳад мушкилот бартараф карда шуда,  ба он душвориҳое, ки 
дар зиндагӣ ба вуҷуд меоянд, тобовар гардида, онҳоро ба осонӣ 
паси сар намояд. Дар ҷилди якуми луғати забони тоҷикӣ омадааст: 
одоби хуб, кирдорҳои писандида [3]. 

Ангеза барои рафтори ахлоқӣ итоаткорӣ, итоати бешубҳа ба 
иродаи каси дигар, хидмат ба Ватан огоҳии ҳар як шахс аз 
аҳамияти ҳамбастагии иҷтимоӣ ва иштироки шаҳрвандӣ дар эҳёи 

маънавӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоию сиёсии кишварро пешбинӣ 
мекунад, ширкат ва ҳамкорӣ дар кори нек. Дар асоси хулосаҳое, 
ки А.А. Бодалев: "ташаккули" хӯлаи "дониш, таҷриба ва амалҳо 
танҳо бо таъсири хубҳамоҳангшавӣ бо ақл, ҳиссиёт ва иродаи 

инсон ба вуҷуд меояд" [2], метавон гуфт, ки тарбияи маънавӣ ва 
ахлоқӣ бояд тамоми ҷанбаъҳои асосии шахсият - маърифатӣ, 
эҳсосотӣ ва иродавиро фаро гирад. Ҳоло аз тарафи мо ҷузъҳои 
асосии баҳодиҳии тарбияи маънавӣ ва ахлоқии донишҷӯён муайян 

гаштанд: - паҳлӯҳои ҳавасмандӣ ва арзишӣ; - аз ҷиҳати маърифатӣ; 
- ҷиҳати фаъолияти эҷодӣ; - рефлексивӣ - арзёбӣ; - субъективӣ-
ислоҳӣ. Дар амалия мо ба хулосае омадем, ки қисми 
ҳавасмандгардонӣ на танҳо ҳамчун омили низомнокии фаъолият, 
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балки асоси шахсият низ мебошад. Ҳамзамон, ҷанбаи муҳими 

омӯзгори оянда ин талабот барои худшиносӣ ва ифодаи иқтидори 
маънавии хусусии ӯ мебошад. 

Эътимоди баланд дар татбиқи ҳама самтҳои консепсияи 
миллии тарбияи Тоҷикистон ҳамчун ҷузъи мотивативӣ-арзишӣ дар 

соҳаи маориф тавсиф карда шуда, рушди ҷузъи маърифатӣ-
таҳкурсиявӣ дар тарбияи маънавӣ ва ахлоқии донишҷӯён ин 
азхудкунии низоми донишҳое, ки хусусиятҳои асосии муҳими 
арзишҳои ахлоқӣ буда, барои азхудкунӣ ва дар амалтатбиⱪкунии 

рафтори ахлоқӣ наⱪш мебозад. 
Чунин донишҳо ба донишҷӯён имкон медиҳад, ки мавқеи 

ахлоқиро нисбати худ ва шахсони дар атроф буда дарк намоянд ва 
истифода баранд.  

Ҷузъи субъективӣ-ислоҳӣ маънои инфиродии фаъолияти 
педагогиро барои татбиқи унсурҳои консепсияи миллӣ, ташаккули 

сифатҳои ахлоқии шахс, инчунин қобилияти дар фаъолияти 
педагогӣ ба эътибор гирифтани камбудиҳои ошкоршуда ва ислоҳи 
онҳоро дар назар дошта, равишҳои гуногунро ҳангоми ҳалли 
мушкилот истифода мебаранд. Имрӯзҳо тарбияи маънавӣ ва 

ахлоқӣ наметавонад тавассути дарсҳои алоҳида дар раванди 
таълим истифода шавад. Он бояд таълим ва тарбияи донишҷӯёнро 
ба таври возеҳ ва бонизом дарбар гирад. 

Ҳалли масъалаи тарбияи маънавӣ ва ахлоқӣ на дар соатҳои 

таълимии ҷудогона, балки дар ташкили фазои маънавӣ дар 
муассисаи таълимӣ бояд гузарад, ки ба ташаккули маънавӣ ва 
ахлоқии хонанда мусоидат намояд ва дар ӯ хоҳиши нишон додани 
ахлоқи ҳамидаро бедор намояд. Аз ин лиҳоз таҳия ва пешниҳоди 
Консепсияи миллии тарбияро, чун низоми тайёри тарбияи 
ҳаматарафаи донишҷӯён ва мутахассисони чавон истифода бурдан 
лозим аст. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 

САМОСОЗНАНИЯ 
 

Система образования и воспитания является, согласно Закону 
Республики Таджикистан «Об образовании», одним из главных 
факторов экономического и социального прогресса общества, ибо 
именно она в процессе и на основе усвоения нравственно-этических 
ценностей национальной и общечеловеческой культур формирует 
моральные качества развивающейся личности, создает 
необходимые условия для воспитания высоконравственного 
гражданина, его самоопределения и самореализации. 

Особое место в вопросе проведения воспитательной работы 
занимает Постановление Правительства Республики Таджикистан 
о принятии «Национальной концепции воспитания в Республике 
Таджикистан», разработанной Министерством образования на 
основании Конституции Республики Таджикистан и утвержденной 
Президентом Республики Таджикистан (5 марта 2006 г.). 

В числе важнейших условий успешного решения данной 
проблемы -обеспечение эффективного функционирования 
культурно-образовательной среды для социализации студенческой 
молодежи. Общечеловеческие ценности имеют определяющее 
значение в содержании любой культуры, ибо выступают в качестве 
объединяющего, сплачивающего общество фактора. 

Формирование системы ценностей теснейшим образом связано 
с воспитанием личности, с её социализацией. Решающую роль в 
этом процессе принято отводить семье и образовательному 
учреждению, но не менее важными представляются окружающая 
индивида общественная среда, массовая культура в целом. 

Государство поставило перед высшей школой задачу 
воспитания нравственной, деятельной личности, способной решать 
разноуровневые задачи, особенно в период социально-
экономических, политических и духовных преобразований, 
происходящих в настоящее время в нашей стране. Ведущая роль в 
этом процессе принадлежит воспитанию как целенаправленному 
планомерному процессу, включающему разносторонние 
воспитательные воздействия на личность, являющуюся и объектом, 
и субъектом воспитания. 
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Среди современных проблем воспитания наиболее острой 
является проблема нравственного воспитания. Это обусловлено 
разрушением привычной политической и социальной системы 
государства, его экономики. Ценности выступают интегративной 
основой как для отдельно взятого человека, так и для любой малой 
или большой социальной группы, нации, для человечества в целом. 

Воспитание, как и образование, представляет собой двоякое 
воздействие общества на личность в целях ее социализации. На 
практике их очень трудно отделить друг от друга. Как писал 
Л.Н.Толстой: «И воспитание, и образование неразделимы. Нельзя 
воспитывать, не передавая знания, всякое же знание действует 
воспитательно». Иначе говоря, любое образование всегда 
осуществляется с определенных позиций, точек зрения, взглядов 
педагогов, которые они разделяют, исповедуют. Это неизбежно 
проецируется на стиль и содержание преподавания, характер 
преподнесения учебного материала, то есть становится 
воспитанием в свете определенных взглядов. Особенно трудно 
представить себе нейтральное к разным взглядам образование в 
сфере гуманитарных наук. Они по самому своему характеру очень 
субъективны и неоднозначны, допускают существование даже 
прямо противоположных точек зрения на одни и те же явления и 
процессы, поскольку интересы людей, живущих в одном обществе, 
весьма разнообразны, а порой и диаметрально противоположны. 
Что хорошо одним людям, слоям общества, может входить в 
непримиримое противоречие с тем, что нужно другим людям и 
слоям. Воспитание как конечная цель профессионально-
личностного развития может быть реализовано только усилиями 
всей культурно-образовательной среды вуза. В вузе в основном 
завершается целенаправленный процесс воспитания личности, 
следовательно, воспитание студента - это заключительный этап 
организуемой обществом системы воспитания. Одновременно этот 
этап является и началом того периода в жизни личности, когда она 
сама берет на себя ответственность и переходит к осознанному и 
целенаправленному самовоспитанию. 

Концепция определяет ведущие цели воспитания студентов в 
соответствии с социально-экономическими потребностями 
общества, нуждающегося в высококвалифицированных 
специалистах, обладающих духовной чистотой и нравственной 
зрелостью, ключевыми социальными, личностными и 
профессиональными компетенциями, обеспечивающими их 
востребованность на мировом экономическом рынке. 

Главной целью воспитания студентов является разностороннее 
развитие личности будущего конкурентоспособного специалиста с 
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профессиональным образованием, обладающего высокой 
культурой, интеллигентностью, социальной активностью. 

Новая, порожденная потребностями информационного 
общества система воспитания призвана сбалансировать влияние на 
становление личности всех субъектов воспитательного процесса и 
работу самой личности по саморазвитию, самореализации, 
самоопределению. Стратегические цели воспитания студентов 
должны учитывать то, что молодой человек является носителем как 
общецивилизационных ценностей, так и ценностей национальной 
культуры, что является основой формирования национального 
самосознания для студенческой молодежи. 

Главной задачей в воспитательной работе со студентами 
является создание условий для активной деятельности студентов, 
для гражданского самоопределения и самореализации, для 
максимального удовлетворения потребностей студентов и 
учащихся в интеллектуальном, культурном и нравственном раз-
витии. 

Формирование национального сознания у студенческой 
молодежи как одного из основных    условий     жизнеспособности      
молодого   поколения, обеспечивающего целостность и связь между 
поколениями, освоение   и   приумножение   культуры   во    всех    ее   
проявлениях, воспитание гражданских качеств и социальной 
ответственности за благополучие своей страны; воспитание чувства   
сопричастности   и ответственности   за   дела   в   родном 
университете.  

Активная жизненная позиция личности студента, говорящая о 
ее социальной зрелости, отражает, прежде всего, чувство 
ответственности и тревоги за дела общества. Гражданский долг 
проявляется в отношении человека к своим правам и обязанностям. 

В процессе формирования личности конкурентоспособного 
специалиста-профессионала в вузе важнейшую роль играет 
профессионально-трудовое воспитание студентов, сущность 
которого заключается в приобщении человека к профессионально-
трудовой деятельности и связанным с нею социальным функциям 
через формирование профессиональных компетенций и в 
соответствии со специальностью и уровнем квалификации.  

Важным элементом подготовки специалистов к 
управленческой деятельности является обязательная 
управленческая практика студентов, как в условиях стажировки в 
производственном коллективе, учебной практики в различных 
фирмах, так и в стенах вуза. 

В результате профессионально-трудового воспитания у 
студентов должны быть сформированы профессиональные 
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компетенции и такие качества личности, как: трудолюбие, любовь к 
окружающей природе, экономическая рациональность, 
профессиональная этика, способность принимать ответственные 
решения, творческие способности и другие качества, необходимые 
специалисту в соответствии с его специализацией. 

Воспитание и развитие у студентов нравственности и высокой 
культуры является самой важной задачей в процессе становления 
личности. Культурно-нравственное воспитание включает в себя 
нравственное, эстетическое и физическое воспитание. 

Интеллигентность является мерой культуры и воспитанности 
человека. Подлинно культурный человек - это свободная, гуманная, 
духовная, творческая и практичная личность, которой присущ 
эстетический вкус, хорошие манеры, умение творить повседневную 
жизнь по законам красоты, создавать и приумножать материальное 
благополучие семьи и богатство страны. 

В качестве критериев нравственного воспитания в системе 
образования выступают: уровень знаний и убежденности в 
необходимости выполнения норм морали, сформированность 
моральных качеств личности, умения и навыки соответствующего 
поведения в различных жизненных ситуациях. В целом, это можно 
определить как уровень нравственной культуры личности. 

Эстетическое воспитание предполагает, прежде всего, 
формирование устойчивой потребности постоянного восприятия и 
понимания произведений искусства, проявления интереса ко всему 
кругу проблем, которые решаются средствами художественного 
творчества. 

В результате эстетического воспитания должны быть 
сформированы способности к эмоционально-чувственному 
восприятию художественных произведений, пониманию их 
содержания и сущности через приобщение студента к миру 
искусства во всех его проявлениях, что можно рассматривать в 
качестве показателей эффективности воспитательной деятельности 
в данной сфере. В качестве показателей сформированности 
эстетического сознания можно выделить: объем знаний 
произведений художественной культуры, понимание различных 
видов искусства, умение противостоять влиянию массовой 
культуры низкого эстетического уровня. 

Воспитание личности будущего специалиста наряду с 
обучением является важнейшей функцией системы высшего 
образования. 

Проблема формирования общечеловеческих ценностей 
студентов неязыковых факультетов на занятиях русского языка на 
современном этапе становится все более актуальной. Это 
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объясняется не только социальным заказом и народно-
хозяйственными задачами страны, но и новейшими достижениями в 
педагогике по проблемам воспитания и обучения. 

Формирование общечеловеческих ценностей студентов 
неязыковых факультетов на занятиях русского языка не только 
оказывает решающее влияние на основание положительных качеств 
личности, но и является главной задачей высшей школы и должно 
быть в центре ее воспитательной деятельности. Поэтому в поле 
зрения каждого преподавателя должно находиться развитие у 
студентов творческих сил и способностей, формирование 
нравственных ориентиров, утверждение в нем гуманистических 
идеалов, развитие чувства гармонии и красоты, приобщение его к 
культурному и духовному наследию человечества. 

В настоящее время, когда содержание образования 
увеличилось в объеме и усложнилось по своей внутренней 
структуре, в нравственном воспитании возрастает роль учебного 
процесса. 

В формировании общечеловеческих ценностей студентов 
неязыковых факультетов на занятиях русского языка неоценима 
роль русского языка. Нравственное развитие личности на уроках 
русского языка происходит в деятельности, имеющей нравственную 
направленность. 

 Концепция воспитания студентов не является неизменным 
документом, сводом догм и правил, она должна постоянно 
творчески развиваться и обогащаться. Для этого необходимо 
постоянно изучать, обобщать положительный опыт 
воспитательной работы со студентами и распространять его среди 
кураторов, на кафедрах и во всех других подразделениях 
университета.   
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РОЛЬ КУРАТОРА В ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ 

 
Тех молодых людей, которые, казалось бы сделали свой 

выбор,  сегодня вуз принимает в свои стены. Однако, как 
показывают практика, более половины первокурсников имеют 
весьма приблизительные представления о будущей профессии, и 
мотивированы на изучение лишь определённого круга предметов. 
Многие студенты  заявляют, что  в связи с отсутствием рабочих 
мест  не желают в будущем работать по специальности и в связи с 
этим ставится вопрос о необходимости профессионального 
воспитания как целенаправленного процесса управления  
развитием личности, приобщения к профессиональным ценностям 
[1] .  

 В Концепции воспитательной деятельности нашего 
университета эта идея реализована, который обеспечить качество 
профессионального образования, мерилом которого станет не 
только и не столько уровень полученных знаний, сколько 
компетентность в профессиональной деятельности, личностная 
зрелость.  

Для  его реализации необходимо   управлению 
учебно-воспитательной работой создать совет, который будут  
координировать и интегрировать деятельность различных 
подразделений университета в решении проблем 
профессионального воспитания. В состав необходимо включить 
управлению учебно воспитательной работы и следующие 
подразделения: отдел технологий воспитательной работы, отдел 
вне учебной работы, а также структуры, занятые в сфере вне 
учебной деятельности (редакция газеты «Мавои хирад», музея, 
студенческий  центр творчества и досуга студентов). 
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Как показывает опыт,  в связи с тем, что  привычные, 
традиционные схемы организации воспитательного процесса в 
современных условиях не работают, 
профессорско-преподавательский состав испытывает определённые 
трудности в воспитательной работе со студентами. Своими 
мировоззренческими позициями, и ценностными ориентациями, и 
способами самореализации в новых жизненных условиях, каждое 
новое поколение при всей схожести возрастных особенностей всё 
таки,  отличается от предшественников [2] .  

В связи с этим встаёт вопрос о формировании новой культуры 
воспитания в вузе и актуальной становится проблема 
научно-методического сопровождения и кадрового обеспечения 
воспитательной работы. Возникает необходимость создании 
лаборатории исследования проблем воспитания, которая 
объединяет научный потенциал сотрудников управления 
учебно-воспитательной работой и учёных кафедры педагогических 
технологий.  

Мы считаем, что немаловажную роль в воспитании студентов 
играют кураторы групп, потому что,  куратор – это ключевая 
фигура воспитательной деятельности.  В сложные финансовые 
времена наш университет сохранил эту должность и в настоящее 
время  кураторы работают с группами.  В настоящее время 
актуален вопрос функционала и содержания работы кураторов 
группы и необходимо усилить индивидуальную  работу кураторов  
со студентами, потому что, преподавателя-куратор,   как носитель  
традиций и ценностей университетской корпоративной культуры.  

По нашему мнению куратор должен  помочь  студентам 
осваивать систему внутри вузовских отношений, приобщат к 
традициям, нормам и требованиям,  выступать как своего рода 
проводник в профессию. Основная задача  куратора  это  
формировать положительную мотивацию к будущей сфере 
деятельности, профессиональные компетенции и 
профессиональную этику.  Именно  куратор являясь  не только 
связующем звеном  между студентом и профессиональным 
сообществом,  а также организатором  разнообразий  вне учебной 
деятельности, который призван  включать студентов в 
общественную жизнь университета, стимулировать инициативу, 
творчество, побуждать молодых людей к само реализации  [3]. 

Такая многообразная и сложная педагогическая работа 
требует специальной подготовки преподавателя и в   нашем ВУЗе  
кураторы работают на постоянной основе (имеют доплаты) и они  
должны проходит специальное обучение в рамках системы 
профессиональной переподготовки кадров. Поэтому мы считаем, 
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что кураторам необходимо  оказывать им научно-методическую и 
информационную поддержку, популяризировать эффективные 
наработки в области кураторской деятельности.  На наш взгляд 
очень к стати  проведение конкурса «Лучший куратор года», в 
рамках которого появилась возможность представить широкой 
общественности успешный опыт взаимодействия  преподавателя и 
студентов, проанализировать и обобщить сложившуюся систему 
воспитательной работы.  

Необходимо на сайте университета создать  форум кураторов, 
благодаря которому можно будет оценить и проблемы, и 
особенности взаимоотношений студентов и преподавателей, 
потому что,  именно с кураторов начинается переосмысление роли 
преподавателя в современном вузе, выработка  субъектных 
взаимоотношений «студент – преподаватель». В конечном счете это 
приведет  к формированию университетского сообщества, 
приобщает студентов к профессиональным ценностям, формирует 
культуру поведения и общения, стимулирует саморазвитие 
студентов и в связи с этим, преподавателям предметных кафедр 
следует усилить воспитательное воздействие на студентов в плане 
привлечения их к научно-исследовательской, проектной 
деятельности, создания им «поля» профессиональной деятельности 
[4].  

В вузе вне учебная деятельность,  должна стать логическим 
продолжением содержания учебных предметов и каждый  
факультет способен  создать целевую программу воспитательной 
деятельности на цикл обучения, направленную на формирование 
личности будущего профессионала.  В профессиональном 
воспитании студентов немаловажную роль играют студенческие 
сообщества, творческие коллективы, успешно действующие в 
университете много лет и  на первый взгляд кажется, что подобного 
рода объединения существуют лишь ради организации досуга.  
Создаётся  условия для самореализации студентов, их личностного 
и профессионального роста, если коллектив работает под 
руководством Профессионала. В университете действуют музей, 
который  предоставляют студентам уникальную возможность 
попробовать свои силы в научно-исследовательской, поисковой 
работе.  

Мы считаем, что  важным инструментом развития 
профессиональных качеств является,  самодеятельные 
общественные объединения студентов и традиционно такие 
формирования в вузе выполняют функцию организации 
студенческой жизнедеятельности и выстраивания взаимодействия 
между руководством, профессорско-преподавательским составом и 
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студентами. Любому молодому человеку самодеятельные 
объединения дают возможность проявить инициативу, реализовать 
свои способности, самоутвердиться в среде сверстников и любой 
орган студенческого самоуправления должен возникнуть из 
самостоятельной социально значимой деятельности студентов.  

В вузе система профессионального воспитания призвана 
помогать выстраивать стратегию развития личности студента. 
Поэтому в центре профессионального воспитания – молодой 
человек на весьма значимом этапе его жизни. 
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Каримова М.И., 

н.и.и.,дотсенти кафедраи кори бонкӣ 
  

НАҚШИ КОНСЕПСИЯИ МИЛЛИИ ТАРБИЯ ДАР 

СИЁСАТИ КУНУНӢ ВА ДУРНАМОИ ДАВЛАТ 
 

Тарбияи насли наврас, махсусан ҷавонон, яке аз масъалаҳои 

мубрами ҳаёти мардуми ҷаҳони муосир ба шумор рафта, аз ҳалли 
дурусти он пешрафти тамоми соҳаҳои ҳаёти иҷтимоӣ, иқтисодӣ, 
сиёсӣ ва фарҳангии мардуми давлатҳои дунё вобастагии калон 
дорад. 

Консепсияи миллии тарбия сиёсати кунунӣ ва дурнамои 
давлатро дар соҳаи тарбияи миллии оммаи васеи аҳолӣ, махсусан 
насли наврас, таълиму тарбияи фарзанд муайян месозад. Он 
моҳият, мақсаду вазифаҳо ва мазмуни тарбияи миллиро дар 
марҳилаи нави таърихӣ ба танзим оварда, нақш ва мақоми онро дар 
ташаккули шахсияти инсони комил муайян мекунад, ки яке аз 
вазифаҳои муҳими имрӯзу ояндаи давлат ва ҷомеа дониста 

мешавад. Тарбияи наврасону ҷавонон, вазифаи ҳар як фарди ҷомеа 
ва муассисаву ниҳодҳои иҷтимоӣ мебошад. Барои он ки қонуну 
тартиботи ҷамъиятӣ то меъёри муайян риоя карда шавад, бояд 
робитаи падарону модарон ба он ниҳодҳои иҷтимоие, ки 

фарзандонашон дар онҳо таҳсил доранд, мустаҳкам карда шавад. 
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Ин амал, агар аз як тараф ба кам шудани сатҳи ҷиноят дар байни 

наврасону ҷавонон мусоидат кунад, аз тарафи дигар, ба риоя 
шудани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти 
падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» оварда мерасонад.[2] 
Дар ин самт суханони Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ-Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон нақши созанда ва бунёдкорона дорад: «Имрӯз, ки мо зери 

парчами Ватан ва давлати соҳибистиқлол гирд меоем, бояд, пеш аз 
ҳама, ҷавонони мо мазмуну моҳияти арзишҳои истиқлолият, 
худшиносӣ, ифтихори миллӣ ва ваҳдату ягонагии миллатро аз худ 
намоянд». 

Оре, маҳз ҷавонони эҷодкор, бонангу номус, ватандӯсту 
ватанпарвар, ки воқеан ҳам тафаккури созанда доранд, метавонанд 
тақдири ояндаи давлату миллат ва ҷомеаро созанд. 

Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ- Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд мекунанд: 
«Ҷавонон бояд сабақҳои истиқлолиятро ҳамаҷониба омӯзанд, аз 

равандҳои сиёсати имрӯзаи кишвар огаҳ бошанд, таърихи 
гузаштаву ҳозираи халқи худро гаштаю баргашта аз худ карда, аз 
Ватан, миллат, забон ва фарҳанги худ ифтихор намоянд».[1] 
Сарвари давлат дар роҳи бунёду таҳкими давлати соҳибтамаддун 

ва бофарҳанг, нигоҳ доштани истиқлолияти давлатӣ нақш ва 
мақому мартабаи ҷавононро хеле муҳим арзёбӣ менамоянд. Маҳз 
ҳамин истиқлолияти давлатӣ буд, ки барои рушду ташаккулёбии 
ҷаҳонбинӣ ва тафаккури созандаи онҳо ҳамчун нерӯи пешбарандаи 

ҷомеа тадбирҳои зиёде ба тасвиб расиданд, ба мисли Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии 
ҷавонон», «Консепсияи миллии сиёсати давлатии ҷавонон», 
«Старатегияи сиёсати давлатии ҷавонон то соли 2020» ва ғайра.[3] 

Ҳамаи ин санаду барномаҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки таваҷҷуҳи 
давлату Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин қишри иҷтимоии 
ҷомеа ҷиддист. Ҷавонони мо ба қадри тинҷию амонӣ, ободиву 
оромӣ, сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ мерасанд. Шукргузорӣ аз 

неъмати бебаҳои истиқлолияти сиёсӣ менамоянд. Зеро дар дунё 
ҳастанд давлату ҷомеаҳое, ки аз ҷиҳати ҳаҷму сарҳад, ё ин ки аз 
ҷиҳати миқдору шумора бамаротиб аз аҳолии ҷомеаи мо дида 
зиёдтаранд, вале мутаассифона, соҳибистиқлол нестанд, миллат 
надоранд, давлату забон надоранд, парешону пора - пора шуда 
истодаанд. 

Тарбия намудани ҷавонон дар рӯҳияи эҳтиром ба анъанаҳои 
миллӣ, расму оини пешқадами ниёгон ва мероси ахлоқии 
гузаштагон, яке аз талаботи Консепсияи миллии тарбия мебошад. 



  

194 

Бузургону хирадмандони тоҷик бо заҳмату талоши пайвастаашон 

тавонистанд, ки бароямон як фарҳанги волою  ғанӣ ва инсонсозро 
ба мерос гузоранд. Ин фарҳанг чун ҳикмати ҳаётӣ саропо хайр аст, 
парчами хирадварзӣ, башардӯстӣ, эътиқод, сулҳу дӯстӣ ва ободию 
осудагӣ фаровонии неъматҳои зиндагист. Ҳамчунин ин фарҳанг 

шиносномаи миллии мост, ки тавассути он чеҳраи аслии анъанаю 
суннатҳои миллии мо, бузургии ҷашнҳои бостонии моро ҷаҳониён 
эҳсос ва дарк менамоянд. Ҷашнҳои арзишманди миллии тоҷикон 
баёнгари тафаккури таърихӣ, симои маънавӣ, орзую ормон, расму 

оин, ҷаҳонбинию ҷаҳоншиносии онҳоянд. 
Таълиму тарбия равандест, ки бояд дар якҷоягӣ ба роҳ монда 

шавад ва он фосиларо намепазирад. Он пайваста ва зина ба зина 
амалӣ мегардад. Агар каме таъхир намоем, таълиму тарбияи мо 
самараи хуб ба бор намеорад. Воқеаҳои замони муосир бори дигар 
исботи он аст, ки сари вақт таълиму тарбияи дуруст надодан ба 

фарзандон, инкишоф надодани тафаккур ва ҷаҳонбинии онҳо 
оқибати ногуворро ба бор меоварад. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 

Формирование профессиональной иноязычной компетенции у 
студентов вузов является важной задачей образования для 
становления и развития будущего специалиста, это дает почву для 
академического признания и конкурентоспособности выпускника 
на его профессиональном поприще. В отечественном образовании 
роль иностранного языка в формировании коммуникативной 
компетентности, определяется как готовность и способность 
студента поддерживать межкультурное и социальное общение с 
носителями языка. 

В контексте осуществления компетентностного подхода это 
служит дополнительным основанием сохранения единого 
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образовательного, квалификационного профессионального и 
ценностного культурного пространства [2]. 

В докладе ЮНЕСКО «Образование: сокрытое сокровище», 
известном как доклад Жака Делора [3,4], сообщается, что целями 
Болонского процесса являются мобильность, возможность 
трудоустройства, прозрачность, признание и усиление 
студентоориентированной направленности обучения, являются 
поводом для вузов Европы использовать компетентностную модель 
высшего образования. Выделив «четыре столпа», которые 
считаются основой образования: «обучиться познавать, обучиться 
делать, обучиться жить вместе, обучиться жить», затем Жак Делор 
обозначил основные значимые глобальные компетенции.  

В одном из них говорится: «учиться делать с целью 
приобретения не только профессиональных квалификаций, но и в 
более обширном смысле компетенций, это возможность 
сталкиваться с множеством всевозможных ситуаций и продуктивно 
взаимодействовать в группах» [3]. 

Компетенции – это комбинация характеристик (связанных со 
знаниями и их применением к позициям, навыкам и 
ответственности), которые характеризуют уровень или 
квалификацию, до которой способно определенное лицо. 

Профессиональная иноязычная компетенция студентов 
неязыковых специальностей – это готовность и способность 
будущих специалистов решать коммуникативные задачи в области 
профессиональной деятельности, искать и анализировать 
информацию, нужную для освоения зарубежного опыта. Уметь 
работать с технической литературой и документацией на 
иностранном языке в области выбранной специализации с 
использованием средств информационных и коммуникационных 
технологий, уметь реализовать эти компетенции [2]. 

Подход, основанный на компетенциях, в первую очередь 
требует от студента не осведомленности, а скорее способности 
решать проблемы, возникающие при познании существующей 
действительности, например: 

при овладении современными технологиями; 
в отношениях между людьми, в этических нормах; 
в оценке собственных действий; 
в реальной жизни при исполнении социальных ролей; 
в правовых нормах и административных структурах; 
в потребительских и эстетических ценностях; 
в овладении профессией в высшем учебном заведении; 
в умении ориентироваться на рынке труда; 
в решении личных жизненных проблем; 
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в самоорганизации, в выборе стиля и образе жизни; 
при разрешении конфликтов. 
Поставив перед собой цель, описать результат обучения 

специалиста с высшим образованием с применением 
компетентностного подхода, Ю.Г. Татур пришел к выводу, что 
«компетентность специалиста с высшим образованием – это его 
стремление (готовность) и способность на практике, реализовать 
свой собственный потенциал (знания, навыки, опыт, личные 
качества и т. д.). Для успешной продуктивной творческой 
деятельности в профессиональной и социальной сфере, для 
осознания социальной значимости и личной ответственности за 
результаты деятельности, необходимо ее постоянное 
совершенствование». [233]. 

В настоящее время под профессиональной компетенцией 
инженера понимается сложное целостное образование, 
включающее в себя широкий спектр компонентов, представляющих 
собой такую совокупность как: систематизированные знания, 
навыки и умения, узкая специализация, личностные качества, 
способы мышления, осознание ответственности за свои действия. 

Научно-техническое сотрудничество, а также расширение 
международных контактов в сфере производства и бизнеса требуют 
большего внимания к формированию профессиональной 
иноязычной компетенции, что является неотъемлемой 
составляющей профессиональной компетенции инженеров и 
позволяет им проводить диалог на языке технических экспертов из 
других стран. 

Растущая потребность в технических специалистах 
(инженерах) с профессиональными навыками общения на 
иностранном языке делает учебный предмет иностранный язык 
одним из основных в формировании профессиональной 
мобильности. 

Перед университетами стоит задача подготовки инженеров, 
способных осуществлять профессиональное и деловое общение на 
иностранном языке в условиях все большей глобализации 
производства, экономики и общества[1]. 

Выбор компетенций в качестве динамических опорных точек в 
проекте TUNING приводит к следующим результатам: 

улучшение прозрачности академических и профессиональных 
профилей для степеней и программ, большее внимание к 
результатам; 

растущую потребность в возможностях обучения на 
протяжении всей жизни и более гибких модальностях обучения; 
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разработка новой парадигмы образования, ориентированного 
на студентов и необходимость уделять больше внимания 
управлению знаниями. 

Компетентностный подход позволяет выбирать содержание 
профессионального образования, соответствующие потребностям 
развивающейся личности и в то же время направляет к 
инновационному опыту успешной профессиональной деятельности 
в определенной отрасли. 

Согласно инновационному подходу к проектированию 
образовательных результатов, профессиональная компетентность 
инженеров определяется не только высоким уровнем 
профессиональных знаний и умений (профессиональных 
компетенций), но и владением рядом общекультурных компетенций 
(общих, ключевых), которые описывают качества и навыки, 
необходимые современному специалисту, независимо от области 
его специализации. 

 
Литература: 

1. Артемьева, О.А. Методология организации профессио-
нальной подготовки специалиста на основе межкультурной 
ммуникации: монография. Мильруд. -  Тамбов: Изд-во Тамб, гос. 
техн. ун-та, 2005. -  160 с. 

2. Байденко, В. И. Выявление состава компетенций выпускников вузов 
как необходимый этап проектирования ГОС ВПО нового 
поколения: метод, пособие.  -  М. : Исследовательский  центр  
проблем качества подготовки специалистов, 2006. - 72 с. 

3. Делор, Ж. Образование: сокрытое сокровище : докл. Междунар. 
комисс.по  образованию  для  XXI  в.,  представленный  ЮНЕСКО.  // 
Университетская книга. - М.,  1997. - № 4. - С. 27. 

4.  Патяева, Н. В. Формирование профессионально 
иноязычной компетентности  студентов  инженерно-строительных  
специальностей  контекстном обучении : дис.канд. пед. Наук. 2007. - 
200 с 

5. Татур,  Ю.  Г.  Компетентностный  подход  в  описании  
результатов проектировании стандартов высшего 
професеионального образования: материалы ко 2-му заседанию 
методол. семинара: авторская версия. — М. : Исследоват. Центр 
проблем качества подготовки специалистов, 2004. -  16 с. 

 



  

198 

 Хоҷаева Д.А., 
                                                             н.и.и., дотсент, декани 

факултети молия 
                                                        

НАҚШИ ОЗМУНИ ҶУМҲУРИЯВИИ «ФУРӮҒИ СУБҲИ 

ДОНОӢ КИТОБ АСТ» ДАР ТАРБИЯИ АХЛОҚӢ, МАЪНАВӢ ВА 

МАЪРИФАТИИ ҶАВОНОН  
 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, 
Президенти  Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам  Эмомалӣ Раҳмон  аз 
рӯзҳои аввали ба сари қудрат омадан ба ҳамаи соҳаҳо, бахусус 
соҳаи китобдорӣ таваҷҷуҳи  хоса  зоҳир намуда,  инкишофу 

такомули онро дар меҳвари фаъолият қарор доданд. Сарвари 
давлат ҷавҳари ҳастии миллатро дар  пойдории фарҳанги 
миллии  он  маҳсуб дониста, дар  масири таърихи бостонии дар 

сарчашмаҳо инъикосгардидаи  зиёда аз шашҳазорсола, маҳз 
китобдорию баҳрабардорӣ  аз китоб  ва  китобофарии  халқи 
тоҷикро  яке  аз воситаҳои боэътимоди наҷот  ва бақои миллат 
маънидод кардаанд[1]. 

Хушбахтона, Пешвои  муаззами миллат  тайи чанд соли охир 
бо мақсади  рушди китобу китобдорӣ дар кишвар 
чанд  иқдоми  шоистае,  аз қабили қабули Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти китобдорӣ”, бунёди бинои нави 
Китобхонаи миллии Тоҷикистон, таҷлили Рӯзи 

китоб,  зиёд  намудани  чопи  китобҳои бадеӣ ва дар як сол 
хондани на камтар аз панҷ китоб, бознашри осори адибони 
классику муосири тоҷик бо унвони  “Ахтарони адаб”, бо 
теъдоди зиёд нашр намудани шоҳасари  Бобоҷон  Ғафуров 

“Тоҷикон”  ва баргузории Озмуни ҷумҳуриявии “Фурӯғи субҳи 
доноӣ китоб аст” рӯи даст гирифтанд, ки аз ҷониби аҳли ҷомеа 
ҳамаҷониба дастгирӣ ёфт[3]. 

Сарвари давлат дар Паёми навбатиашон ба Маҷлиси Олӣ, аз 

ҷумла зикр сохтанд, ки «Бо мақсади боз ҳам беҳтар кардани сифати 
таълим дар Паёми соли гузаштаи Президент ба Маҷлиси Олӣ 
солҳои 2020 – 2040 «Солҳои омӯзиш ва рушди фанҳои риёзӣ, дақиқ 

ва табиӣ дар соҳаи илму маориф» эълон гардиданд ва ҷиҳати 
татбиқи ин ташаббус аз ҷониби Ҳукумати мамлакат нақшаи 
чорабиниҳо барои солҳои 2020 – 2025 қабул карда шуд. 

Вазоратҳои молия, маориф ва илм, Академияи миллии илмҳо 

ва вазорату кумитаҳое, ки дар сохторашон муассисаҳои таълимӣ 
доранд, вазифадор карда шуданд, ки якҷо бо роҳбарони вилоятҳо 
ва шаҳру ноҳияҳо дар мавриди амалӣ намудани қарори зикршуда 
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ба саҳлангорӣ роҳ надиҳанд ва ҷиҳати таҷҳизонидани кабинетҳои 

фанҳои риёзиву дақиқ ва табиӣ тадбирҳои фаврӣ андешида, аз 
натиҷаи корҳо ба Ҳукумати мамлакат гузориш диҳанд. 

Илова бар ин, ба хотири боз ҳам бештар ба омӯзиши илмҳои 
риёзиву дақиқ ва табиӣ ҷалб кардани наврасону чавонон, олимону 

муҳаққиқон ва устодону омӯзгорон ҳамасола озмуни ҷумҳуриявӣ 
зери унвони «Илм – фурӯғи маърифат» эълон гардид. 

Озмунҳои қаблӣ, аз ҷумла «Тоҷикистон – Ватани азизи ман» ва 
«Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» як нуктаи бисёр муҳимро собит 

намуданд: дар байни наврасону ҷавонони мо истеъдодҳои нодир ба 
воя расида истодаанд, ки мо бояд онҳоро ҳамаҷониба дастгириву 
ҳавасманд гардонем. 

Умедворам, ки дар озмуни навбатӣ истеъдодҳои наврасу ҷавон 

донишу маҳорати хешро санҷида, дар оянда барои пешрафти 
илмҳои риёзиву дақиқ ва табиӣ нақши арзишманд мегузоранд. 

Бинобар ин, зарур аст, ки ташкил ва баргузории ин чорабинӣ 
дар сатҳи бисёр баланд ба роҳ монда, маблағи барои ҷоизаҳо 
пешбинигардида зиёд карда шавад. 

Ҳамчунин, ба Ҳукумати мамлакат, Вазорати маориф ва илм, 

Маркази миллии тестӣ, ҳамаи сохтору мақомоти давлатӣ, аз ҷумла 
роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо супориш дода шуд, ки 
ғолибони озмунҳоро аз рӯи интихоби худашон ба муассисаҳои 
таҳсилоти олӣ бидуни имтиҳон қабул карда, барои 

ҳавасмандгардонии моддиву маънавии омӯзгорон ва падару 
модарони онҳо тадбирҳои иловагӣ андешанд ба он доираи ҳарчи 
васеътари ҷомеа ҷалб ва ҷиҳати ҳавасмандсозии ғолибон аз мактаб 
сар карда, то мақомоти маҳалливу марказии ҳокимияти давлатӣ 

чораҷӯӣ гардид. Дар ин росто, Вазорати маориф ва илм, вазорату 
идораҳое, ки дар сохторашон муассисаҳои таълимӣ доранд, 
роҳбарони мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва 

шаҳру ноҳияҳо вазифадор карда шуданд, ки минбаъд ҳар сол 
озмуни “Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст” — ро аз рӯи се самт: якум- 
миёни тарбиягирандагон ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти 
томактабӣ ва миёнаи умумӣ; дуюм — таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва 

олии касбӣ ва сеюм — дар байни калонсолон васеъ ба роҳ монанд. 
Воқеан, озмуни ҷумҳуриявии «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» 

ҷанбаи умумимиллӣ дошта, дар он новобаста аз касбу ҳунар, сатҳи 
донишу ҷаҳонбинии илмию оммавӣ аксари аҳолии кишвар ширкат 

варзид. Аз ҷумла, дар Низомномаи озмуни «Фурӯғи субҳи доноӣ 
китоб аст» оид ба ҳадафҳо ва номгӯи иштирокчиёни он зикр 
шудааст, ки: “Озмун бо мақсади баланд бардоштани завқи 
китобхонӣ, тақвияти неруи зеҳнӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвару 
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сухандон, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, инкишофи 

қобилияти эҷодӣ, таҳкими эҳсоси худогоҳию худшиносӣ, такмили 
захираи луғавӣ, тақвияти ҷаҳони маънавӣ миёни аҳолии кишвар, аз 
ҷумла тарбиятгирандагон ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти 
томактабӣ ва миёнаи умумӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти 

ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ, баъд аз муассисаҳои таҳсилоти касбӣ 
(магистрҳо, аспирантҳо, докторантҳо), калонсолон ва намоядагони 
касбу кори гуногун (омӯзгорони ҳамаи зинаҳои таҳсилот, 
кормандони фарҳангу санъат ва дигар табақаҳои аҳолии кишвар) 
доир мегардад”[2]. 

Ҷамъбасти даври ниҳоии Озмуни ҷумҳуриявии “Фурӯғи субҳи 

доноӣ китоб аст”, ки дар нимаи аввали моҳи декабри соли 2020 дар 
Театри давлатии академии опера ва балети ба номи Садриддин 
Айнӣ дар  фазои мутантани идона баргузор гардид, нишон дод, ки 

озмун ба ҳадафи асосии худ расида, теъдоди мутолиакунандагони 
доимии китоб дар кишвар бамаротиб афзудааст. Ва ин аз он 
далолат мекунад, ки ҳақиқатан мардуми тоҷик мисли гузаштагони 
хеш китобдору китобхон мебошанд. 

Боиси қаноатмандист, ки даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии 
“Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст” тавассути шабакаҳои 
телевизионии кишвар намоиш дода шуд ва мардум онро бо шавқу 
завқ тамошо карданд. Бо итминон метавон гуфт, ки ин намоишҳо 

барои баланд бардоштани завқи китобхонии мардум, бавижа насли 
наврас такони ҷиддӣ бахшиданд. Гузашта аз ин, озмуни мазкур 
барои тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ, худшиносӣ ва арҷ 
гузоштан ба арзишҳои миллӣ мусоидат менамояд. Ҷамъбасти 

озмуни ҷумҳуриявии “Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст”, 
ҳавасмандгардонии иштирокчиён ва ғолибони озмун, истиқболи 
гарми онҳо дар шаҳру навоҳии кишвар, баргузории вохӯриҳои 
самимӣ ва тақдими гулу тӯҳфаҳои хотиравӣ аз сиёсати 

фарҳангпарваронаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ — Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон гувоҳӣ медиҳад. Мутмаинем, ки дар соли равон 
теъдоди  иштирокчиёни ин  озмун бамаротиб афзуда, он дар фазои 
сулҳу субот бо шукӯҳу шаҳомати хоса баргузор мегардад. 

Дар охир чанд пешниҳоди худро барои  боз ҳам беҳтару 

хубтар  роҳандозӣ намудани озмуни ҷумҳуриявии “Фурӯғи субҳи 
доноӣ китоб аст” баён медорам: 

Дар ҳошияи озмуни ҷумҳуриявии “Фурӯғи субҳи доноӣ китоб 
аст” дар муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар  байни донишҷӯён 

озмуни донишкадавӣ бо унвони  “Китобхони беҳтарин” гузаронида 
шавад. 
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Дар шартҳои иштирок дар озмун, аз ҷумла омадааст, ки 

иштирокчӣ бояд аъзои фаъоли китобхона бошад. Аз ин рӯ, 
пешниҳод менамоям, ки аз Китобхонаи миллии  Тоҷикистон ба 
ҳайати ҳакамони озмун директор ё яке аз муовинони ӯ ворид карда 
шаванд. Ғолибони “Шоҳҷоиза” аз даврҳои ноҳиявӣ, шаҳрӣ ва 
вилоятии озмун озод карда шаванд. 

Ба ҳайати ҳакамон муаллимони варзида ва шинохтаи кишвар 

аз муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ворид  карда шаванд. 
Дар доираи Озмуни мазкур дар баробари дигар номинатсияҳо, 

номинатсияи “Китобдорӣ” низ ворид карда шавад. 
 

Пайнавишт: 
1. Пaёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвoи миллaт, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муњтарам Эмoмaлӣ Рaҳмoн бa Мaҷлиси Oлии 
Ҷумҳурии Тoҷикистoн. 26.01.2021 
2. Эмомалӣ Раҳмон. Наҷотбахши миллат. -Душанбе: Ирфон, 2011. -372 с. 
3. Ваҳдат, давлат, президент. -Душанбе: Деваштич, 2007. -Ҷ. 5. -303 с. 

 

 

Ҳакимова М.М., 

Маҷидова Д.И., 
    дотсентони кафедраи 

 забони англисӣ 
 

ТАШАККУЛИ ҲИССИ МАСЪУЛИЯТШИНОСИИ 

ДОНИШҶӮЁН ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ 
 

Ташаккули фарҳанги ҳуқуқии ҷомеаи муосир масъалаи 
омӯзиши тарбия масъулияти инфиродиро ба амал овардааст. 

Дигаргуниву тағйирот ба сатҳи зиндагии аҳолӣ таъсир расонида, 
дар самтҳои тарбиявии насли наврас ва ҷавонон инъикос ёфтанд. 
Пастравии арзишҳои ахлоқӣ, дур шудани ҷавонон аз таълиму 
тарбия ба назар мерасад. Муаллимон, волидон, аҳолӣ аз афзоиши 

ҷинояткорӣ дар байни ноболиғон изҳори нигаронӣ менамоянд. 
Барои ҳалли ин мушкилот механизми таълимии ба замони нав 
мувофиқро бунёд гузоштан лозим аст. 

Ҳалли мушкилоти баланд бардоштани сатҳи масъулияти 

ҷавонон яке аз вазифаҳоест, ки диққати ҷиддиро талаб мекунад. 
Аҳамияти дониши ҳуқуқӣ дар тарбияи масъулияти инфиродӣ бузург 
аст. Шароити нави иҷтимоӣ шаҳрвандони ахлоқӣ ва эҷодкори 
Тоҷикистонро талаб мекунад, ки масъулияти худро дар назди ҷомеа 

дарк кунанд. Дар ин робита, ҳадафи низоми таҳсилоти олӣ, на 



  

202 

танҳо омӯзонидани дониш ва таълим аст, балки тарбияи шахс 

ҳамчун як субъекти фаъоли мустақил, ки омода аст, масъулияти 
оқибатҳои фаъолияти худро ба дӯш гирад, маҳсуб меёбад. 
Масъалаи ташаккули масъулиятшиносии ҷавонон мураккаб ва 
гуногунҷабҳа мебошад ва он ҳамеша дар маркази диққати назария 

ва амалияи педагогӣ қарор дорад. Ин мушкилот дар шароити 
муосир низ аҳамияти ҷиддӣ дорад, зеро ҷомеаи муосир аз инсон на 
танҳо иҷрои вазифа, балки мустақилият, ташаббускориро дар 
ҳалли масъалаҳои ҳаётан муҳим, таълим, истеҳсолот талаб мекунад.  

Имрӯз омили ҳалкунандаи қобилияти ҳар як давлат, ҳар як 
миллат дониш ва маърифат, нерӯи зеҳнӣ ва маънавии одамон ба 
ҳисоб меравад. Аз ин рӯ, яке аз самтҳои асосии Консепсияи миллии 
тарбия дар Љумњурии Тољикистон, ки  мувофиќи ќарори њукумати 
Љумњурии Тољикистон тањти № 94 аз 3 марти соли 2006 тасдиќ 
карда шудааст, ин сиёсати баланд бардоштани сифати таълим дар 
соҳаи маориф,  тарбияи зеҳнии шаҳрвандон, рушди қобилиятҳои 

маърифатӣ ва эҷодии онҳо ҳамчун шакли омодагӣ ба мушкилоти 
замони нав ба шумор меравад. 

Ин дастурҳо аллакай дар Қонуни ҶТ «Дар бораи маориф»  ва 
Қонуни ҶТ «Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии 
баъд аз муассисаи олии таълимӣ»  муқаррар шудаанд. Ҳоло чизи 
асосӣ татбиқи ин сиёсати таълимӣ дар сатҳи муосир мебошад. 

Имрӯз сифатҳои шахсии аз ҷиҳати касбӣ муҳим на танҳо ба 
меъёрҳои ҳаҷм ва мукаммалии дониши мушаххас, балки ба 
қобилияти мустақилона ҳалли вазифаҳои касбӣ асос ёфтаанд. 
Маълум аст, ки дар Тоҷикистон барои гирифтани маълумоти 

мукаммал тамоми шароитҳо фароҳам оварда шудааст.  
Ҷавононе, ки бо донишҳои муосир мусаллаҳанд, далерона ба 

ҳаёт қадам мезананд ва қобилияти дар мубориза барои гул-
гулшукуфии ватани худ комилан масъулиятшиносиро нишон дода 
метавонанд. Нақши ҷавонон, хусусан донишҷӯёни мактабҳои олӣ 
дар рушди маънавӣ ва фарҳангии Ҷумҳурии соҳибистиқлоли 

Тоҷикистон бебаҳс аст. Дар раванди омӯзгорӣ дуруст таълиму 
тарбия додан ба мақсад мувофиқ аст. Бо ин мақсад, бояд тадриҷан 
донишҷӯёнро бо комёбиҳои навтарин, навигариҳо, кашфиётҳо дар 
соҳаи илм ва технологияҳои муосир ошно кард. Бо мақсади 

ташаккул додани ҷаҳонбинии ҷавонон ба онҳо донишҳои табиии 
иҷтимоӣ таълим дода мешаванд. Аз ҷониби донишҷӯён азхуд 
кардани донишҳои зарурӣ лозим аст, ки тафаккури мантиқӣ, 
хотира, диққат, шуур, қобилият ва истеъдоди онҳоро инкишоф 

медиҳад. 
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Маълумоти олӣ ҳамчун ҷузъи таркибии системаи таълимӣ 

марҳилаи муҳими ҳаёти ҳар як шахс мебошад. Аз ин рӯ, ташкили ба 
мақсад мувофиқи раванди омӯзгорӣ, аз тайёр кардани кадрҳои 
баладихтисоси дорои дониш, маҳорат ва малакаҳои зарурии илмӣ 
аз рӯи ихтисос, инчунин ташаккули ҳисси масъулиятшиносии онҳо 

иборат аст. Бешубҳа, пешрафти иқтисодӣ, фарҳангӣ ва таълимии 
давлат аз сатҳи маърифати донишҷӯён вобаста аст. Барои баланд 
бардоштани сифати таълим ба тарбияи шахси аз ҷиҳати маънавӣ 
рушдёфта, диққати махсусро ба чунин мафҳумҳо, ба монанди 

виҷдон, ҳисси вазифа ва масъулият додан муҳим аст. Ташаккули 
чунин сифатҳо вазифаи хеле душвор аст. Чунин сифатҳо аз нуқтаи 
назари психологӣ вақте зоҳир мешаванд, ки шахс дар бораи худ 
огоҳӣ пайдо кунад, амалҳои худро назорат кунад ва барои амалҳои 
худ масъул бошад. 

Ҳамкории омӯзгорон ва волидон дар тарбияи маънавии насли 

наврас низ ба рушду нумӯи маънавии он мусоидат мекунад ва 
ҳамеша натиҷаҳои мусбат мебахшад. Тавре ки натиҷаҳои таҳлили 
равонии донишҷӯён нишон медиҳанд, чунин хислатҳои инсонӣ, ба 
монанди ҳисси масъулиятшиносӣ,  худидоракунӣ, қадршиносӣ, 

худтанқидкунӣ, ирода, чун хусусиятҳои давраи ташаккули 
донишҷӯӣ муайян карда шудааст. 

Дар давраи донишҷӯӣ чунин сифатҳои хислатӣ, ба монанди 
мустақилият, малакаи ташкилотчигӣ, саъй ба ҳадаф, меҳнатдӯстӣ, 

зиракӣ, устуворӣ, худбоварӣ, масъулиятшиносӣ ва ғайра ташаккул 
меёбанд. Инчунин, чунин категорияҳои иҷтимоӣ ва маънавӣ ҳамчун 
дарки мақсад, тарзи ҳаёти солим, масъулияти иҷтимоӣ ва шахсӣ, 
ҳисси муҳаббат, садоқат, адолат рушд мекунанд. Тавре ки 

таҳқиқоти психологӣ нишон медиҳанд, дар ин марҳила хоҳиш ва 
орзуҳо хеле шадид меафзоянд, аммо аз сабаби надоштани таҷриба 
донишҷӯ дар аксари ҳолатҳо воқеиятро аз роман фарқ карда 

наметавонад, ҳақиқатро бо хаёлҳо, орзуҳоро бо хоҳишҳо, оптимизм 
ва бо қатъият омезиш медиҳад. Тавре ки шумо медонед, бо 
афзоиши таҷриба, шахс мавқеи худро ба хубӣ дарк мекунад, ҳадафи 
зиндагиро мебинад, нақшаҳои воқеиро муайян мекунад ва тадриҷан 

пешгӯии ҳаёти худро меомӯзад. 
Тавре ки таҷрибаи чандинсола собит кард, дар ташаккули 

хислат ва алалхусус ҳисси масъулиятшиносӣ дар байни донишҷӯён, 
дониш ва малакаи дар донишгоҳ андӯхтаи онҳо нақши муҳим 

дорад. Айни замон, бо мақсади баланд бардоштани самаранокии 
таҳсилоти олӣ ва сифати дониш дар байни мутахассисони оянда 
сиёсати мақсадноки ислоҳоти бунёдӣ ва такмили соҳаи маориф 
амалӣ карда мешавад. 
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Афзоиши таваҷҷӯҳ ба омӯзиш, яъне маърифати дониши нав, 

фароҳам овардани шароити воқеии тиҷоратӣ ва муҳити эҷодии 
дӯстона дар гурӯҳ ҷустуҷӯ ва ҷалби усулҳои ғайристандартиро 
талаб мекунад. Раванди маърифат ҳамеша бо тарбияи мустақилият, 
шуурнокӣ ҳамроҳӣ мекунад, ки ин ба ташаккули ҳисси 

масъулиятшиносӣ дар донишҷӯён мусоидат мекунад.  
Чунин омӯзиш ҳатман натиҷаҳои пешбинишударо ба даст 

меорад: донишҷӯён кӯшиш мекунанд, ки муносибатҳои дӯстонаро 
бо ҳам нигоҳ доранд, самимӣ шаванд, аз усулҳои ғайримуқаррарии 

таълим истифода баранд (бозиҳои зеҳнӣ ва эҷодӣ, тестҳо, 
супоришҳо), манфиати муштаракро нигоҳ доранд ва саъй кунанд, 
ки малака ва маҳорати худро дар амал татбиқ менамоянд. 
Муносибати эҷодӣ, ғайристандартӣ ба раванди маърифат, омӯзиш, 

ки тавассути ҷалби бозиҳои ғайристандартӣ, вазифаҳо ва 
муаммоҳое, ки ҷустуҷӯи ҳалли ғайриоддии ғайричашмдоштро ба 
даст меоранд, ба даст меорад, тафаккури эҷодиро инкишоф 
медиҳад, ки ин ҳам ба тарбияи ҳисси масъулиятшиносӣ дар 

донишҷӯён таъсир мерасонад. Оила, инчунин дар тарбияи ҳисси 
масъулиятшиносӣ дар донишҷӯён нақши муҳим мебозад, ки ҳар яки 
онҳо бештари вақти худро сарф мекунанд. Дар ин марҳила волидон 

бояд ба фарзандони худ диққати махсус диҳанд. Баланд 
бардоштани масъулиятшиносӣ дар донишҷӯён аз волидон сабри 
зиёдро талаб мекунад. Муҳим аст, агар худи волидон намуна 
бошанд. Бо роҳи ҳидояти фарзанди худ, волидон метавонанд 

талабҳои оқилона пеш оранд, бо ӯ забонҳои умумӣ пайдо кунанд ва 
ба онҳо барои расидан ба ҳадафҳои худ кӯмак кунанд. Инчунин, 
фазои хонагии атрофи донишҷӯ бояд дар ин кор ба ӯ кӯмак расонад 
(барои таҳсил шароити мувофиқ фароҳам овардан лозим аст: хонаи 

алоҳида, мизи корӣ, китобҳо ва ғ.). Оҳиста-оҳиста, бо ин роҳ, аз 
кӯдакӣ ба ҳар як инсон чунин андешае ворид карда мешавад, ки 
дониш қудрат аст, ин кафолати ояндаи дурахшон, масъулият дар 
назди ҷомеа аст.   

Ба туфайли дониш инсон ба ин ё он илм наздиктар мешавад, 
қонунҳои онро меомӯзад, таҷрибаи бойи гузаштагонро амиқтар 

дарк мекунад ва технологияҳои навтаринро аз худ мекунад. Дониш 
ва илм ягона роҳ сӯи маърифат аст. Маърифат калиди ояндаи 
дурахшони кишвар аст. Таърих борҳо исбот кардааст, ки маҳз 
ғояҳои маърифатпарварист, яъне эҷодкорӣ ҳамеша ба башарият 

кӯмак мекунад, ки аз ҳар гуна ҳолатҳои бӯҳронии дар тамоми ҷаҳон 
паҳншаванда роҳи наҷот ёбад. Маърифатпарварӣ ҳисси 
ватандӯстии ҷавононро ташаккул медиҳад, ки ин дараҷаи олии 
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зуҳуроти ҳисси масъулият аст ва ҷомеаро ба эҷод ва баланд 

бардоштани некӯаҳволии одамон даъват мекунад. 
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кафедраи  сиёсатшиносӣ 
 

РУҲИЯИ ХЕШТАНШИНОСӢ, ВАТАНДӮСТӢ ВА ВАҲДАТИ 

МИЛЛӢ ДАР ТАРБИЯИ ҶАВОНОНИ ТОҶИКИСТОН 
 
Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳи моро дар 

оянда муайян сохт. Худшиносии миллӣ, дарки ватандорӣ, ҳаллу 
фасли мустақилонаи масоили иқтисодию иҷтимоӣ, бунёди ҷомеаи 
демократӣ аз муҳимтарин рукнҳову суннатҳои даврони 
истиқлолият аст. Имрӯз ҳар нафар бояд хуб дарк намояд, ки 

шукуфоии давлату ҷомеа пеш аз ҳама ба мо – ҷавонон вобаста аст. 
Дар шароити имрӯза таваҷҷуҳи аҳолӣ ба ҳаёти сиёсӣ ва талошу 

кӯшиши онҳо дар дигаргунсозиҳои ҳаёти ҷомеа яке аз омилҳои 

муҳимтарини рушду инкишофи кишвар маҳсуб мегардад. 
Ташаккулу боло бурдани маърифати сиёсӣ аз масъалаҳои муҳими 
рӯз ба ҳисоб меравад. Ташаккули маърифати сиёсӣ моро водор 
месозад, ки ба ҳар як падидаву ҳаводисе, ки дар кишварамон ва 

тамоми кишварҳову минтақаҳои мухталифи олам ба вуқӯъ меоянд, 
баҳои воқеӣ дода, мавқеи худ ва кишвари худро дар онҳо дақиқ 
муайян намоем. Оиди ин масъала дар вохӯрии худ Президенти 
мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҷавонони кишвар чунин 

қайд намуданд:"Сатҳи тараққиёт ва эътибори байналмилалии 
кишвар аз он вобаста аст, ки ҷавонон то чӣ андоза дорои 
маърифати сиёсӣ буда, ҳадафу вазифаҳои худро вобаста ба бунёди 
давлати ҳуқуқбунёд, демократӣ ва дунявӣ дарк менамоянд"[1,3]. 
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Пӯшида нест, ки яке аз сабабҳои ҷанги шаҳрвандӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои нахустини соҳибистиқлолӣ бо 
сабаби нокифоягии савияи идроки сиёсӣ ба вуқӯъ пайваст. 
Мардуми Тоҷикистон ва дар навбати аввал мо – ҷавонон бояд аз он 
ҳодисаҳои пурфоҷиа, ки асосан ҷавононро дар гирдоби 

ҳалокатбори худ қарор дод, сабақ гирем, хулосаҳои зарурӣ барорем 
ва дар оянда бо маърифати баланди сиёсӣ ба чунин камбудиҳои 
ҷиддӣ роҳ надиҳем. Талқини фарҳанги сиёсӣ аз омилҳои асосии 
пешрафти кишвар ба ҳисоб меравад. Дар ин самт мавқеи воситаҳои 

ахбори умум ниҳоят арзишманд бояд бошад. 
 Тавре Президенти кишвар дар вохӯрӣ бо намояндагони 

ҷавонони кишвар 21 майи соли 2005 қайд намуданд: "Шумо - 
ҷавонон барои тақдири имрӯзу ояндаи давлату миллат, рушду 

ободии мамлакат, дар арсаи ҷаҳон ва миёни давлатҳои 
мутамаддини олам мақоми шоиста ёфтани Тоҷикистони азиз 
масъулияти бузург бар дӯш доред".[1,3] 

  Амалигардонии дастуру супориш ва қонуну қарорҳо аз ҳар як 

шаҳрванди кишвар ва махсус  мо – ҷавонони  баору номуси ин 
Ватани сарбаланд вобаста мебошад. Зеро ин ҳама қонуну қарорҳо 
барои баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии мардум ва минҷумла 

ҷавонон равона гардидааст.  
  Ҳанӯз 16 сол муқаддам, дар мулоқот бо намояндагони 

ҷавонони мамлакат - 21-уми майи соли 2005, дар суханронии худ  
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти 

мамлакат мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон  як қатор андешаҳои ҷолиб 
баён дошта буд, ки барои ҷавонони соҳибиродаи Тоҷикистони 
соҳибистиқлол қобили таваҷҷуҳ аст. Аз ҷумла, Пешвои миллат 
таъкид намуданд: "Мо ба масъалаи ҷавонон барои он таваҷҷуҳи 

махсус зоҳир менамоем, ки онҳо ояндаи миллату давлатанд ва 
ҳамзамон, Тоҷикистон аз ҷумлаи кишварҳои аҳолиаш ҷавон буда, 
синни миёнаи сокинони он 24 сол мебошад ва 35 фоизи аҳолиро 
ҷавонони синни аз 14 то 30-сола ташкил медиҳанд"[1,4]. 

  Агар бевосита ба рақамҳои болои  мутаваҷҷеҳ  шавем, чунин 
хулоса бармеояд: аз ҳашт миллион нафар аҳолии Тоҷикистон беш 
аз миллион нафарашро нерӯи ҷавон, нерӯи қобили меҳнат, 
тафаккури солиму навдошта ташкил мекунад, ки он 35 фоизро 
ташкил менамояд. Ва ин теъдоди ҳудуди миллионнафараи 
ҷавонони тоҷик метавонанд кишварро ба пеш баранд, рушд диҳанд 

ва соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқро тараққӣ бахшанд. Масъалаи 
ҷавонон чанд паҳлӯи баҳснок дорад. Вақте ки Президент "ҷавонон 
бояд ба омӯзишу такмили донишу малакаи худ диққати ҳамаҷониба 
диҳанд, чунки Тоҷикистон ба мутахассисони соҳибтаҳсилоту 
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ташаббускоре ниёз дорад, ки мувофиқи талаботи иқтисоди бозорӣ 

вусъати рушди иқтисодию иҷтимоии кишварамонро таъмин 
менамоянд" мегӯяд, пеш аз ҳама ҳукумат бояд шароити арзандаю 
созгорро барои зисту эҷоди ин қишри ояндасози ҷумҳурӣ фароҳам 
оварад. Чунин кӯшишҳо имрӯз ба назар мерасанд. 

  Ватани азизамон – Ҷумҳурии Тоҷикистон воқеан имрӯз ба 
кадрҳои хеле баландихтисос ниёз дорад, чун қариб дар тамоми 
соҳаҳои ҳаётан муҳим мавзӯъҳои баррасинашуда ва конҳои 
кашфнагашта он қадар зиёданд, ки метавон дар ин бобат садҳо 

варақ навишт. Сарвари давлат дуруст мегӯянд: "Ҳар як ҷавон бояд 
дар хусуси дар ҷомеа пайдо намудани мавқеи сазовори худ андеша 
карда, ба таври возеҳ дарк намояд, ки бо меҳнати ҳалол натанҳо 
зиндагии шоистаи худ, балки рушду ободии Ватани хешро таъмин 
месозад". 

  Мо хеле хуб дарк мекунем, ки дар Тоҷикистон бо мақсади 
фароҳам овардани муҳит ва шароити мусоид барои рушду камоли 
ҳамаҷонибаи ҷавонон ҳанӯз дар солҳои нахустини Истиқлолияти 

давлатӣ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи сиёсати 
давлатии ҷавонон" қабул гардида буд. Ин қонуни барои мо муҳим 
дар ҳамон шабу рӯзе ба тасвиб расид, ки мамлакат ба вартаи 
мушкилоти дохилӣ ғӯта зада, проблемаҳои басо мураккаб, аз 

қабили таъмини амнияти кулли тоҷикон, барқарор намудани сулҳ 
дар кишвари соҳибистиқлол, ба поён бурдани ҷанги хонумонсӯзу 
бародаркуш ва мустаҳкам кардани қувваҳои мусаллаҳи худро ҳаллу 
фасл мекард. 13-уми марти соли 1992 қонун бо фарогирии 6 боб ва 

28 модда қабул ва вобаста ба тақозои замон соли 2004 дар таҳрири 
нав қабул гардид, ки барои ҳалли масъалаҳои марбут ба ҷавонон 
заминаи боэътимод фароҳам овард. Инчунин, барои татбиқи 
самарабахши сиёсати давлатии ҷавонон дар назди Ҳукумати 

кишвар кумитаи махсус – кор бо ҷавонон, ки мақоми 
идоракунандаи давлатӣ аст, таъсис дода шуд. Дар баробари ин, 
Ҳукумати Тоҷикистон Барномаи давлатии тарбияи ватанпарастии 
ҷавонони Тоҷикистон ва Барномаи миллии ҷавонони Тоҷикистон 

барои солҳои то 2015-ро қабул намуд, ки барои татбиқи 
чорабиниҳои онҳо аз буҷети давлатӣ маблағ ҷудо мегардад ва 
айнан аз ҳамин гуна барномаи мукаммал - Барномаи "Ҷавонони 
Тоҷикистон" дар кишвар тарҳрезӣ мешавад. Ба ҳар сурат, тавре 

роҳбари кишвар мегӯяд, бо вуҷуди татбиқи нақшаҳои барномавии 
давлатӣ ва тадбирҳое, ки Ҳукумат вобаста ба беҳбудии вазъи 
ҳуқуқиву иҷтимоии ҷавонон пайваста амалӣ месозад, ҳанӯз дар 

ҳаёти мо камбудиву норасоиҳои ҷиддӣ ба назар мерасанд.   
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  Вақте ки роҳбарияти олии мамлакат дар симои Президент 

Эмомалӣ Раҳмон "ба андешаи ман, одобу рафтор ва сатҳи 
маънавиёти наврасону ҷавонони мо дар давоми даҳ-дувоздаҳ соли 
охир хеле баланд рафта, эҳсоси худшиносӣ ва нангу номуси миллӣ 
дар байни онҳо торафт густариш ёфта истодааст" мегӯянд, ин 

албатта боиси хушҳоливу қаноатмандист, ки ҳамаи моро ба ояндаи 
боз ҳам дурахшон  ҳидоят мекунад. Мо бояд ҳамаи инро ҳамчун 
падидаи мусбат ва умедворкунанда арзёбӣ кунем ва ба рушду 
тавсеаи он мусоидат намоем. Ҳарчанд шумораи зиёди марказҳои 

фарҳангӣ дар  саросари ҷумҳурӣ ё ҳоли табоҳ доранд ва ё расман 
ҳастанду амалан не, имрӯзҳо кӯшиши давлат ба рушд ва таъмини 
моддии инфрасохтори фарҳанг - дастгирии театрҳо, марказҳои 
фарҳангии ҷавонон, китобхонаҳо, нашри адабиёти таълимӣ ва 

бадеиву методӣ, бо технологияи компютерӣ таъмин намудани 
муассисаҳои таълимӣ, бунёди муассисаҳои варзишӣ ва таҳияи 
барномаҳои гуногун оид ба ташаккули арзишҳои ахлоқиву 
маънавӣ, тарзи ҳаёти солим ва тарбияи ҷисмонӣ нигаронида 

шудааст. Маҳз ба ҳамин тариқ имкон дорад ташаккули фикри 
созандаи насли наврас, таблиғи тарзи ҳаёти солим, ривоҷи 
навовариву ташаббускориро дар байни ҷавонон таъмин намуд. Аз 

ин рӯ, дар яке аз баромадҳои худ Эмомалӣ Раҳмон ҳукумат ва 
Кумитаи телевизион ва радиоро муваззаф намуданд, ки бо мақсади 
баланд бардоштани сатҳи маърифати фарҳангӣ ва завқи бадеии 
мардум масъалаи таъсис додани барномаи дуюми телевизиони 
марказиро то ҷашни истиқлолияти давлатии Тоҷикистон ҳаллу 
фасл намоянд. Масъалаи маориф дар ҳар давру замон мавзӯи 
баҳснок буд ва ҳамин тавр боқӣ мемонад. Бо назардошти он ки 

ҳукумат ба таҳкими низоми таҳсил дар кишвар ҳамаҷониба 
мусоидат мекунад, проблемаҳои ҳаллу фасл нашуда дар ин самт 
хеле зиёданд. Президент ҳамеша мегӯяд: "Маориф омили 

муҳимтарини наҷоти миллат ва таҳкими давлат аст"[2,101]. 
  Аз ин лиҳоз, инкишофи соҳаи маориф ҳадафи стратегии 

сиёсати давлатии Тоҷикистон мебошад. Самти асоситарини рушди 
маориф аз нигоҳ доштани фазои ягонаи таълим, Ҳамчунин, бо 

Фармони Президенти Тоҷикистон аз 20-уми марти соли 1998 дар 
бораи таъсис додани ҷоизаи ба номи Исмоили Сомонӣ барои 
олимони ҷавоне, ки дар соҳаи илм корҳои намоён анҷом додаанд, 
бо мақсади рушду инкишофи иқтидори илмии кишвар ва ҳавасманд 

намудани фаъолияти эҷодии олимони ҷавон таъсис дода шудааст. 
 Ҳамасола дар арафаи ҷашнвораҳои бузург ин ҷоизаҳо ба 

соҳибонашон тақдим мегарданд ва ҷиҳати идомаи силсилаи 
паҷӯҳишҳо заминаи соир фароҳам меоранд. Вале ҳамаи ин 
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чорабиниву тадбирҳо дар шароити имрӯза кофӣ набуданд ва 

натиҷа ҳамин шуд, ки бо супориши махсуси Эмомалӣ Раҳмон 
миқдори стипендияи президентӣ барои хонандагони мактабҳои 
миёна 3 баробар зиёд гардид [3,21].  

  Имрӯз замоне фаро расидааст, ки моҳият ва мақоми андешаи 
миллии тоҷиконро мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор диҳем. 
Андешаи миллиро бояд ҳамчун шакли тафаккур, маҷмӯи ғояву 

шуур, унсурҳои ваҳдату ризоият, ҳуввият ва ифтихори миллӣ 
арзёбӣ карда, ба он таваҷҷуҳи махсус зоҳир намуд. Зеро маҷмӯи 
дастовардҳои маънавӣ, ғояҳо ва арзишҳои миллӣ, ки тоҷиконро дар 
тӯли асрҳо аз нобудшавӣ раҳо сохта, ба ваҳдату эҳёи Тоҷикистони 

соҳибистиқлол мусоидат намудааст, тараққиёти бемайлони 
иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангии моро таъмин мекунад. Воқеан, 
таркиб, моҳият ва мазмуни андешаи миллиро муҳаббат ва садоқат 
ба Ватан, ифтихор аз таърихи гузашта, ҳифзи арзишҳои миллӣ ва 

дастовардҳои истиқлолият, бунёди ҷомеаи пешрафта ва 
мутамаддини шаҳрвандӣ ва дар маҷмӯъ ғояи асосии давлати 
миллиро ташкил медиҳад. Сарвари давлат мӯҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон бар он аст, ки андешаи миллӣ равандҳои дохилии иттиҳоди 

миллатро ташаккул дода, ҷавононро ба худшиносиву худогоҳӣ 
ҳидоят менамояд, ба онҳо рӯҳияи озодихоҳӣ, ватанпарастӣ ва 
ифтихори миллӣ мебахшад. Чунончӣ, китоби муқаддаси “Авасто” 
ҳар фарди бедордилу худогоҳро даъват намудааст: "Ватани худро 

муҳофизат намо, манзили худро нигоҳ дор ва халқи худро тарк 
накун!" [3,22]. 

Имрӯз мову шумо дар асри XXI зиндагӣ дорем ва илму 
техника, технологияи муосир бо суръати кайҳонӣ пеш меравад. 
Бинобар даъвати Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон, дар чунин 
шароит бояд мо – ҷавонон  аз қатораи асри нав қафо намонанд, бо 

асосҳои илму дониши замонавӣ мусаллаҳ гардем, дар баробари 
забони модарӣ якчанд забонҳои хориҷиро омӯзем, бо техникаву 
технологияи ҳозиразамон муносибат карда тавонем. 

Бояд гуфт, ки мутахассиси имрӯза бо илму дониши навтарин 

мусаллаҳ ва аз техникаву технологияи муосир огоҳӣ дошта бошад 
ва на камтар аз ду-се забонро дар сатҳи баланди касбӣ аз бар 
намояд. Ин талаботи имрӯзаи давлат ва ҳукумат аз ҷавонон 
мебошад. Агар мо ба сифати таълими кадрҳои ҷавон таваҷҷуҳ 

зоҳир накунем, сатҳи касбии мутахассиси ояндаро баланд 
набардорем ва онҳоро бо маълумоти мукаммали замонавӣ 
мусаллаҳ насозем, рушди устувори ояндаи кишварро таъмин 

намудан номумкин аст. Мо-ҷавонон то чӣ ҳад будани зарари 
амалии табиб ва муаллими бедонишро барои ҷомеа хуб медонем. 
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Маҳз бо назардошти оқибатҳои ногувори дарозмуддати ин 

воқеъият Ҳукумати ҷумҳурӣ ба танзими ҷиддии сохтори таҳсилоти 
олии кишвар даст зад. Ин кор хислати муназзам, санҷида ва 
масъулонаро касб намуд. Ҳарчанд шумораашон кам бошад ҳам, то 
ҳанӯз дар донишгоҳҳо ва донишкадаҳо шӯъбаю ихтисосҳое 

мавҷуданд, ки ҳатто як устоди соҳиби ихтисоси олӣ - доктор ва ё 
ҳадди ақал номзади илм надоранд. 

  Дар суханронии хеш Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – 
Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати 10-умин 

солгарди таъсиси Донишгоҳи славянии Россияву Тоҷикистон, ки 
дар таърихи 26-уми сентябри соли 2006 ба вуқӯъ пайваста буд, 
чунин изҳор доштанд: "Мо бояд ҳамеша дар хотир дошта бошем, 
ки мақсадамон на танҳо тарбияи мутахассис, балки тарбияи 

шахсиятҳои ҳамаҷониба рушдёфта ва аз нигоҳи иҷтимоӣ 
масъулиятнок - созандагони шоистаи ҷомеаи демократӣ мебошад. 
Фароҳам овардани муҳити камолоти маънавӣ, рушди ҷисмонӣ, 
тарбияи эҳтироми фаъолияти шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ бояд дар 

ташаккули шахсияти мутахассиси оянда мақоми зиёде дошта 
бошад"[5,1]. 

  Бо мақсади пешрафт ва такони ҷиддӣ бахшидан ба рушди 
илму маориф, техника ва технологияи нав, беҳтар гардидани 
шароити кору зиндагии муҳаққиқон ва тарбияи насли нави 
олимони соҳаи техника дар кишвар Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон соли 2010-ро "Соли маориф ва фарҳанги техникӣ" 
эълон намуд. Ҳадаф аз ин иқдом фароҳам овардани заминаи рушду 
такомули тафаккури техникиву технологӣ аст, ки таҳкурсии он дар 
муассисаҳои таълимии зинаҳои гуногун гузошта мешавад. 

  Ҳукумат бо вуҷуди тамоми душвориҳо кӯшиш мекунад ба 
ҷавонон ғамхорӣ зоҳир намояд, шароити мусоид фароҳам оварад, 
то ки мо хуб таҳсил карда, огоҳона кору зиндагӣ ва рӯзгори ободу 

шоистаи таҳсин эҷод намоем. Ояндаи неку обод, зиндагии тинҷу 
осудаҳолона ва оромию осудагии кишвар бевосита ба худи мо - 
ҷавонон вобаста аст. Тавре Президенти мӯҳтарам мегӯяд, мо бояд 
фирефтаи таблиғоти бадхоҳони миллати тоҷик нагардем, аз ҷиҳати 

сиёсӣ ҳушёр, огоҳу зирак ва бедору солимфикр бошем. Ин, албатта, 
гарави ободии Ватану осудагии кишвар, шарти муҳими тинҷию 
амонии мамлакат, омили асосии беҳшавии зиндагии  наслҳои 
имрӯзу оянда ва пойдории амнияти ҷомеа ва рушду шукуфоии 

Тоҷикистони азизу соҳибистиқлоли мо мебошад. 
  Дар ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси 

намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати 
савгандёдкунии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи 18-уми 
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ноябри соли 2006 Эмомалӣ Раҳмон гуфта буданд: "Ҷавонон нерӯи 

фаъолу боғайрат, қувваи созандаи ҷомеаи моро ташкил медиҳанд. 
Онҳоро хуб тарбия кардан ва ба роҳи дурусти зиндагӣ ҳидоят 
намудан вазифаи муқаддаси ҳамаи аъзои ҷомеа аст. Зеро ҷавонон 
ободгарони Ватан, соҳибони ояндаи Тоҷикистони мустақилу 

демократӣ ва такягоҳи боэътимоди давлати соҳибистиқлол 
мебошанд"[6,1]. 

Дар вохӯриҳои Сарвари давлат бо ҷавонони мамлакат 
масъалаҳои тарбияи ватандӯстӣ ва пешгирии омилҳои номатлуб 
дар байни ҷавонон, аз қабили экстремизм, шомил шудан ба ҳизбу 
ҳаракатҳои иртиҷоӣ, нашъаҷаллобӣ, ҷинояткорӣ ва ғайра мавриди 

баррасии махсус қарор гирифт. Дар воқеъ Тоҷикистон, чун воҳиди 
том ва кишвари ҷавон дар ҳоли ҳозир беш аз пеш ниёз ба азму 
иродаи қавии аҳолӣ ва бахусус насли ҷавон дорад. Маҳз ҷавонон 
эҳсоси ватандӯстиашон боло метавонанд пешбаранда ва 

ҳимоятгари асили кишвар бошанд ва ба рушду нумӯи он мусоидат 
намоянд. Дар пайвастагӣ ба ин бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 31 октябри соли 2005 №421 Барномаи давлатии 
тарбияи ватанпарастии ҷавонони Тоҷикистон барои солҳои 2006-

2010 қабул гардид. Ҳамзамон бо мақсади танзим ва рушди 
фаъолияти сохторҳо ва ташкилотҳои алоқаманд дастурҳои методии 
"Сиёсати давлатии ҷавонон ва масоили ватанпарастӣ", "Маҷмӯи 
санадҳои меъёрию ҳуқуқии оид ба тарбияи ватанпарастии ҷавонони 

Тоҷикистон" ва адабиётҳои илмӣ оид ба Қаҳрамонони миллӣ 
(Спитамен, Муқаннаъ, Темурмалик, Абӯмуслими Хуросонӣ, 
Сарбадорони Самарқанд) чоп ва паҳн гардиданд [6,1] . 

 Хулоса, солҳои охир дар кишавари азизамон баргузор 

гардидани Озмунҳои мухталифи ҷумҳуриявӣ: “Тоҷикистон – ватани 
азизи ман”, “Илм фурӯғи маърифат”, “Фурӯғи субҳи доноӣ – китоб 
аст” ва дигар озмунҳо боиси боло бурдани ҳисси ватандӯстиву 

хештаншиносии ҷавонон, муҳаббат ба ватан ва дар рӯҳияи 
ватанпарастӣ тарбия ёфтани онҳо омили калидӣ хоҳад буд [7,32]. 
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 кафедраи забони тоҷикӣ 

 
АНДЕШАЊОИ  ПЕРОМУНИ  ХУРОФОТ ВА ТААССУБ 

 
                 Њайфи умре, ки њама дар пайи ѓафлат гузарад, 
                 Ба гирифтории дунёву ба ќулфат гузарад.  
                                                                                   Саъдии Шерозї 
 
Ќабл аз он ки мо дар хусуси хурофот ва таассубу 

таассубпарастї њарф занем, бояд чї маъно доштани онро донем. 
«Хурофот» – аќида ва фикрњои пучу беасос, «хурофотпарастї»- 
пайравї ва боварї ба аќидањои хурофї ва мавњумот. (ФЗТ. Љ.2, 
сањ.463). Таассуб»- 1. тарафдорї ё душмании бисёр нисбат ба шахс; 
2.њимоят ва љонибдорї, орият; 3. тарафдорї аз аќоиди динї ва 
маросими кўњнаи миллї, фанатизм, кинаљўї…(ФЗТ. Љ.2, сањ.283-
284).  Хурофот ва таассуб њанўз аз давраи ќадим дар шаклњои 
гуногун дар байн халќ роиљ гардида буд, азбаски ба он бовар 
доштанд, дар њамин замина  маќсаду манфиати нињонии як гурўњи 
одамон амалї мегардид.  

Тадриљан хурофот ва таассуб ба афкори сиёсї мањлут гардида, 
тавонистааст халќу миллатњоро аз байн барад. 

Саъдии бузургвор мефармояд: 
   Миллатеро рафт чун оин зи даст, 
   Мисли хок аъзои ў аз њам шикаст. 
 Яъне, ќавме  ки таассубпарастанд, рўзе  мерасад, ки ба љуз 

ќабули расму оин ва анъанаи бегона дигар чорае надоранд. Зеро ин 
ќавму миллат шахси шикаставу забунро мемонанд. Имрўз ин 
падидаи номатлуб дар љомеаи љањонї хатари зиёде эљод карда 
истодааст. Ва метавонад на танњо ба як миллату халќият, балки ба 
нестии аксари миллатњову давлатњо оварда расонад. Масалан, 
натиљаи хурофатпарастї ва таассуб ба он оварда расонд, ки 
мардуми мусалмони мамлакати тараќќикардаи Сурия, Ироқ ва 

http://www.prezident.tj/


  

213 

дигар мамлакатҳо ба андешањои ифротии гурўње дода шуда, аз њам 
пош хурад ва терроризм хатари бузургеро барои мардуми љањон 
эљод карда истодааст. Дар њамин хусус Саъдии Шерозї мефармояд: 

   Бани одам аъзои якдигаранд, 
   Ки дар офариниш зи як гавњаранд. 
   Чу узве ба дард оварад рўзгор, 
   Дигар узвњоро намонад ќарор. 
 Ин дарде, ки  љомеаи љањонї имрўз дучор гардидааст ба 

тамоми халќњои сайёраи замин таъсир расонида истодааст, аз 
љумла ба мардуми кишвари мо, ки бархе аз ҷавонон ба ќатори 
гумроњгаштагонанд, ки асл ва моњияти аќидањои ифротиро дуруст 
дарк накарда, кўр-кўрона аз паси ин нафарон мераванд. Мавлоно 
Љалолиддини Румї мефармояд: 

   Халќро таќлидашон барбод дод, 
   Эй дусад лаънат бар ин таќлид бод. 
 Андешањои нољо ва ботил, ки таќлидкорона садо медињанд, 

боиси аз байн рафтан ё гаравидан ба оинњои бегона мегардад. 
Њанўз устодони сухан ин маризи љомеаро пешгўї намуда, дар 
асарњои хеш бегонапарастї ва таќлидкориро сахт мањкум 
менамоянд.  Ва ин  андешањо имрўз ба вуљуд наомадаанд, ин дарахт 
решаи куњан ва мустањкам дорад, ки то имрўз бо он афкори 
љомеаро вайрон ва нафарони гумроњгардидаро хонасаллоту 
хонавайрон намуда, радди маърака мегардонад. Чи хеле зикр 
намудем, инро мо дар мисоли бисёр давлатњои пешрафтаву тараќќї 
кардаи дунё дида метавонем, ки бар зидди ин падидаи номатлуб 
мубориза бурда натавониста, гумроњ гардидаанд ва афкори 
ифротиро пеша намуда, барои мардуми сайёра хатари бузургеро 
эљод карда истодаанд.  

Дар ин маврид Иќболи Лоњурї чунин мефармояд: 
   Шабе пеши Худо бигристам зор, 
   Мусалмонон чаро хоранду зоранд. 
   Нидо омад: «намедонї, ки ин ќавм. 
   Диле доранду мањбубе надоранд» 
 Ба андешаи ин љониб ин байт чунин маъноро таќозо 

менамояд, ки мусалмонї на дар зоњир, яъне худнамої, балки дар 
дилу нияти тоза, андешаи солим, виљдони  пок ва оѓози амале, ки аз 
муњаббат маншаъ мегирад, аст. Бо ибораи халќ забону дил бояд 
њамоњанг бошанд. Дар љои дигар Иќболи Лоњурї ба чунин хулоса 
меояд: 

   Худо он миллатеро сарварї дод, 
   Ки таќдираш ба дасти хеш бинвишт. 
   Ба он миллат сару коре надорад, 
   Ки дењќонаш барои дигарон кишт. 
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 Шоир набзи сайёраамонро  эњсос намуда, мегўяд, ки таќдири 
миллате дар дасти худи ўст, ки расму оин ва одатњову анъанањои 
хешро гиромї медорад ва њељ гоњ таќлиду таќлидкориро пеша 
нахоњад кард. Мехоњам ин байтњо барои њама миллату ќавмњои 
сайёра бошад ва таќдири худро бо дастони худ бинвисанд, зеро 
оромии љомеа аз сулњу дўстї, ёриву бародарист, на аз 
хурофотпарастиву таассуб аст, ки оќибат ба љангу хунрезї ва аз 
байн рафтани давлату миллат оварда мерасонад.  
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ПРИНСИПИ МАСЪУЛИЯТШИНОСИИ ВОСИТАҲОИ 

АХБОРИ ОММА (ВАО) ҲАМЧУН ОМИЛИ ТАРБИЯ 
 

Дар солҳои 70-уми асри  ХХ экологияи иҷтимоӣ  ҳамчун илми 
мустақил ташаккул ёфт, ки  муносибати ҷомеа бо табиат  ва 
унсурҳои  биологӣ, иҷтимоӣ, фалсафӣ, ҷуғрофӣ ва ғайраи онро 

меомӯхт. Аз ҷумла, унсури  муҳими  ҳаёти ҷомеаи муосир  гирифтан 
ва паҳну пахши  иттилоотро низ мавриди омӯзиш  қарор медиҳад. 
Дар ҷаҳони муосир  аҳамияти  ВАО на танҳо ҳамчун сарчашмаи 
ахбор беҳад  афзудааст, балки  ҳамчун ниҳоди тарбиявию 

сотсиализатсионӣ ба соҳаҳои гуногуни  ҳаёт, махсусан ба  афкори 
умум таъсири амиқ мегузорад. 

Ҳар як ҷамъият фазое мебошад, ки воситаҳои коммуникатсияи 

оммавӣ (ВАО) онро идора мекунад. Маҳз ВАО,  пеш аз ҳама, 
мавзӯи рӯзро,   яъне мавзӯи муҳими иҷтимоиро, ки шаҳрвандон 
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баҳсу муҳокима менамоянд, муайян менамояд. Натиҷаи ин таъсири 

ВАО  ба афкори ҷомеа  чунин  эҳтимолиятро  тақозо менамояд: 
- дар ҷомеа бедор кардани таваҷҷӯҳ ба  баъзе мушкилот, ба 

одамон, ташкилотҳо ва ғайра; 
-  бо таъсиру  таваҷҷӯҳи  ВАО  ба вуҷуд омадани  тағйирот  дар 

ҷомеа;  
-  баррасии мушкилот дар ВАО  метавонад  ба барномаи 

фаъолияти  як қатор гурӯҳҳои  ҷамъиятӣ,  масалан, қонуннигорон 
ва сиёсатмадорон таъсир расонад. 

 Бо ибораи дигар, коммуникатсияи оммавӣ метавонад  ба 

воқеият ва афкори умум, шуури одамон ва ахлоқи онҳо таъсир 
расонад, муаммогузорӣ ва   мавқеи одамон ва гурӯҳҳоро  муайян 
намояд. Вобаста ба ин савол ба миён меояд: мақсади  таъсиру 
амали ВАО  ба воқеият, шуур  ва афкори умум  аз чӣ иборат аст?  

Ҳадду канори  таъсир то куҷост ва ин ба шахс чӣ гуна таъсир 
мекунад?  То чӣ андоза ва кай шахсро  бо ахбор таъмин менамояд, 
ба маърифатнокии он, ба шароити он,  ба ҳаёти ҷамъиятӣ  мусоидат 

менамояд, кай озодӣ ва ҳуқуқи  шахсро  вайрон менамояд, ба 
ҳолати рӯҳӣ ва саломатии он таҳдид ба бор меоварад?  Оқибати  
таъсири ВАО  ба воқеият, шуур  ва рафтори ахлоқи одамон  чӣ гуна 
аст? Оё вай ба ягонагии ҷомеа, болоравии ахлоқ, рафтор ва 
маданияти  он мусоидат менамояд? 

Дар аксар ҳолат воситаҳои ахбор оммаро  айбдор менамоянд, 
ки онҳо дар ҷомеа на танҳо тухми некӣ, адолат, ахлоқи ҳамида, 

масъулиятнокӣ, балки ахлоқи бад, бадахлоқӣ, рафтори зишт ва 
ғайраро низ паҳн менамоянд. Дар воқеъ, мушкилоти мазкур то 
андозае  ҷой дорад ва актуалӣ мебошад. Озодии ВАО  дар баробари 

дигар озодӣ  на танҳо арзиши олӣ, шарти демократияи ҳақиқӣ, 
балки истифодаи озодӣ  бо мақсади нопок хавфнок аст. Озодии 
ВАО баҳри рушди  ҷомеа ҳамон вақт арзишнок аст, ки  бо 
масъулиятшиносӣ ҳамоҳанг мебошад. Масъулиятшиносии ВАО,  

пеш аз ҳама, дар ахбори аз ҷиҳати экологӣ тоза, ки паҳну пахш 
мегардад, ифода меёбад.  

Мушкилоти муносибат миёни  масъулият ва озодии ВАО хеле 
мураккаб мебошад. Ин муносибат  ҳамеша пур аз ихтилоф аст, ки 
дар ҳар як мавриди мушаххас ҳалли худро тақозо менамояд,  талаб 

менамояд, ки  барои ҳалли ихтилофҳо механизм ва сохтори  муайян 
сохта шавад, журналист дорои  сифату маҳорати  мувофиқ бошад. 
Хуллас, ахбори экологӣ дар худ имконият дорад, ки ба инкишофи  
зеҳнии шахс, дараҷаи саводнокии он,  аз хабарҳо огоҳ будани он, ба 

дарк кардани воқеият  ва  ҳодисоти гирду атроф мусоидат намояд. 
Имконият дорад, ки ахлоқ ва маданияти шахсро  баланд бардорад, 
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ба кори ҷамъиятӣ сафарбар намояд. Дар баробари ин сифати  

ахбори  экологӣ аз рушду  такомули муносибатҳои  ҷамъиятӣ 
вобаста аст.  

Мутобиқи гуфтаҳои боло ахбори экологӣ  ва 

масъулиятшиносии воситаҳои ахбори оммаро  бояд тарзе 
масъалагузорӣ намуд, ки  оё он ба оромии ҷомеа,  ба ташаккули 
муносибатҳо  миёни гурӯҳҳои гуногуни иҷтимоӣ, миёни ҳалқҳо, 

шаҳрҳо, ташкилотҳо ва ғайра мусоидат мекунад? 
Илова бар ин хабаррасонии  оддиро ба шаҳрвандон ба таври 

комил ахбори экологӣ  ҳисобидан нашояд, чунки бояд иттилоъ бо 
назардошти  акси садо  ва фикру ақоиди сомеон  сурат гирад ва 

таҳқиқи  акси садо аз мавқеи хонандаю шунаванда ва ақаллият холӣ 
нест. Вобаста ба ин Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон (аз 7 
феврали соли 2009, № 622) [1] дар бораи вокуниши шахсони 
мансабдор ба маводҳои танқидӣ ва таҳлилии воситаҳои ахбори 
омма қабул намуд, ки ҳам масъулияти вазорату идораҳо ва 
мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва ҳам 
масъулиятшиносии субъектони коммуникатсияи оммавиро афзун 
менамояд.  Ҳамон як хабари ВАО-ро  шунаванда пур аз ихтилофу  
гуногунранг дарк менамояд. Масъалаи ахбори экологӣ  ва  
масъулиятшиносии ВАО-ро  бе назардошти  менталитети  
муштариён  баррасӣ  намудан нашояд. Ҳамон як барномаи дар 

Тоҷикистон ва Москва  пахшкардашуда  тамоман таассуроти  
мухталифро ба вуҷуд меорад. Ин ё он ахбори ВАО  агар барои як 
гурӯҳи сомеон  ҷиҳати тарбиявӣ дошта тоза  бошад, барои дигар 
гурӯҳ баръакс мебошад. 

Дар кишвар Қонуни  Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
иттилооти экологӣ» бори аввал тибқи имзои  Президенти ҷумҳурӣ  
Э.Раҳмон  25 марти соли 2011 қабул гардид. Қонуни мазкур асосҳои 
ҳуқуқӣ, ташкилӣ ва иҷтимоии таъмини иттилооти экологиро дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд ва ба таъмини ҳуқуқи 
шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ва дастрасии иттилооти экологии 
мукаммал, эътимодбахш ва саривақтӣ мусоидат карда, 
муносибатҳоро дар ин бахш танзим менамояд.[2] Дар қонуни 

қабулшуда дар мафҳуми «иттилооти экологӣ» мазмуни иттилооти  
дорои  маълумот оид ба вазъи муҳити зист ва таъсир ба он, 
тадбирҳои ҳифзи он, ҳамчунин  таъсири муҳити зист ба инсон ҷой 

дода шудааст, вале  оиди ахбори аз ҷиҳати экологӣ тоза, аз ҷиҳати 
мазмуну мундариҷа ва мавзӯъ коста ишора намеравад.  Дар Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба матбуоти даврӣ ва дигар воситаҳои 
ахбори омма» ҷиҳати масъулияти ниҳодҳо ва масъулони воситаҳои 

коммуникатсионӣ ҳини чоп, паҳну пахши иттилооти тозаву безарар 
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меъёрҳо  муайян шудааст.  Ба ақидаи мо ба ҷиҳати тарбиявии 

(экология) васоити ахбори оммавии электронӣ диққати махсус 
додан, сифати ахбор  ва барномаҳои электониро беҳтар кардан, ба 
ахбори низоъангез роҳ надодан, талаботро ба дараҷаи маданият ва 
имконияти маърифатии барномаҳо афзун намудан ба мақсад  

мувофиқ мебошад.   Вагарна ВАО  манфиати  гурӯҳҳои алоҳидаро  
бар зарари  ҷомеа ифода намуда,  нисбати барномаҳои  хеш  
нобоварии оммаро  тавлид месозанд. Масалан, ахбори дурӯғу 
ғаразнок  оиди воқеаи садамаи Чернобыл на танҳо ба вазъи 

иҷтимоии ҷомеа, балки бевосита ба саломатии шаҳрвандон хавфу 
хатар дошт. 

Дар ҳаёти ҳаррӯза ҳар як одам ба таъсири реклама  рӯ ба рӯ 
мегардад. Дуруст аст, ки  он ба буҷаи ВАО  даромад меорад, вале  
ҳуҷуми реклама авзои психологиро танг  карда, то ҷое ба вазъи 
ногувори иҷтимоӣ  мусоидат менамояд. Ширкатҳои рекламавии 

сигор ва нӯшокиҳои спиртӣ  ба зарари он нигоҳ накарда  ба 
истеъмоли он ҳидоят мекунанд. 

Экологияи воситаҳои ахбори омма  ба масъулиятшиносии он 
ҳангоми чопу нашри  мавод сахт марбут аст. Инъикос  ва бевосита 

паҳну пахши  ҳодисаи гаравгон гирифтани «Норд-Ост»  тавассути 
барномаҳои радио ва телевизион  мисол шуда метавонад. Ба 
моҳияти ҷамъиятии ин  воқеа нигоҳ накарда  нақши  воситаи 
электронии  ахбори оммавӣ  дар инъикос ва паҳну пахши он  хеле 

баҳсталаб мебошад. Чӣ хел сурат гирифтани ҳодиса  на танҳо аз 
шаклу воситаи паҳну пахш, балки аз факту рақам  ва тарзу роҳи он 
вобаста аст. Репортаж метавонад мустақим бошад ва 
ғайримустақим. Аз тарафи террористон истифода намудани  

репортажи  мустақим барои муайян кардани  ҳаракатҳои 
минбаъдаи хеш истисно нест, ки  ба ҳаёту саломатии одамон  
таҳдиди ҷиддӣ менамояд. 

Думаи давлатии Федератсияи Руссия тағйиру иловаҳоро ба 
қонун оид ба ВАО то акти террористӣ   дар шаҳри Москва тайёр 
карда буд. Бори дуюм 23 октябр дар рӯзи террор мавриди 
муҳокима қарор гирифт. Баъд аз ғасби «Норд-Ост» бори сеюм 

муҳокима  ва бе ихтилоф аз тарафи  Шӯрои Федератсия қабул 
гардид.  Тағйиру иловаҳо бар зидди зуҳуроти террористӣ дар қонун   
баҳсу мунозираи  беҳадро  ба миён овард. Вай истифодаи ВАО  ва 
ахбори компутериро  барои тарғиб ва  ҳақ баровардани  терроризм 
ва экстремизм манъ кард. 

Давлат аз ҷиҳати қонунӣ озодии баён ва матбуотро дар 

Қонуни  Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба матбуоти даврӣ ва дигар 
васоити ахбори омма» тасдиқ ва эълон намуда, дар дасти худ 



  

218 

якчанд роҳу воситаи таъсиррасониро ба «ҳокимияти чорум» нигоҳ 

дошт. Ин на танҳо ба Тоҷикистон, балки ҳам ба Россия, ИМА  ва 
ҳам ба дигар кишварҳои  мутараққӣ низ дахл дорад. Масалан, дар 
вақти амалиёти ҷангӣ дар Ироқ кулли ахбор ба воситаи  сензорҳои 
низомӣ  мегузашт. Сиёсати андоз нисбати ВАО, додани литсензия, 

аренда, аккредитатсияи ҳатмии журналистон, бақайдгирии  васоити  
иттилоотӣ, дахл ба сохтор ва  фаъолияти васоити иттилоотӣ  ва 
ғайра метавонад барои мақсадҳои ғаразнок, манъ ва ё  маҳдуд 
намудани  фаъолияти  журналистӣ  истифода гардад. Ҳокимият 

имкониятҳои зиёди маҳдуд кардани фаъолияти ВАО-и мухолифро  
дорад.  

Аз дигар ҷиҳат ҷомеа ва давлат  то чӣ андоза пурмаҳсул ва бо 
ёрии  кадом воситаҳо  метавонад ВАО-ро  назорат намояд, то ки аз 
як тараф, мақомоти  назоратӣ  ва меъёрҳои санадӣ ба фаъолияти 
рӯзнома, радио, телебарномаҳо халал нарасонад, аз дигар тараф, 

давлат бояд чунин шаклҳои  назоратро пайдо намояд, ки пеши роҳи  
ахбори ғаразнокро гирад ва ВАО воқеан  ахбори этикӣ, экологӣ   ва 
барои ҷомеа  муҳимро  паҳну пахш намояд. Дар ин системаи 
мураккаб фактори субъективӣ нақши  муҳимро мебозад, яъне кӣ 

барнома месозад, кӣ  соҳиби ВАО аст ва кӣ фаъолияти онҳоро  
назорат мебарад? Маҳз барои ҳамин  нақшу фаъолияти  
институтҳои ҷамъиятии  назоратӣ ба мисли Шӯроҳо, жюриҳо, 
инчунин  ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ аҳамияти  муҳим доранд. 

Зикр карда шуд, ки дар муайян кардани сифати  ахбори 
экологиву тарбиявӣ  нақши муштариёни  ин ё он воситаи ахбори 

оммавии  конкретӣ  басо муҳим аст. Дар ин маврид якчанд  ҷараёни 
ҳамкории ВАО ва сомеонро дида мебароем. 

Воситаҳои ахбори омма имконияти коммуникатсияи  
индивидуалиро  дорад. Дар Интернет сайтҳое мавҷуданд, ки 

одамони  ғайримаъмулию ғайрианъанавии рафтор метавонанд  ба 
таври озод  бо ҳам шинос шаванд ва муносибат кунанд. Ин ба як 
гурӯҳи иҷтимоӣ мақбул бошад,  ба ҳиссаи дигари ҷомеа 
ғайриахлоқӣ  маҳсуб меёбад. 

Мушкилоти  масъулиятшиносии ВАО,  албатта, аз баррасии  
мавзӯи моҳияти  умумиҷамъиятидошта вобаста аст. Боз як тарафи 

ахбори экологӣ ва тарбиявӣ  ҷиҳати техникии он  мебошад. Паҳну 
пахши  шабакаи телевизион теъдоди зиёди шабакаҳои боқуввати 
паҳнкунандаро талаб менамояд. Оиди таъсири манфии  мавҷҳои 
телефонҳои мобилӣ  баҳсу мунозира бисёр аст. Мавҷҳои стансияи 

паҳнкунанда  ба маротиб зиёданд ва барои аҳолие, ки  масалан, дар 
атрофи Останкино зиндагӣ мекунанд,  он безарар нест. Ҳар як  
хонанда тасдиқ менамояд, ки рӯзномаи нав чопшуда дастонро 
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олуда месозад, ки зарар дорад. Тамошои дурударози телевизион, 
соатҳо бо Интернет фаъолият намуданро безарар ҳисобидан 
нашояд. 

Роҳҳои пешгирии иттилооти ғайриэкологӣ чӣ мебошанд? Зикр 
кардан бамаврид аст, ки  дар Тоҷикистон як қатор  институтҳое 
зуҳур карданд, ки фаъолияти воситаҳои ахбори оммаро  назорат ва 

танзим менамоянд. Вале ҳар яки онҳо  танҳо ба як ҷиҳати  
фаъолияти ВАО,  яъне ба масъалаи экология ва ҷиҳати ахлоқии 
ахбор, дигар, ба фаъолияти ҳуқуқӣ, ба фаъолияти пулию молӣ ва 
ғайра масъуланд. Боиси таассуф аст, ки ҳоло сифати  фаъолияти 

институтҳои  мазкур  баҳспазир аст. Ин дар фаъолияти воситаҳои 
ахбори оммаи электронӣ бараъло намудор аст. 

Мафҳуми  ахбори экологӣ ҳамчун ҷузъи ҷудонопазири меъёри  
талабот нисбати фаъолияти  матбуот, барномаҳои радио ва  
телевизион баромад мекунад. Масалан, дар Русия талабот ва 
меъёрҳои зерин нисбати ахбори аз ҷиҳати экологӣ тозаи васоити 

ахбори оммавӣ муайян шудааст [3,159-160]. Якум талабе, ки бояд 
ахбори экологӣ фаро гирад, ин мавҷудияти «бозори ахбор» 

мебошад. Ахбор бояд бо назардошти  гурӯҳҳои гуногуни аҳолӣ, 

хусусиятҳои регионалӣ  ва маданӣ пешкаш гардад.  Теъдоди зиёди 
барномаҳои телевизион ва радио  рақобатро ба миён меоварад, ки  
ба сифати мундариҷаи он, ба мӯътамадӣ,  боварибахш  ва ба 
маврид будани он  таъсири мусбӣ дорад. 

Талаботи сонӣ озодии афкор аст.   Чӣ қадаре, ки  бозори ахбор 
рушд ёбад, ҳамон қадар  ба озодии баён  шароит  фароҳам меорад 
(агар вай ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон  «Оид ба матбуот ва 

дигар васоити ахбори оммавӣ»  муҳолифат накунад). Дар баробари 
он, ки саҳифаҳои худро  барои ифодаи озодии баён  пешкаш 
менамояд, ВАО бояд, инчунин, ба тарафи  муқобил барои баёни 
ақидаи хеш имконият фароҳам орад. 

Дар назари мо рафтору амали боадабона дар ахбори аз ҷиҳати  
экологӣ тоза хеле муҳим аст, яъне ахбори моҳияти умумиҷамъиятӣ 
дошта  бояд барои бинанда  ва шунаванда  дар вақти мувофиқ бо 

назардошти  ақидаҳои гуногун  паҳну пахш карда шавад. 
Меъёри дигар мизони иттилоотист, яъне манфиати ин ё он 

гурӯҳи сиёсиро  дифоъ накардан.  Чӣ тавре ки зикр гардид, ҳифзи 
манфиати  гурӯҳи муайян, фишор овардан  дар аксар маврид  бар 
зидди манфиати ҷомеа  қарор мегирад. 

Масъулияти касбӣ меъёр ва талаботи муҳим буда, аҳамияти 
ҷиддӣ зоҳир кардан ҳам ба худназоратӣ, ҳам ба 
масъулиятшиносиву дақиқкории журналист ва ҳам ба ҷиҳати 

ахлоқии  ахбор ва амсоли инро тақозо менамояд.  
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Экологияи электронӣ.    Ахбори пешниҳодшуда  бояд моҳиятан 

ба дараҷаи  маданият ва маърифати бинанда ва шунаванда мутобиқ 
бошад. 

Меъёри баъдӣ нигоҳ доштани якпорчагӣ мебошад.  Ҳифзи 
якпорчагии асарҳои санъат, барномаҳоро таъмин намуда, онҳоро 
бо реклама халалдор нанамудан. Хусусияти реклама ҳамин аст, ки  

бо мақсади мутаваҷҷеҳ сохтани  бинанда якбора дар миёни барнома 
рӯ мезанад ва то ҷое одамро асабонӣ месозад.  Реклама метавонад 
барномаи футбол ва ҳатто филми бадеиро  боздорад. Дар ин 
маврид талаботи  тамошобинро ҳеҷ кас ба эътибор намегирад.  

Ҳиссиёте, ки ҳини тамошои филм  ва ё барнома ҳосил мешавад, 
канда мешавад, вайрон карда мешавад, халалдор мегардад. 
Классика  бо  рекламаи собун ва ё резина  дар як сатҳ қарор 
мегирад. 

Кафолати адолат. Воситаҳои коммуникативии  радио ва 
телевизион  бояд фикру дархости  Шӯрои ҷамъиятии ВАО-ро  ба 
эътибор гирад, ба обрӯ ва эътибори  Шӯро тобеъ бошад, ки он 

ҳамчун кафили оромӣ ва адолати паҳну пахши иттилоотӣ  баромад 
мекунад. 

Принсипи ҳамкорӣ. ВАО фаъолияти хешро  тибқи принсипҳои 

«Декларатсия оид ба ВАО ва ҳуқуқи инсон» қарор диҳанд[4]. 
Бозори озоди иттилотӣ  ва танзими давлатӣ, назорати 

ҷамъиятӣ  ҷузъи таркибии матбуоти сифатан  ба талабот ҷавобгӯ ва 

ахбори  экологӣ  мебошад. Вале танҳо мавҷудияти  механизми 
номбаршуда  кофӣ нест. Ҷузъи чудонопазири этикаи журналистӣ ва 
адолати иҷтимоии ВАО маҳсуб меёбад. Профессори  университети  
Париж  Клод Жан Бертран  таснифи системаи  масъулияти ВАО-ро, 
ки ба ду принсип асос меёфт, пешниҳод намуд. 

Ба принсипи аввал кодекси этикӣ,  дастурҳое, ки  ба ходимон 

принсипҳои  рафтори этикиро  мефаҳмонад, сандукҳо барои 
шикоят,  «мактуб ба муҳаррир» ва дигар  воситаҳои дастрас, чопи 
факту рақам ва  ақоиди аз тарафи  ВАО-и  рӯзмарра ва дурӯғ баён 
шуда  дар ВАО-и дигар, гузориши  журналистӣ, ки  ба танқиди 

ВАО ва баррасии фактҳои дурӯғ, ки дар ВАО роҳ ёфтаанд, равона 
карда мешавад, ба омма расонидани қарорҳои ҳокимияти давлатӣ 
нисбати ВАО ва ғайра  дохил мешаванд. 

Ҷузъи дигари  таркибии системаи  назоратӣ, ба ақидаи Клод 
Жан  Бертран, тайёрии касбии журналист  ва тадриҷан баланд 
бардоштани  малакаи касбии онҳо, вохӯрии пай дар пайи ходимони 
ВАО бо шаҳрвандон, назорати  рафтори  аҳлоқӣ  ва  касбии 

воситаҳои коммуникативӣ мебошад. 
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Принсипи дуюм ба он асос меёбад, ки  кадом мақомот, кадом 

муассиса  дар системаи назоратӣ  шомил аст: 
-  назорати дохилии ВАО; 
- назорати беруна, ки ба  ВАО  тобеъ нест.  
Ба фикри мо бояд дар раванди назорат ба акси садо диққати 

махсус дод.  як тараф, ахбор  то хонанда рафта расад ва аз дигар 
тараф, бояд ӯ  оиди проблема фикри хешро баён созад. Дар ин 
маврид, махсусан, акси садои «манфӣ»,  яъне ахбор дар бораи 

хатогиҳо, дағалиҳо, камбудиҳо аҳамияти  муҳим дорад, зеро он 
шаҳодат медиҳад, ки  хонанда  ахбори паҳну пахшкардаро 
ғайриэкологӣ меҳисобад. Ба ҳар ҳол назорат аз болои  ВАО набояд 
мақсади ниҳоӣ бошад. Бояд, пеш аз ҳама, шароит офарид, ки ВАО 

ба муштариён ахбори аз ҷиҳати экологӣ тоза пешниҳод намояд, 
барномаҳои сифатан бадеӣ  ва ахлоқан баландмазмунро  тавлид 
созад. 

Дар ҳар як ҷомеа дар мавриди паҳну пахши  иттилоъ муаммои  
ба ҳақиқат мутобиқат накардани он ба чашм мерасад, ки  он аз 
бемасъулиятӣ ба фаъолияти касбу вазифаи ҳуд,  муносибати 

саҳлангорона  ва ҳунукназарона доштани  журналистон шаҳодат 
медиҳад. Дар ҳолати аввал, журналист  мавзӯъро хуб намедонад ва 
ба хотири сенсатсия  мавод бидуни таҳқиқи чуқур  пешниҳод 
мегардад. Дар дигар маврид мавод  ё мақола метавонад мувофиқи 

«талаб»  бошад, ки ба ҳалли ин ё он манфиати  сиёсӣ  ва ё иқтисодӣ 
равона шуда бошад. 

Хулоса, оиди ахбори экологӣ  ва ғайриэкологӣ ҳарф зада,  
ҳолатҳоеро зикр менамоем, ки  ба назари мо  муҳим аст.  

ахбори экологӣ, пеш аз ҳама, аз тарафи ВАО паҳну пахши  
ахборест, ки  бояд ба суботи ҷомеа, ба оромии муносибатҳо миёни  

гурӯҳҳои гуногуни одамон мусоидат намояд; 
-яке аз шартҳои асосии ахбори экологӣ  мувофиқати  иттилоъ 

ба меъёрҳои этикии ҷомеа маҳсуб меёбад; 
  -масъулияти иҷтимоии ВАО, танзими ниҳодҳои 

коммуникатсияи оммавӣ ва Шӯроҳои ҷамъиятӣ, ки фаъолияти 
ВАО-ро назорат мебаранд, шарти зарурӣ баҳри  тавлиди ахбори 
экологӣ мебошад. 
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кафедраи фанҳои ҷамъиятӣ  
 

ОМӮЗИШИ ХУСУСИЯТҲОИ ПСИХОЛОГИИ 

ХОНАНДАГОН ВА АҲАМИЯТИ ОН 
 

Шинохти шахсияти наврас кори саҳлу осон нест. Дар ин самт 
омӯзгор (роҳбари синф) - ро мебояд, ки бо донишҳои густурдаи 

педагогӣ ва равоншиносӣ мусаллаҳ бошад. Ин ба ӯ имкон медиҳад, 
ки шавқу рағбат ва қобилияти тавоноии хонандагонро бо тамоми 
нозукиҳояш омӯзад. Дар ҳамон сурат метавон бовар ҳосил намуд, 
ки омӯзгор ба сифати тарбиятгари воқеӣ дар роҳи парваришу 

тарбияи наврасон қадами устувортаре гузоштааст. 
Бо мақсади муайян намудани омодагии психологии 

хонандагон роҳбари синф дар ҳамкорӣ бо омӯзгорон нақша-

чорабиниҳои инфиродиро оид ба омӯзиши ҳамаҷонибаи онон дар 
давраҳои гуногуни синнусолӣ таҳия намуда. вазифаҳои худро бо 
назардошти хусусиятҳои фардӣ – равоншиносии мактаббачагон дар 
рафти таълиму тарбия мураттаб гардонад. Ҳамчунин, барои 

инкишофи равонӣ ва шахсии хонандагон шароит муҳайё намояд. 
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Ба омӯзгор лозим аст, ки давраҳои гузариш, тағйироти куллии 

равониеро, ки дар ҳаёти хонандагон ба вуҷуд меоянд, зери назорати 
ҷиддӣ қарор дода корҳои фаҳмондадиҳӣ баранд. 

Намунаи корҳои фаҳмондадиҳӣ чунин шуданаш мумкин аст: 
1. Бурдани корҳои ташхисию ислоҳӣ бо хонандагони сустхон 

ва беинтизом; 
2. Амалӣ намудани корҳои ислоҳӣ бо хонандагоне, ки ба 

раванди муътадили таълиму тарбия ба омӯзгорон халал 
мерасонанд; 

3. Амалӣ кардани тадбирҳои фаврӣ ҳангоми вайроншавии 

муносибати хонандагон бо ҳамсолон, омӯзгорон, волидон ва 
дигарон 

4. Додани маслиҳатҳои фардӣ ва гурӯҳӣ ба хонандагон оид ба 
масъалаи равоншиносии таълим, инкишоф, худидора, 
худтарбиякунӣ ва роҳҳои муносибат бо ҳамсолон ва хурдсолон; 

5. Расонидани ёрии амалӣ ба хонандагоне, ки барои аз бар 
намудани барномаи таълимӣ душворӣ мекашанд. 

6. Бурдани корҳои тарғиботӣ бо хонандагон оид ба интихоби 
касб. 

Дар поён ба хотири муайян намудани омодагии равонии 
хонандагон ва расонидани ёрии амалӣ ба онҳо тарҳи нақшае оварда 
шудааст, ки аз он омӯзгорон метавонанд самаранок истифода 
намоянд: 

       
№ Мундариҷаи фаъолият Муҳлати 

иҷро 

Мақсад Масъул 

1 Омӯзиши парвандаҳои 
шахсии хонандагон 

Сентябр Ба тарзи назарӣ 
шинос шудан бо 
хонандагон 

Роҳбари синф 

2 Омӯхтани дараҷаҳои 

инкишофи зеҳнӣ, иҷтимоӣ 
ва инкишофи хотир, 

диққат, эҳсос, идроки 
хонандагон 

Сентябр, 
октябр 

Муайян намудани 
омодагии равонӣ ва 

қобилияти 
хонандагон 

Роҳбари синф 

3 Муайян намудани рафтор 
ва кирдори хонандагон 
дар синф ва берун аз он 

Дар 
давоми 
сол 

Ошкор намудани 
хонандагоне, ки ба 
маслиҳати 

равоншиносӣ эҳтиёҷ 
доранд 

Роҳбари синф 

4 Гузаронидани маҷлисҳои 

синфӣ 

Тибқи 

нақша 

Таҳлили 

равоншиносӣ 

Роҳбари синф 

5 Гузаронидани соатҳои 

тарбиявӣ 

Тибқи 

нақша 

Таҳлили 

равоншиносӣ 

Роҳбари синф 

6 Гузаронидани 
чорабиниҳои 

Тибқи 

нақша 

Таҳлили 

равоншиносӣ 

Роҳбари иснф 
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беруназдарсӣ ва 

беруназмактабӣ 

7 Ташкили суҳбатҳои 

инфиродӣ ва гуруҳӣ бо 
хонандагони дарсгурез ва 
беинтизом 

Дар 
давоми 
сол 

Таҳлили 

равоншиносӣ ва 
ошкор намудани 
сабабҳо 

Роҳбарони 

синфҳо 

8 Гузаронидани суҳбат бо 
волидони хонандагони 

сустхон ва бадахлоқ 

Дар 
давоми 
сол 

Муайян намудани 

сабабҳо, вусъат 

додани ҳамкорӣ бо 
падару модарон ва 

ислоҳи ин норасоиҳо 

Роҳбари синф 

9 Бурдани корҳои инфиродӣ 
бохонандагони гиперфаъол  

ва ғайрифаъол 

Дар 
давоми 
сол 

Муайян намудани 
омилҳо 

Роҳбари синф 

Донистани хусусиятҳои фардӣ-равоншиносии хонандагон ба 
роҳбари синф имкон медиҳад, ки хонандаҳоро ба осонӣ аз ҳам фарқ 

кунад ва нисбат ба ҳар кадоми онҳо усулҳои дурусти таълиму 
тарбияи психологиро истифода барад, ки он боиси инкишофи 
қобилияти махсуси хонанда мегардад. 

Нақшаи тахминии омӯзиши шахсияти хонанда чунин шуданаш 
мумкин аст: 

1. Маълумоти умумӣ дар бораи хонанда (ному насаб, рӯз моҳ ва 
соли таваллуд, миллат); 

2. Маълумот дар бораи аъзоёни оилаи хонанда (шумораи 
аъзоёни оила, ному насаби падар ва ҷои кори ӯ. ному насаби модар 

ва ҷои кори ӯ); 
3. Муносибати хонанда ба таълим; 
4. Маълумоти мухтасар дар бораи ҳайати синф; 

5. Маълумоти мухтасар дар бораи инкишофи ҷисмонӣ ва 
маърифатии хонанда; 

6. Муносибати хонанда ба меҳнат ва иштироки ӯ дар корҳои 
ҷамъиятӣ; 

7. Ҳаёти беруназдарсӣ ва беруназмактабии хонанда.   
Бурдани корҳои равоншиносӣ ба роҳбари синф имкон медиҳад, 

ки тадриҷан шахсияти ҳар як хонандаро дар алоҳидагӣ ва дар ҳолати 
мувофиқ ба хулқу хӯи шогирдон корҳои фаҳмондадиҳӣ ва муносибат 
намуданро раҳандозӣ кунад. 

Фарқияти фикрронӣ миёни духтарон ва писарон. Авохири садаи 
гузашта доир ба асосҳои нейропсихика  ва мавқеи он дар раванди 
таълим бо шиддат рушд намуд.  Дар ин давра ду шохаи васеи он 
маълум буд: нейрофизиология (илм дар бораи кори мағзи сар) ва 
психология (илм дар бораи фикрронии инсон). 

Аз лаҳзаи таваллудаш кори мағзи сари  писарон аз мағзи сари 
духтарон аз ҳамдигар фарқиятҳоро дорост. Онҳо ба таври гуногун 
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нигоҳ мекунанд, мебинанд, гӯш мекунанд, мешунаванд, бо тарзҳои 

гуногун сухан мегӯянд, хомӯш меистанд, ҳис мекунанд ва таассурот 
мебардоранд. Дар онҳо душвориҳо ва рафторҳои ғайриоддӣ 
мушоҳида мешавад. 

Давраҳои синну соли онҳо ба таври гуногун мегузарад. 

Мувофиқи маълумоти оморӣ духтарон аз мӯҳлат якчанд рӯз пештар 
ва писарон дертар таваллуд мешаванд. Писарон 2-3 моҳ нисбат ба 
духтарон дертар роҳгардиро меомӯзанд ва 4-6 моҳ дертар гапзаниро. 
Дар синну соли мактабӣ, аз рӯйи нумӯи биологӣ духтарон як сол 
калонтаранд. Зимнан, агар писарон ва духтарон чунин гуногун 
бошанд, пас онҳоро бояд бо назардошти ин тафавутҳо таълим дод. 

Аҷиб аст – нутқи то синну соли мактабӣ писарон бештар 
ростнимкурагианд – онҳо бештар ба фикрронии образнок майл 
доранд. Духтарон бошанд чапнимкурагӣ ва бештар суханваранд. Ва 
чунин кори ғайриоддӣ сурат мегирад. Дар писарон аз ҳисоби 

тахассусёбии нимаи рости мағзи сар таваҷҷӯҳи фазои-вақтӣ 
инкишофёфта мебошанд, аммо муҳокима намудани образҳои фазоӣ 
бо калонсолон барои писарҳо нисбат ба духтарон мураккабтар аст. 

 Аммо дар синну  соли наврасӣ, писарон аз духтарон вобаста 

ба тарзи фикрронии ратсионаливу мантиқии нимкураи чапи мағзи 
сар ба пешравӣ шуруъ мекунанд. Вале рушди нутқ чун пештара дар 
сатҳи паст боқӣ мемонад. Ба писарон гуфтани ақидаҳояшон душвор 
аст. Духтарон дорои захираи луғавии бештар буда, зудтар сухан 

мегӯянд, хониши онҳо бо суръаттар аст ва тарзи навиштаҳояшон хуб 
аст. Вале он ҷиҳати нутқ, ки бо ҷустуҷӯи алоқаманд аст. Аз ҷумла, 
пайдо кардани робитаҳои (ассотсиатсияҳои) калимавӣ, ҳал кардани 
кроссвордҳо қобилияти интихоб кардани калимаҳои лозима дар 

вазъияти муҳим бештар хоси писарон аст. 
Барои ба кор шурӯъ кардан дар дарс, ба духтарон вақти кам 

зарур аст, аммо писарон ба кор оҳистатар ворид мешаванд. 
Духтарон ба бори кор тоб наоварда зудтар хаста низ мешаванд ва 
корро қатъ мекунанд. Писарон бошанд худро ба роҳат ҳис мекунанд 
ва кор авҷ мегирад. Ба писарон суръати баланд лозим аст. Вақте ки 

такрор ва мустаҳкамкунӣ сар мешавад онҳо аз ҷараён боз мемонанд, 
диққати онҳо заиф мешавад. Ба кори духтарон суръати баланд халал 
мерасонад. Онҳо бо технологияи қадам ба қадам беҳтар кор 
мекунанд. Ҳамчунин зикр кардан муҳим аст, ки духтарон бо 

педагогҳо робитаи зичтар доранд. Дар синф омӯзгор бештар ба он 
аҳамият медиҳад, ки духтарон чӣ тавр кор мекунанд. Зеро онҳо 
бештар ба робитаи мутақобила майл доранд. Бисёртар ба чашмони 

муаллим нигоҳ мекунанд, ки ин амал аломати тайёр будани онҳоро 
ба кор мефаҳмонад. Писарон, одатан ба муаллим кам нигоҳ 
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мекунанд духтарон бо чашм нишон медиҳанд, ки ҳама чизро 

фаҳмиданд ва омодаанд, ки корро давом диҳанд. Омӯзгор бовар 
дорад, ки давом додан мумкин аст, аммо писарон нав ба кор 
сарфаҳм мераванд. Акнун дар марҳилаи дигари дарс онҳо 

ақибмонда ва айбдор ҳисоб мешаванд. Агар боз он далелро ба 
инобат бигирем, ки омӯзгорон аксаран занҳо мебошанд, инчунин 
маъно дорад. ки онҳо бештар ба духтарон аҳамият медиҳанд. Аз 

инҷо ба чунин хулоса омадан мумкин аст – қуллаи баландтарини 
қобилияти кории духтарон ва писарон гуногунанд. Ба муаллим 
лозим аст, ки хусусиятҳои ба кор шомилсозии духтарон ва 
писаронро дар оғози дарс ба ҳисоб бигирад ва суръати корро дар 
байн ва охири дарс ба танзим дарорад. 

Писаронро ба фаъолияти ҷустуҷӯкунӣ ворид кардан зарур аст. 
Онҳо ҳамон вақт беҳтар кор мекунанд, ки агар хусусияти савол 
кушода бошад, худашон пайдо кунанд. Фикр кунанд, на ин ки аз 
паси муаллим такрор карда маълумотро дар хотир гиранд. Онҳоро 

ба он водор сохтан лозим аст, ки худашон мувофиқатро кашф 
кунанд ва дар ин ҳол онҳо маводро дар хотир мегиранд ва аз худ 
мекунанд. Яъне, ба онҳо бештар ба таври мустақил ҳал кардани 
вазъияти проблемави мувофиқ аст. Писарон аз умуми ба ҷузъӣ 

беҳтар кор мекунанд: аввал натиҷа ва пас донистани он, ки ба ин 
натиҷа чӣ тавр ноил шудем. 

Духтарон маълумотро вақте беҳтар аз худ мекунанд, ки ба онҳо 
алгоритм маълум бошад ва иттилоот дар нақша дароварда шуда 

бошад. Одатан барои онҳо дар хотир нигоҳ доштани қоида ё 
тартиби амалиёт ва сипас истифода бурдани онҳо дар вазъиятҳои 
шабеҳ мушкилӣ намеоварад. Духтарон одатан супоришҳое, ки акнун 

нав шакли ё қолабӣ нестанд беҳтар иҷро мекунанд. Талаботи 
минимали ба навоварист ва талаботи максималӣ нисбати ба диққат 
ва ҳаматарафа иҷро кардани супориш аст. Маҳз дар мактаб ҳамин 
чиз талаб карда мешавад. Духтарон такрорро дӯст медоранд. Онҳо 

ҳар он чизеро, ки медонанд ва дар хотир доранд мустаҳкам 
мекунанд. Дар мавриди писарон бошад ҳар гоҳ кори такрор оғоз 
шавад, таваҷҷуҳи онҳо гум мешавад. Писарон шакли нисбат 
образноки баёнкунӣ ва асбобҳои аёниро талаб мекунанд ба онҳо 

лозим меояд, ки бо мавод дар таҷриба  рӯ ба рӯ шаванд на аз тараққи 
зеҳнӣ. Ба духтарон одатан фаҳмидан нақша алгоритм осонтар аст. 
Писарон фаъолияти ҷустуҷӯиро беҳтар иҷро мекунанд, фикру 
ақидаҳои нав пеш меоранд ва дар мавриди ҳал кардани супориши 

принсипалии нав хубтар кор мекунанд, вале сифат ва дақиқии онҳо ё 
тозагиву ороиши он начандон назаррас аст. Дар мактаб ҳам 
писарбача метавонад роҳи ҳалли ғайримуқаррарии мисоли 
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математикиро пайдо кунад, вале метавонад дар ҳисобу китоб ба 

хатогиҳо роҳ диҳад ва дар натиҷа баҳои ду гирад. Духтарон бештар 
ба натиҷа, ба ситоиш таваҷҷуҳ зоҳир мекунанд. Писарон бошанд, ба 
раванд. 

Меъёри сарзаниш ва рияои он. Биотокҳои мағзи сари кӯдаконро 
сабт карда истода,  олимон чизҳои нави зиёдеро дар он бора 
фаҳмиданд, ки писарон ва духтарон чи тавр таъсироти қабулшуда ва 

қабулнашударо ба худ мегиранд ва таҳлил мекунанд. Мағзи сари 
духтар гӯё барои ҷавоб гуфтан ба ҳамагуна ногувориҳо омода 
мешаванд. Тамоми ҳолатҳои тайёрии сохтори мағзро нигоҳ медорад 

то дар ҳар лаҳза ба таъсироти аз ҳар тараф воридшаванда, омодагии  
ҷавобӣ нишон диҳанд. Аз афташ, ҳамин аст, ки организми зан ба 
зиндамонии максималӣ ноил мегардад. Мардон бошанд шиддати 
эҳсосотиро зуд бартараф мекунанд ва ба ҷои ғусса хӯрдан ба 
фаъолияти босамар мепардозанд. 

Барои муаллимаҳо фаҳмидани ин паҳлӯи ҳаёти писарон 
мушкил аст, зеро онҳо худ дигар ҳастанд. Ана ҳамин боис мешаванд, 
ки педагог (модар) писарбачаро ба муддати дуру дароз сарзаниш 
мекунад, эҳсосотро шиддат медиҳад ва аз он ба қаҳр меояд, ки писар 

ҳеҷ гуна ҷавоб намедиҳад ва гӯё ба суханҳои вай бепарвоӣ зоҳир 
мекунад. Аммо вай аллакай қуллаи баландтарини фаъоли 
эҳсосотиро тавассути ҷавобгӯи дар дақиқаҳои аввали суҳбат нишон 
дод, лекин дар тафовут бо духтаракони ҳамсоли худ ӯ наметавонад 

шиддати эҳсосиро ба муддати тӯлонӣ нигоҳ дорад. Ба ин кор вай 
мутобиқ нашудааст. Барои шикаста нашуданаш вай канали 
шунавоиашро бастааст ва иттилоот то шуури вай роҳ намеёбад (ба 
гушаш гап намедарояд). +  шуморо намешунавад ва саъю талошҳои 

шумо барои тарбия кардан зоеъ меравад. Боз истед. Ваъзхонӣ ва 
насиҳаткуниро кам кунед. Огоҳии худро аз ҷиҳати маъно бештар бо 
муҳтаво кунед. зеро мағзи сари писар ба таъсироти эҳсосӣ ниҳоят бо 

интихоб ҷавоб гӯяд. Ҳаракат кунед, ки  ба писарбача нисбат 
мушаххас моҳиятро фаҳмонеду худатон норозӣ намонед. 

Ҷавобгӯи дар раванди дарс ва мушкилии ҷавонон. Писарон ба 
миз, ба як тараф ё ба пеши худ менигаранд ва агар ҷавобро бидонанд 
бо боварӣ ҷавоб медиҳанд. Духтарон бошанд, ба рӯи муаллим нигоҳ 
мекунанд ва дар вақти ҷавоб додан, дар чашмони муаллим аломати 
тасдиқкунии ҷавоби дурустро ҷустуҷӯ мекунанд ва танҳо пас аз бо 

аломати тасдиқ сар ҷунбонидани калонсол бо боварии бештар давом 
медиҳад. Дар саволҳои кӯдакон низ ҳамин амал мушоҳида мешавад. 
Писарон дар аксар ҳолатҳо ба калонсолон барои дарёфт кардани 
маълумоти мушаххас савол медиҳанд. Духтарон бошанд барои эҷод 

кардани робита бо калонсолон савол медиҳанд. Писарон ва мардҳо 
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бештар ба иттилоот диққат равона мекунанд, духтарон бошанд ба 

муносибатҳои  байни одамон. 
Табиатан хусусияти организми мардон аз он иборат аст, ки 

онҳо зуд ба мутобиқшавии муҳити атроф қодир нестанд. Аз ин рӯ, 

дар робита бо ҷинси мард таҳаввули интихобро ба ҷиҳати зиракӣ, 
ӯҳдабароӣ ва ихтироъкорӣ равона кардааст. Ба тариқи дигар гӯем, 
ҷинси мард ҳаракат мекунад, то роҳи баромад, тарзи нави амалиётро 

дар шароитҳои тағйирёфтаи ҳаёт пайдо кунад. 
Ба ҷинси зан муҳим аст, ки зинда монад ва интихоб дар табиат 

аз рӯи мутобиқшавӣ пеш рафтааст. Аз ҳамин сабаб духтарон аз 
уҳдаи супоришҳои муқаррарӣ беҳтар мебароянд ва бо такя ба хотира 

нақшҳоро истифода мебаранд. Дар писарон паҳлуи иҷрокунии 
фаъолият мелангад, вале онҳо аз уҳдаи супоришҳои ба зиракӣ 
дахлдор беҳтар мебароянд. 

Аз ин ҷо набояд ба хулоса омад, ки идеяҳоро танҳо писарон 

пеш меоранд. Бо духтарон низ бояд кор кард, то онҳо низ идея пеш 
оранд, аммо писарбачаҳоро ҷалб кардан мушкил аст, вале ба 
азхудкунии амалҳои таълимӣ аз рӯи алгоритми (намунаи) маълум 
зарур аст. Илова бар ин, дар синну соли 5-7- солагӣ аз ҳисоби рушди 

психикиву биологӣ, агар натиҷаҳои таълимро муқоиса намоем, 
духтарон дар ҳолати пешрафта қарор доранд. Дар синну соли 
наврасӣ бошад, ин тафовут боз ҳам зиёдтар мешавад. 

Ҳамин тариқ, бо таъмин намудани усулҳои интерактивии 

муоширати педагогӣ бо волидайн метавонад дар пеш бурдани кори 
таълиму тарбияи насли наврас ҳиссагузор бошад. 

Таъсироти педагогӣ ва риояи ҷиддии рафтор ё ба тартиби 
иҷрои якхела ва ҷидди супоришҳои таълими нигаронида мешавад, 

писарон дар ин вазъият ҳаракат мекунанд, ки аз зери назорати 
муаллим берун шаванд ба ӯ тобеъ нашаванд, зеро мутобиқшавӣ ба 
намудҳои фаъолияти ғайримуқаррарӣ ба онҳо ниҳоят мушкил аст. 

Дар таълими духтарон ва писарон чунин омилҳоеро ба назар 
гирифтан муҳим аст, ки онҳо ба кадом тараф табиатан тамоюл 
доранд, бо кадом роҳ метавонанд ба натиҷаҳои беҳтарин ба даст 
оранд ва кадом кор ба онҳо бо шиддатнокии зиёди нерӯ имконпазир 
мешавад. 
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ТАШАККУЛИ ФАҲМИШИ ҲУҚУҚӢ ҲАМЧУН САМТИ 

ТАРБИЯИ КАСБИЯТИ КОРМАНДОНИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ 

ҲУЌУҚ ВА СУД  
 

Дар ҷомеаи имрӯза ба масъалаи тарбияи насли созандаю 
бунёдкор таваҷчӯҳи махсус дода мешавад. Чунин ҳолат бесабаб 
нест, зеро маҳз насли имрӯза дар тараққиёти ояндаи давлат, рушди 
босуботи ҷомеа, амалӣ гардидани нуктаҳои алоҳида ва бандҳои 

ҷудогонаи суханрониҳову паёмҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муњтарам Эмомалӣ Раҳмон ва умуман сиёсати сулҳҷӯёна ва 
созандаи Ҳукумати кишвар ҷидду ҷаҳд хоҳанд намуд. Аз ин рӯ, яке 

аз самтҳои тарбияи насли созандаву бунёдкор ин тарбияи 
мутахассисони соҳибкасби соҳаи ҳуқуқшиносӣ ба ҳисоб меравад. 
Вобаста ба ин ҳолат зарур аст, ки масъалаи ташаккули фаҳмиши 
ҳуқуқии мутахассисони ҷавони фаъолияти касбӣ дар мақомоти 

ҳифзи ҳуқуқ ва судӣ оғоз кардаро мавриди таҳқиқ ва пажӯҳиши 
илмӣ қарор диҳем. 

Дар вақти истифода намудани истилоҳи касбияти  мансабӣ 
бисёр вақт он бо истилоҳи «мансабпарастӣ - карьерист» омехта 

карда мешавад. Дар асл бошад, қонунгузорӣ ва амалия дар 
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истифодаи ин истилоҳ ниёз доранд. Истилоҳи касбияти мансабӣ 
мансубият ба фаъолияти кории мунтазам, ташкилии муташаккили 
низоми вазифаҳо, ки ба собиқаи корӣ, имтиёзҳо, шартҳои пешравӣ 
аз рӯи ихтисос, пешниҳод гардидани талаботи ягона вобаста ба 

хусусияти фаъолияти ҳуқуқшиносӣ алоқаманд буда, фаҳмида 
мешавад [4].  

Масъалаи фаҳмиши ҳуқуқӣ вобастагии бевосита ба касбияти 
мансабии ҳуқуқшинос алоқаманд мебошад, зеро касбияти 
фаъолияти ҳуқуқшиносӣ дар самтҳои гуногун рушд намуда, он 
сатҳи фаъолияти судӣ, прокурорӣ, адвокатӣ, ҳуқуқшинос дар 

корхонаҳо ё худ ҳуқуқшинос дар мушовири ширкату корхонаҳо 
новобаста аз шакли моликият ва ғайраро фаро мегирад.  

Фаъолияти касбии ҳуқуқшиносӣ ҳамчун роҳҳои ба 
амалбарории касбияти ҳуқуқии дорои намуди гунонун арзёбӣ карда 

мешавад. Агар дар давраҳои пеш ягонагии касби мазкур мушоҳида 
шавад, пас ҳоло касби мазкур дорои хусусиятҳои хос буда, ба 
гурӯҳҳои ҷудогона алоқаманд карда мешаванд. Дар ин ҳолат дар 

бораи касбияти ҳуқуқшиносии судя, прокурор, адвокат ва 
ҳуқуқшинос дар корхонаҳо сухан рондан мумкин аст.  

Аҳамияти омӯзиши касбияти ҳуқуқшинос дар он зоҳир меёбад, 
ки ҷомеа бояд ба таври воқеӣ дар бораи касбияти ҳуқуқшиносӣ, 

шароити меҳнати ҳуқуқшиносон, то кадом дараҷа касби онҳо дар 
шароити муосир аҳамиятнок мебошад, тасаввурот дошта бошанд.  

Дар байни тамоми касбҳои ҳуқуқшиносӣ касби судя ба фикри 
мо ҳамун фаъолияти махсуси аҳамияти басо бузургдошта, арзёбӣ 

карда мешавад. Мувофиқи нишондоди моддаи 9 Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳокимияти давлатӣ дар кишвар дар асоси 
таҷзияи он ба ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва судӣ амалӣ карда 
мешавад. Аз чунин муқаррарот хулоса намудан лозим аст, ки 

мақоми мансаби судӣ дар низоми касби ҳуқуқшиносӣ мақоми 
махсусро ишғол менамояд.  

Хусусияти фаъолияти касбии судяҳо. Муҳимтарини он ин 

мустақилият, фаъолнокӣ, масъулиятнокӣ ба ҳисоб меравад. Тавре 
ки А.Э. Жалинский ишора намудааст, мустақилияти судяҳо пеш аз 
ҳама ҳисси баланди масъулиятшиносии онҳоро барои пеш бурдани 
фаъолияит ва дараҷаи баланди меҳнати асабӣ онҳоро нишон 

медиҳад [1, с. 234 – 235]. 
Моҳиятан судя бояд танҳо, дар натиҷаи машварат бо 

ҳамкасбони дар ҳайати суд қарор гирифта,  қарору ҳалнома қабул 
намояд. Маҳз вай ва танҳо вай бояд муқаррар созад, ки дар 

мавридҳои алоҳида ҳуқуқ чӣ аст ва нисбати ҳолати рухдодаи 
мушаххас чӣ тарз бояд татбиқ гардад. Чунин фаъолият хеле мушкил 
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ва заҳматталаб мебошад. Дар тамоми ҷаҳон фаъолияти судяҳоро бо 

дараҷаи баланди касбияти ҳуқуқшиносӣ ва бо мустақилияти судяҳо 
на ҳуқуқ барои худсарона карбарӣ намудан, балки ӯҳдадории 
бомасъулиятона рафтор намуданро алоқаманд меҳисобанд. 

Баробари ин судяҳо бояд мустақилияти худро ҳимоя намоянд. 

Давлат, қонун, ҷомеа ба пуррагӣ мустақилияти судяҳоро ҳимоя 
карда наметавонанд. Онҳо танҳо метавонанд шароити ба амал 
бароварда шудани ҳимояи мустақилияти судяҳоро фароҳам оварда 
метавонанд, вале бори гарони ҳимояи ин мустақилият ба дӯши худи 

судяҳо гузошта мешавад [4, с. 80-84].   
Талабот нисбати касбияти судяҳо. Талаботи нисбати касбияти 

судяҳо пешниҳодшаванда бо хусусияти фаъолияти онҳо муайян 

карда мешавад. Аз рӯи моҳияти худ фаъолияти судяҳо бояд зеҳнӣ, 
бо пешниҳод гардидани талаботи баланди тайёрӣ, бо доштани 
малакаи баланди касбӣ фарқ карда шавад. Тавре  ки дар боло 
ишора намудем, судя бояд ҳамчун таҷассумкунандаи симои олии 

ҳуқуқшинос, дорои маҳорати харҷи қувва ва малакаи бениҳоят 
баланд ва мунтазам бошад. 

Бо дар назардошти мақоми касбияти судяҳо дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Кодекси шарафу номуси судя қабул гардидааст. 
Кодекси мазкур зътирофи муносибати махсуси чомеаро нисбат ба 
судя ва муносибати судяро нисбати худ дарбар гирифта, дар он 
арзиши маънавии шахсият бо мавкеи ҷамъиятии инсон, ки 

ҲОКИМИЯТИ судиро намояндагӣ мекунад, пайваст мебошад [3]. 
Ҳамин тавр бояд қайд намуд, ки бинобар нишондоди санадҳои 

меъёриву ҳуқуқӣ, санадҳои танзимкунандаи рафтори ахлоқии 
судяҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон фаҳмиши ҳуқуқии судя бояд ҳамеша 

дар доираи низоми меъёрҳои ҳуқуқиву ахлоқӣ ташаккул ёбад. Судя 
бояд чунин рафтор намояд, ки рафтору кирдори ӯ боварии халқро 
нисбат ба поквиҷдонона ва холисона будани ҳокимият судӣ устувор 

созад. Судя ҳангоми ба амал баровардани адолати судӣ бояд 
ҳамчун кафили волоияти қонун баромад намуда, дар фаъолияти худ 
назари ягон гуна шахс, аз он ҷумла хешу табор, дӯстону шиносон ва 
шахсони мансабдори гуногун вазифаро ба эътибор нагирад. 

Судя бояд нуфузи адолати судиро нигоҳ дорад, аз ҳама гуна 
кирдоре, ки шаъну эътибори ҳокимияти судиро паст мезанад, дурӣ 
ҷӯяд. Ӯ ҳуқуқ надорад ба хотири манфиатҳои шахсиаш ё манфиати 
дигар шахсон ба шаъну эътибори касбии худ зарар расонад. 

Судя бояд аз ҳама гуна муносибатҳое, ки метавонанд ӯро 

беобрӯ созанд, худдорӣ намояд, ҳар як кирдори худро 
андешамандона амалӣ кунад, оқибатҳои эҳтимолии онро пешбинӣ 
намуда, бо меъёрҳои маънавӣ мувофиқа созад. 
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Хусусияти хоси фаъолияти прокурор. Моддаи 96 
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон принсипи таърихии ташкил 
ва фаъолияти мақомоти прокуратураро сабт намудааст. Тибқи ин 

принсип мақомоти прокуратура дар ҳолати дутобеиятӣ фаъолияти 
пурсамар бурда наметавонад, зеро ки қарор ва амали мақомоти 
маҳаллӣ, шахсони мансабдори он зери назорати прокурорӣ қарор 
мегирад. Маҳз бо ҳамин муқаррарот прокуратура аз дигар 

мақомоти давлатӣ, ки фаъолияти ҳифзи ҳуқуқро ба амал 
мебароранд (ба ҷузъ аз суд), фарқ мекунад.  

Мустақилияти прокурорҳо тавассути манъ будани дахолати 

дигар мақомотҳо ба кори прокуратура, салоҳият, тартиби таъин ва 
аз вазифа сабукдӯш намудани онҳо таъмин карда мешавад.   

Дахолат кардани мақомоти давлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, 
ҳизбҳои сиёсӣ, ташкилотҳои динӣ, воситаҳои ахбори омма ва 

намояндагони онҳо, инчунин шахсони мансабдор ба фаъолияти 
прокуратура дар амалӣ намудани назорат аз болои иҷрои қонунҳо, 
тафтиши ҷиноятҳо ва дигар қонунвайронкуниҳо манъ аст. 

Ба ҳар восита таъсир расонидан ба коркунони прокуратура бо 

мақсади монеъ шудан дар амалӣ намудани фаъолияти 
вазифавиашон ё фишор овардан бо мақсади қабул кунонидани 
қарори ғайриқонунӣ боиси ҷавобгарии пешбининамудаи қонун 
мегардад. 

Прокурор ва муфаттишон вазифадор нестанд, ки оид ба 
моҳияти парвандаҳо ва маводи дар истеҳсолоташон буда, ягон хел 
тавзеҳот диҳанд, онҳоро барои шинос шудан пешниҳод кунанд, ба 
ғайр аз ҳолатҳо ва тартибе, ки дар қонунгузорӣ пешбинӣ шудаанд, 
инчунин дар ҳолатҳои гузаронидани санҷишҳо бо супориши 

Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Ҳеҷ кас ҳуқуқ надорад, ки бе розигии прокурор ё муфаттиш 

маълумоти санҷиш ва тафтишоти пешакиро то тамом шудани он 
ошкор кунад. Дар ин маврид худи прокурорҳо низ вазифадор карда 
шудаанд, ки сири санҷишҳои прокурорӣ ва тафтишоти пешакиро 
ҳифз намоянд. 

Дар асоси қонун фаъолият намудани прокуратура барои 
дуруст иҷро намудани вазифаҳояш аҳамияти махсус дорад. Зеро ки 
вазифаи мақомоти прокуратура таъмин намудани волоияти қонун 
аст. Волоияти қонун дар мавриде таъмин карда мешавад, ки агар 

худи кормандони прокуратура Конститутсия ва дигар қонунҳои 
амалкунандаи ҷумҳуриро бечунучаро риоя ва иҷро кунанд. Дар 
ҳамин замина прокурори генералӣ баҳри ба ҳаёт татбиқ намудани 
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қонунҳо амру фармон ва нишондодҳое ба тасвиб мерасонад, ки ба 

талаботи қонун ҷавобгӯ бошанд.  
Тибқи принсипи қонуният ҳеҷ як корманди мақомоти 

прокуратура наметавонад ҳангоми фаъолият аз доираи салоҳияти 
муқаррарнамудаи қонун берун шавад ва ё нисбат ба ягон ҳолати 

вайрон намудани қонун бетарафӣ зоҳир намояд [2, с.43].    
Иҷро накардани талаби қонунии прокурор ва муфаттиш, ки аз 

ваколатҳояш бармеояд, инчунин саркашӣ намудан аз ҳозиршавӣ ба 
даъвати онҳо боиси ҷавобгарии пешбининамудаи қонунгузорӣ 
мегардад.  

Хулоса, хусусияти касби прокурор бо моҳият ва мундариҷаи 

ин фаъолият муқаррар карда шуда бо тақсим шудани меҳнат дар 
дохили худи прокуратура вобаста мебошад. Фарқияти куллӣ байни 
прокурор – роҳбар ва прокуророн – иҷрочиён (прокуророри 
шӯъбаҳо, ёрдамчиён) дар ҳаҷм ваколатҳо вуҷуд дорад. Прокурор – 

роҳбар тамоми қарорҳоро дар доираи ваколатҳои мақомоти 
прокуратура қабул менамояд; прокурор – иҷрокунанда танҳо чунин 
қарорҳоро омода месозад.  
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ТАКМИЛИ ТАҲСИЛОТИ КАСБӢ ҲАМЧУН ОМИЛИ 

ТАКМИЛИ САРМОЯИ ИНСОНӢ БАЙНИ ҶАВОНОН  

 
Дар назди ҳар як давлат вазифаи рушди иқтисодиёт истодааст, 

ки ҳалли он бо сармоягузорӣ, пеш аз ҳама, ба сармояи инсонӣ 
алоқаманд аст. Бояд қайд кард, ки ин сармоягузорӣ фоидаи зуд ба 
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бор намеорад. Дар марҳилаи аввал, ин сармоягузорӣ ба иқтисоди 

рӯ ба тараққӣ асосан аз ҳисоби буҷети давлатии тамоми сатҳҳо 
тавассути пасандозҳо дар дигар намудҳои хароҷот амалӣ карда 
мешавад. Таҷрибаи эҷоди иқтисоди бозорӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба таври возеҳ нишон дод, ки бидуни ҳалли масъалаи 

ба таври куллӣ баланд бардоштани сатҳ ва сифати сармояи инсонӣ 
ҳалли вазифаҳои асосии иҷтимоию иқтисодии рушди иқтисодиёти 
кишвар ғайриимкон аст.  Бояд дигаргунсозии муассири 
институтсионалӣ, диверсификатсияи иқтисодиёт ва баланд 

бардоштани самаранокии идоракунии давлатӣ гузаронида шавад 
ва ҳалли ин масъала бояд дар асоси технология, техникӣ бошад 
ҷанбаъҳои иттилоотӣ. Баррасии эҷоди системаҳои инноватсионии 
миллӣ ва венчурӣ, коҳиш додани ҳиссаи иқтисоди соя, коррупсия 

дар кишвар, баланд бардоштани амнияти кишвар ва шаҳрвандони 
он. Ва ин ҳама ба ҳалли вазифаи асосии давлат - баланд 
бардоштани сатҳ ва сифати зиндагии аҳолӣ мусоидат хоҳад кард.[1] 

 Баъзе иқтисоддонҳо чунин мешуморанд, ки шарти асосии 

афзоиши сармояи инсонӣ афзоиши музди меҳнат мебошад. Шарти 
дигар ин сармоягузории баланд ба соҳаи маориф мебошад. Дар ин 
ҷо онҳо мушкилоти "фирори мағзҳо" -ро таъкид мекунанд. 

Мусаллам аст, ки ин мушкилот бояд ҳамаҷониба ҳал карда шаванд, 
мунтазам, инчунин дар баробари ҳалли мушкилоти таъмини 
амнияти аҳолӣ ва тиҷорат. 

Умуман, барои ҳалли масъалаи баланд бардоштани сифати 

сармояи инсонӣ, ба андешаи мо, инҳо заруранд:[2] 

 таҳияи консепсияи давлатӣ ва барномаи ҳамаҷонибаи 
маблағгузорӣ ва ҳавасмандгардонии афзоиши ҳаҷм ва сифати 
сармояи инсонӣ. Оғози ин барнома аз ҷониби давлат ҳалли 
вазифаҳои гузариш ба принсипҳои муосир ва заминаи тарбия ва 

таълим мебошад. Анҷоми барнома метавонад ташкили низоми 
муассири инноватсионӣ ва иқтисоди инноватсионӣ, ташкили 
давлати муассир бошад; 

 таҳияи консепсияи умумии давлатии рушди сармояи инсонӣ; 

 ислоҳоти системаи амнияти иҷтимоии хизматчиёни давлатӣ; 

 баланд бардоштани сармояи мустақими давлатӣ ва хусусӣ ба 
сармояи инсонӣ; 

 афзоиши сармоягузории давлатӣ ба таҳсилоти томактабӣ ва 
мактабӣ; 

 баланд бардоштани имтиёзҳои мақсадноки таълимӣ барои 

кӯдакон ва ҷавонон; 

 компютерикунонии таҳсилотро амалӣ менамояд; 
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 ислоҳоти системаи маориф дар самти решакан кардани 
коррупсия ва бастани донишгоҳҳои сусти тиҷоратӣ; 

 такмил додани барномаҳо ва стандартҳои таълимӣ; 

 маблағгузории илмҳои асосии табиӣ пеш аз мӯҳлат зиёд 
карда шавад; 

 зиёд кардани маблағгузорӣ ба меҳнати олимони муассир; 

 дотатсия барои манзил ва дигар шаклҳои кӯмаки иҷтимоӣ ба 

камбизоатон; 

 ташкили системаи муассири таълимии давлатӣ, ки ба таблиғи 

дониш, баланд бардоштани нуфузи мутахассисони баландихтисос, 

афзоиши аҳамияти таҳсил дар ихтисосҳои табиӣ ва иқтисод нигаронида 

шудааст. Бо ин мақсад аз шабакаҳои телевизионии давлатӣ ва дигар 

воситаҳои ахбори омма истифода баред; 

 ташкили технополисҳо, аз ҷумла дар заминаи муассисаҳои 

таҳсилоти олии мавҷуда; 

 такмил додани системаи хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ. 

 Баъзе вазифаҳои дар боло зикршуда аллакай ҳалли худро ёфта 

истодаанд, аммо муносибати мунтазам ба ҳалли мушкилоти рушди 

сармояи инсонӣ лозим аст. Дар рушди сармояи инсонӣ тамоюлҳои 

мусбат мавҷуданд, аз ҷумла:[3] 

 ташаккули элитаи нав бо дурнамои бозор; 

 ташаккули қабати роҳбарони баландмақом, аз ҷумла онҳое, ки 

дар кишварҳои пешрафта таҳсил ва таҷриба гирифтаанд; 

 пайдоиши қишри назарраси ҷавонони таҳсилкардаи дорои нуқтаи 

назари нави бозор, қобилияти соҳибкорӣ. Ин ҷавонон аз мактаби 

тиҷорати хурду миёна гузаштаанд ва дар сурати иҷрои вазифаҳои худ, 

метавонанд тадриҷан элитаи соҳибкории ҷумҳуриро ташаккул диҳанд; 

 фаҳмидани як қатор мушкилот дар назди роҳбарияти олии 

кишвар; 

 муҳити мусоиди нархҳои ҷаҳонӣ барои захираҳои табиӣ; 

 баланд бардоштани қобилияти меҳнатии минтақавӣ ва 

байниминтақавӣ; 

 афзоиши шумораи аҳолии шуғл дар кишвар; 

 афзоиши ҳаваси мардум ба таҳсилот, аз ҷумла таҳсилоти олӣ; 

 такмили системаи маблағгузории буҷетӣ ва ғайрибуҷавӣ; 

дар ин соҳа пешниҳод намудани маҳсулот ва хидматҳои гуногуни 

таълимӣ, ҳам давлатӣ ва ҳам хусусӣ; 

- рушди босуръати соҳаи хизматрасонии пулакии тиббӣ ва ба 

стандартҳои ҷаҳонӣ наздик кардани сифати онҳо; 

- гузариши тадриҷӣ ба ҳисоботи шаффофи шахсони ҳуқуқӣ 

мутобиқи стандартҳои байналмилалӣ; 
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- тадриҷан тағир ёфтани менталитети аҳолӣ аз ҷиҳати ҷузъҳои 

бозори он ба сӯи беҳтар. 

Ҳамин тариқ, сохторҳои гуногуни давлатӣ ва хусусии ҷамъиятӣ 

бояд корҳои зиёдеро анҷом диҳанд, ки ба баланд бардоштани сифати 

сармояи инсонӣ нигаронида шудаанд. Сатҳи баланди саводнокӣ, 

маърифати аҳолӣ, аз рӯи арзёбиҳо ва рейтингҳои ташкилотҳои 

байналмилалӣ, аз имкониятҳои васеи он барои рушди технологияҳои 

муосир, аз ҷумла технологияҳои баланд, иттилоотӣ ва нанотехнологӣ 

шаҳодат медиҳад. Аммо нишондиҳандаҳои миқдории баланди индекси 

таҳсилот ҳанӯз дар нишондиҳандаҳои иқтисодии тавсифкунандаи сатҳи 

рушди иқтисодиёт ба пуррагӣ татбиқ карда нашудаанд, ки инро чунин 

нишондиҳандаҳо, ба монанди ММД ба сари ҳар сари аҳолӣ ва индекси 

рушди инсон нишон медиҳанд[4]. 

Иқтисоди Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйироти босуръати сифати 

сармояи инсонӣ ва муайян кардани шаклҳои иштироки давлат дар 

равандҳои рушд ва такрористеҳсоли онро талаб мекунад. Вазифаҳои 

давлат дар ин соҳа, ба андешаи мо, бояд ба чунин сатҳҳо коҳиш дода 

шаванд:[5] 

 таҳияи сиёсати ҳамаҷониба, системавӣ, функсионалии иҷтимоӣ 

дар соҳаи рушд ва такрористеҳсоли сармояи инсонӣ дар ҳама сатҳҳо; 

 ҷалби хусусӣ (ғайридавлатӣ) сармоягузорӣ ва фароҳам овардани 

шароити мусоид барои онҳо; 

 истифодаи институтҳои шарикии иҷтимоӣ дар соҳаи 

такрористеҳсоли сармояи инсонӣ;  

 эҷоди механизмҳои самарабахши маблағгузории рушд ва 

такрористеҳсоли сармояи инсонӣ. 

Бо назардошти нақши назарраси давлат дар тамоми соҳаҳои 

ҷомеа, ба назар гирифтани таъсири мустақим ва ғайримустақими 

сиёсати давлатӣ ба ташаккули шароит барои рушди сармояи инсонии 

инфиродӣ, дохилӣ ва миллӣ муҳим аст. Гузашта аз ин, дар ин самт 

таъсири давлат на танҳо мустақиман тавассути сиёсати иқтисодии худ, 

балки тавассути фароҳам овардани фазои мусоид барои эҷодкорӣ, 

эҷоди ҳавасмандгардонӣ барои рушди худ. Пешрафт ба иқтисодиёти 

дониш бо талабҳои фавқулоддааш нисбат ба шахс сиёсати куллан 

фарқкунандаи давлатии иҷтимоиро тақозо мекунад, ки ба назари мо, як 

қатор самтҳои бунёдиро дарбар мегирад: 

 бо дарназардошти аз даст додани як қисми сармояи инсонии 

миллӣ ва вазъи кунунии он, давлат ва ҷомеаи шаҳрвандӣ ба соҳаҳои 

нави фаъолият ниёз доранд, масалан, тарроҳии иҷтимоӣ; 

-тавсеа ва таҷдиди вазифаҳои иҷтимоии давлат барои таъмини 

рушд ва такрористеҳсоли сармояи инсонӣ; 
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 ташаккули маҷмӯи чорабиниҳо дар самтҳои зерин: расонидани 

хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ бо сифати баланд, муосир ва дастрас; 

тарғиби тарзи ҳаёти солим - ташаккули муносибати принсипан гуногун 

ва масъулиятнок нисбат ба саломатии худ, иҷозат додан ба шахс имкон 

медиҳад, ки назорат аз болои саломатии худ зиёд карда шавад ва 

инчунин беҳтар карда шавад; дароз кардани умри фаъоли инсон 

(технологияҳои зинда).  

Афзоиши сармоягузорӣ ба сармояи инсонӣ, самаранокии онҳо 

истифода бо афзоиши ҳамзамони ҳаҷми истеҳсолот барои рушди 

иқтисодиёт дар маҷмӯъ, барои рушди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

такони қавӣ мебахшад. 
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АСОСҲОИ НАЗАРИЯИ САРМОЯИ ИНСОНӢ  

 ДАР ТАРБИЯИ ҶАВОНОН 
 
Рушди сармояи инсонї њамеша дар њаёти љомеаи инсонї 

наќши муњимро бозида, дар шароити љањонишавии иќтисодиёт 
ањамияти аввалиндараља доштани он боз маќоми аслиашро пайдо 
кардааст. Љањон ба марњилаи нави рушди иќтисодиёт ворид 
мегардад, ки асоси онро сармояи инсонї ва ќобилияту истеъдоди 
созандагии инсон ташкил менамояд. Аз ин љост, ки аз ибтидои асри 
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XXI сар карда, маълумотнокї ё худ донишмандии касбї омили 
муњим дар ташаккули захирањои инсонї ба њисоб меравад. Њама он 
тағйиротњое, ки то имрўз дар таъмини рушди устувори иќтисодиёти 
љањонї, ташкили бизнес ва идоракунї, тарзи њаёти одамон, 
равишњои таълимї, саломатї ва фаъолият дида мешаванд, мањз 
мањсули боздењии захирањои инсонї, яъне тавонмандии касбї ба 
њисоб мераванд. 

Рушди инноватсионї афзалияти асосии идоранамоии 
иќтисодиёти муосир ба њисоб меравад. Ин барои фаъолияти 
соњибкорї дар асоси сармояи инсонї ва дастгирии системаи нави 
омехтаи омилњои истењсолот дар љомеа фањмида мешавад. Чунин 
система на танњо асоси раќобатпазирии иќтисодиёт, балки барои 
рушди пурраи шахсият аз тариќи худтанзимкунї, маблағгузорї ва 
идоранамої дар сармояи инсонї шароит фароњам меорад. Бинобар 
ин, ба таркиби асосии љараёни инкишофи истењсолоти 
инноватсионї ихтироот, инсони эљодкор дохил шуда, сармояи 
инсонї бошад, захираи муњимми истењсолоти инноватсионї 
баромад намуда, дар асоси таѓйирдињии идеяњои нав ба вуљуд 
меояд.  

Чуноне ки дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 дарҷ гардидааст, омили 

муҳимми пешбаранда ва амаликунадаи таъмини рушди устувори 
кишвар дар даҳсолаи наздик рушди сармояи инсонӣ мебошад. [1]  

Сармояи инсонӣ ҳамчун маҷмӯи нишондиҳандаҳои зеҳнӣ, 
дониш, солимӣ, самаранокии меҳнат ва сифати зиндагӣ омили 

муҳимми рушди истеҳсолот ва иқтисодиёт маҳсуб меёбад, ки аз 
сифати он пешрафти тамоми соҳаҳои иқтисоди миллӣ вобастагии 
зич дорад. 

Ин нуктаро Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ - Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар Паём худ чунин қайд намуда буданд: «Сармояи инсонӣ 

ҳамчун муҳаррики пуриқтидор ба пешрафти инноватсия ва 
технологияҳои нав мусоидат мекунад ва бинобар ин, илми муосири 
ватанӣ бояд ҷавононро бештар ба илмомӯзӣ, татбиқи лоиҳаҳои 
инноватсионӣ ва таҳқиқи масъалаҳои иқтисоди рақамӣ сафарбар 

намояд». Сармояи инсонӣ дар байни омилҳои дарозмуҳлати рушди 
минбаъдаи иқтисодиёт мавқеи намоёнро ишғол менамояд. Аз ин рӯ, 
рушди сармояи инсонӣ дар кишвар ҳамчун самти афзалиятноки 
фаъолияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян гардидааст.  

Бинобар ин, дар марњилаи имрўзаи рушди иќтисодї-иљтимої 
маќсади стратегии њар як давлат гузариш ба иќтисодиёти 
инноватсионї буда, аз њисоби истифодабарии иќтидори иќтисодии 
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минтаќа таъмин мегардад. Ќисми асосии онро бойигарии миллї 
ташкил мекунад. Дар сохтори бойигарии миллї бошад, яке аз 
ќисми он сармояи инсонї мебошад.  

Дар асарњои илмии асосгузори назарияи сармояи инсонї 
шарњи сармояи инсонї оварда шудааст, ки мундариља ва сохтори 
онро ба таври васеъ маънидод намудааст. Г.Беккер сармояи 
инсониро чунин таъриф додаст: «Њар як инсон дорои захираи 
дониш, истеъдод ва далелнокї мебошад» [3]. 

Назариячии маъруфи сармояи инсонї Т.Шулс мафњуми 
«сармояи инсонї»-ро чунин маънидод кардааст: «Сармояи инсонї 
ин як шакли сармоя аст, чунки сарчашмаи даромади оянда 
мебошад»[6]. 

Олими дигар Дж. Кендрик ба мафњуми «сармояи инсонї» 
дониши инсон, умумї ва махсус, ќобилиятнокии инсон ба мењнати 
мањсулнокро дохил кардааст[7].  

Аз љумла, С. Фишер, Р. Дорнбуш ва Р. Шмалензи дар корњои 
илмии худ сармояи инсониро њамчун «чорањои татбиќкунандаи 
инсон, ки дар оянда фоида меоранд», маънидод намудаанд.  

Олимони барљастаи рус низ аќидањои худро оид ба мафњуми 
сармояи инсонї дар асарњои илмии худ баён кардаанд. Аз љумла, 
тадќиќотчиён А.И. Добринин, С.А. Дятлов, С.А. Курганский чунин 
мешуморанд, ки сармояи инсонї, ин «захираи андўхташудаи 
малакаи инсон, дониш, ќобилиятнокї, далелнокї мебошад, ки дар 
ин ё он соњаи такрористењсоли љамъиятї истифода гардида, 
инчунин ба рушди мањсул-нокии мењнат ва барои афзоиши 
даромади инсон ёрї мерасонад»[3]  

Дар ибтидо, аз аќидаи пешнињодшудаи моњияти сармояи 
инсонї њамчун маљмўи ќобилиятнокии инсон, аќидаи 
такрористењсоли сармояи инсонї, ки дар љараёни доимии 
ќобилияти истењсолї ва истифодабарии инсон дар фаъолияти худ 
барои ба даст овардани даромад ба вуљуд омад. Вале дар асоси 
тањќиќњои боз њам амиќтар маълум гардид, ки андешањо оид ба 
такрористењсоли сармояи инсонї оњиста-оњиста мавќеи худро ба 
љониби омўзиши љараёни истењсоли сифатии инсон равона намуд. 

Њамин тавр, тањти мафњуми сармояи инсонї мо маљмўи 
донишњо, мањорат, истеъдод ва ќобилияти инсонро мефањмем, ки 
имконияти ба даст овардани ягон манфиатро дорад. Инчунин, 
навигарї эљод намуда, барои инкишофи муътадили инноватсионии 
минтаќа дар амал тадбиќ намояд.  

Дар оянда ба назарияи «сармояи инсонї» мазмунњои бештар 
илова гардиданд, ки ба омўзиши амиќтари падидањои иќтисоди 
бозорї имконият дода, самаранокии маблаѓгузориро ба омилњои 
инсонї муайян намуданд[5]. 



  

240 

Олимон исбот намудаанд, ки сармоягузорї ба инсон, бахусус 
наврасону љавонон мувофиќи маќсад мебошад, ки дар шакли 
маблаѓгузорї ва дигар намуди сарчашмањо ба тањсилот, тарбия ва 
фарњанг сурат мегирад, ки дар маљмўъ метавонад ба љомеа ва 
махсусан ба љавонон таъсири мусбї расонад. Инчунин, насли 
ояндаи наврасро ба инобат гирифта, дар бораи инкишофи 
иќтидори зењнии кишвар ва саъю кўшиш намудан барои гирифтани 
фоидаи иќтисодї бо роњи такмилдињии тахассуси инсонњо ва 
баландбардории сатњи кордонии љавонон равона мегардад.  

Айни њол сармоягузорињо омили муњими њастї ва инкишофи 
сармояи инсонї мебошанд. Аксари олимон ва коршиносони соња 
бартарї доштани таъсири сармояи инсониро барои ташаккулёбии 
иќтисодиёти инноватсионї эътироф кардаанд. Дар њамин љо, 
методњои гуногун ба таври васеъ мављуданд, ки тартиби арзёбии 
неруи инноватсионии иќтисодиёти минтаќаро муайян карда 
метавонанд, аммо таркиби инноватсионии сармояи инсонї њамчун 
объекти махсуси тањќиќот ва идоракунї мавриди омўзиш ќарор 
нагирифтааст.  

Сарчашмањои асосии сармоягузории захирањои инсонї дар 
шароити иќтисодиёти муосир - ин худи шахси омодашаванда, 
оилаи ў, мактабу устод, давлат, муассисањои таълимї ва худи 
љомеаи шањрвандї ба шумор мераванд. Маблағгузорињо дар ин 
шароит бояд бе натиља набошанд ва мутахассиси омодашаванда, 
бояд љавобгўйи талаботи иќтисодиёти навин бошад. 

Тибқи Стратегияи рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2030 
вазифањои асосии рушди сармояи инсонӣ дар давраи дарозмуҳлат 
ин  пешбурди фарогирии иҷтимоӣ тариқи баланд бардоштани 
дастрасӣ ба хизматрасониҳои босифат, аз ҷумла, маориф, 

тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ; фароҳам овардани фазои мусоиди 
сармоягузорӣ дар соҳаи иҷтимоӣ мебошанд. 

Маориф ҳамчун қувваи пешбарандаи иқтисоди миллӣ, захираи 

муҳимтарини рушди иқтисодию иҷтимоии кишвар, нишондиҳандаи 
асосии дараҷаи инкишофи ҷомеа ва омили муҳимтарини рушди 
неруи инсонӣ маҳсуб мешавад. Аз ин нуқтаи назар, баланд 
бардоштани сатҳи таҳсилоти шаҳрвандон ба некуаҳволӣ, даромад, 

саломатии ҷомеа ва дар умум, ба рушди устувори кишвар таъсири 
мусбат мерасонад.  

Сатњи сармояи инсонї дар бисёр њолат аз сифати корњои 
таълимию тарбиявӣ вобастагї дорад. Аммо бояд ќайд намуд, ки 
неруи инноватсионии сармояи инсонї ќобилияти расиданро ба 
натиљаи бењтарин дар њамон њолат пайдо мекунад, ки бо дигар 
зернизомњо дар доираи як низоми фаъолияти инноватсионї 
алоќамандии зич дошта бошад.  
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Малакаи робитањои байнисоњавї бо рушди технологияњои 
љадид мавќеи муњимро дар тиљорат соњиб шуда, дар худ на танњо 
фањмиши технология ва љараёни доираи фаъолияти шахсиро, 
инчунин донистани хусусиятњои фаъолияти дигар соња ва бахшњои 
истењсолї ва ѓайриистењсолиро имконият медињад.  

Љавонон яке аз захирањои асосии инсонї дар роњи рушди 
маќсадњо мањсуб ёфта, дар як ваќт ба таѓйироти иљтимої, 
инкишофи иќтисодї ва тараќќиёти техникї  метавонанд боис 
гарданд. Тахайюлоти эљодии онњо, метавонад њамчун муњаррики 
доимо рушдёбандаи љомеа гардад, ки дар он зиндагї доранд. 

Барои шахси љавон дар оѓози њаёту фаъолият доштани 
тањсилоти иќтисодӣ мувофиќи маќсад аст. Барои ин љавононро 
мебояд њанӯз аз даврони кўдакї дар руњияи иќтисоддонӣ тарбия 
намуд, ки ин ҷо масъули асосӣ оила, мактаб ва љомеа мебошад. 

Њамин тавр, сармояи инсонї ин ќисми таркибии захирањои 
инсонї ба њисоб рафта, барои дар як сатњи муайян ќонеъ намудани 
талаботи инсонї, ба монандї: талаботи физиологї, бехатарї, 
иљтимої, худифодагарї ва худтасдиќкунї, доим бояд дар 
ташаккул, рушд ва инкишофёбї ќарор дошта бошанд, чунки ин 
талабот инсонро ба он водор менамояд, ки њарчи бештар манбаи 
даромад дошта, сатњу сифати зиндагии худро то дараљае баланд 
бардорад. 

Љамъияте, ки мо алњол дар он зиндагонї дорем, љамъиятест, ки 
дар он инсон тарбияи хубро бештар аз оила, ахлоќи баланди 
љамъиятї гирифта, ахлоќро аз муњите, ки онњоро ињота кардааст аз 
бар мекунад, таълими намунавї, ки бештар оѓоз мешавад аз айёми 
томактабї ва мактаббачагї, мањорати баланди касбї, ки дар 
донишкадаю донишгоњњо барои мутахассисони оянда омўзонида 
мешавад ва љанбаи охир, ки онро ќобилияти зењнї номидан мумкин 
аст, чунки зењнияти инсон ин бештар вобаста аст аз дар амал љорӣ 
кардани илми азхудкарда. Яъне инсони имрўза бояд дар худ њам 
тарбияи хуби инсонї, њам ахлоќи њамида, њам таълимоту 
маърифатнокї ва њам зењниятро таљассум намояд. 
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Aбдуллoев М.М.,  

муaллими кaлoни кaфедрaи  
aндoз вa aндoзбaндӣ 

 

AСOСҲOИ ИҚТИСOДИИ ТAЙЁР НAМУДAНИ СAРМOЯИ 

ИНСOНӢ ДAР НИЗOМИ ТAРБИЯИ НAСЛИ НAВРAС ВA 

ҶAВOНOН 
 

Бaрoи тaрбияи нaсли нaврaс вa ҷaвoнoн aз тaрaфи дaвлaт яке 

aз шoхaҳoи Стрaтегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тoҷикистoн бaрoи 
дaврaи тo сoли 2030 дaр aсoси муқaррaрoти Кoнститутсияи 
Ҷумҳурии Тoҷикистoн, Қoнуни Ҷумҳурии Тoҷикистoн “Дaр бoрaи 
дурнaмoҳoи дaвлaтӣ, кoнсепсияҳo, стрaтегияҳo вa бaрнoмaҳoи 

рушди иҷтимoию иқтисoдии Ҷумҳурии Тoҷикистoн” қaбул шудaaст, 
ки oн имкoн медиҳaд ҳaмчун дaстурaмaл бaрoи тaрбияи нaсҳoи 
ҷaвoн истифoдa бaрем.  

Ҳaдaфи oлии рушди дaрoзмуҳлaти Тoҷикистoн бaлaнд 

бaрдoштaни сaтҳи зиндaгии мaрдуми кишвaр бaр пoяи тaьмини 
рушди устувoри иктисoдӣ мaҳсуб меёбaд.  Бaрoи нoмил шудaн бa 
чунин дaстoвaрдҳo якчaнд ҳaдaфҳo пеш гузoштa шудaaст, ки 
ҳaтмaн aз тaрaфи мo, ҷaвoнoн oн бoяд риoя шaвaд вa яке aз ин 

ҳaдaфҳo ин “вусъaтдиҳии шуғли пурмaҳсул” мебoшaд. Aгaр мo 
aсoсҳoи иқтисoдии тaйёр нaмудaни сaрмoяи инсoнирo дaр низoми 
тaрбияи нaсли нaврaс вa ҷaвoнoн дуруст вa сaмaрaнoк пешaи худ 

кунем, сoлҳoи нaздик oн нaтиҷaи худрo бa нишoн медиҳaд. 
Дaр сaмти вусъaтдиҳии шуғли пурмaҳсул бoяд дaстгирӣ вa 

рушди сoҳибкoрии хурду миёнa дaр шaҳру деҳoт, ҳaмчун рoҳи 
сaмaрaбaхши зиёд нaмудaни шумoрaи ҷoйҳoи кoрӣ вa ҳaлли 

мушкилoти иҷтимoӣ ривoҷ дoдa шaвaд. Aз тaрaфи дaвлaт бa ин 
мaсъaлa яке aз сaбукиҳoе, ки дoдa шуд, ин дaр сoли 2021 aз aндoзи 
ягoнa oзoд кaрдa шудaни хoҷaгиҳoи деҳқoнӣ буд, ки дaр Пaёми 
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нaвбaтии Сaрвaри дaвлaт муҳтaрaм Эмoмaлӣ Рaҳмoн бa 
Пaрлумoни кишвaр ирoa гардид.  

Дaр стрaтегияи рушд якчaнд барномаҳo oвaрдa шудaaст, 
aлaлхусус барномаи индустриaлию иннoвaтсиoнӣ мебoшaд, ки 

бунёди aсoсҳoи рушди иннoвaтсиoнии иқтисoдиёти кишвaр дaр 
зaминaи гузaрoнидaни ислoҳoт дaр сoҳaи мaoриф вa тaйёр кaрдaни 
мутaхaссисoни зaмoнaвирo пешбинӣ мешaвaд. Барномаи мaзкур 

имкoният медиҳaд, ки ҳaнгoми тaшaккулдиҳии рaвишҳoи 
иннoвaтсиoнӣ дaр ҳaлли мaсъaлaҳoи иқтисoдию иҷтимoӣ, тaқвият 
бaхшидaн бa зaминaи институтсиoнaлии рушд, тaкмилдиҳии 
низoми ҳуқуқӣ вa тaқвияти ҳифзи ҳуқуқҳoи мoлу мулкӣ, aз ҷумлa 

мoликияти зеҳнӣ, шaрoит бaрoи aфзoиши ҳaм сaрмoягузoриҳoи 
хусусию дoхилӣ вa ҳaм мустaқими хoриҷӣ муҳaйё месoзaд. Ин бa 
истифoдaи oқилoнaи имкoниятҳoи нaви ҳaмгирoӣ вa рушди 
инфрaсoхтoри трaнзитии кишвaр, диверсификaтсияи иқтисoди 

миллӣ вa aфзoиши нaзaррaси сoдирoти мoлу хизмaтрaсoниҳo 
oвaрдa мерaсoнaд. Aз рӯи барномаи мaзкур мaнбaъҳoи рушди 
иқтисoдиёт ин истифoдaи сaмaрaнoки сaрмoяи инсoнӣ, 
имкoниятҳoи инфрaсoхтoри нaви трaнзитӣ вa дoлoнҳoи иқтисoдӣ, 

рушди истеҳсoлoти вoридoтивaзкунaндa вa бa сoдирoт 
нигaрoнидaшудa, густaриши сoдирoти хизмaтрaсoниҳo вa 
мaҳсулoти дoрoи aрзиши бaлaнди илoвaшудa, инкишoфи 
зирoaткoрии oргaникӣ, мaнбaъҳoи бaрқaрoршaвaндa вa aз ҷиҳaти 

экoлoгӣ тoзaи неру ҳaмчун aсoси "иқтисoди сaбз", вусъaтдиҳии 
мехaнизми ҳaмгирoёнaи идoрaкунии зaхирaҳoи oб, aз ҷумлa рушди 
густурдaи сaйёҳӣ шудa метaвoнaнд. 

Рушди иқтисoдӣ мутoбиқи ин барнома, aсoсaн, aз ҳисoби 

сaрчaшмaҳoи дoхилӣ тaъмин вa бo истифoдaи сaмaрaнoки 
сaрчaшмaҳoи берунaи мaблaғгузoрии иқтисoди миллӣ пуррa 
мегaрдaд. Ҳиссaи aндoзҳoи хoлиси ғaйримустaқим дaр сoхтoри 

ММД устувoр мегaрдaд вa тaвoзуни буҷетрo тaъмин мекунaд. 
Хaрoҷoти буҷет дaр сoҳaи мaoриф вa илм бa сaтҳи 7 фoизи ММД вa 
сoҳaи тaндурустӣ вa ҳифзи иҷтимoӣ 10 фoизи ММД-рo тaшкил 
медиҳaд. 
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Мaнбaъ: Пaёми Президенти Ҷумҳурии Тoҷикистoн Эмoмaлӣ Рaҳмoн 

26.01.2021 

Сaрмoяи инсoнӣ oмили муҳими рушди истеҳсoлoт вa 
иқтисoдиёт мaҳсуб меёбaд, ки aз сифaти oн пешрaфти тaмoми 

сoҳaҳo вoбaстaгии зич дoрaд. Oн дaр бaйни oмилҳoи дaрoзмуҳлaти 
рушди минбaъдaи иқтисoдиёт ҷoйи aввaлрo (дaр муқoисa бo 
зaхирaҳoи тaбиӣ, сaрмoяи вoқеӣ вa мoлиявӣ) ишғoл мекунaд. Aз ин 
рӯ, рушди сaрмoяи инсoнӣ дaр кишвaр ҳaмчун сaмти aфзaлиятнoки 

фaъoлияти Ҳукумaти Ҷумҳурии Тoҷикистoн муaйян гaрдидaaст. 
Принсипҳoи кaлидии сaмти мaзкури фaъoлият бo тaлoши 

ҳaлли мaҷмӯи вaзифaҳoи рушди сaрмoяи инсoнӣ вa сифaти зиндaгӣ, 
инчунин фaрoҳaм oвaрдaни зaминaҳoи устувoр бaрoи тaшaккули 

дoнишҳoи иқтисoдӣ aлoқaмaнд мебoшaнд. Вaзифaҳoи aсoсии рушди 
сaрмoяи инсoнӣ дaр дaврaи дaрoзмуҳлaт инҳoянд, пеш aз ҳaмa 
пешбурди фaрoгирии иҷтимoӣ тaриқи бaлaнд бaрдoштaни дaстрaсӣ 

бa хизмaтрaсoниҳoи бoсифaт, aз ҷумлa мaoриф, тaндурустӣ, ҳифзи 
иҷтимoӣ, oбтaъминкунӣ вa беҳдoшт, инчунин фaрoҳaм oвaрдaни 
фaзoи мусoиди сaрмoягузoрӣ дaр сoҳaи иҷтимoёт мебoшaд. 

  
Пайнавишт: 

1. Пaёми Президенти Ҷумҳурии Тoҷикистoн Эмoмaлӣ Рaҳмoн 
26.01.2021. www.preesident.tj 

2. Стрaтегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тoҷикистoн бaрoи дaврaи тo 
сoли 2030. Душaнбе – 2016. 

3. Эмoмaлӣ Рaҳмoн – бунёнгузoри сиёсaти хoриҷии Тoҷикистoн. (Зери 
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Тоирова И.А., 
муаллими калони кафедраи  

баҳисобгирии бухгалтерӣ 
 

Тошматова Ҳ.М., 
ассистенти кафедраи  

баҳисобгирии бухгалтерӣ 
 

ҲУНАР БЕҲ АЗ СИМУ ЗАР 
 

  Ҳакиме писаронро панд ҳамедод: «Эй ҷонони падар, ҳунар 

омӯзед, ки ба мулку давлати дунё эътимод нест. Симу зар дар сафар 
бар маҳалли хатар аст: ё дузд ба як бор бибарад ё хоҷа ба тафорик 

бихӯрад. Аммо ҳунар чашмаи зоянда асту давлати поянда. Агар 
ҳунарманд аз давлат бияфтад, ғам набошад, ки ҳунар дар нафси худ 

давлат аст. Ҳунарманд ҳар ҷо ки равад, қадр бинад ва дар садр 
нишинад ва беҳунар ҳар ҷо равад, луқма ҷӯяду сахтӣ бинад». 

Саъдии Шерозӣ 
 

Ҳунар сармояи гаронест, ки онро бо ягон дороӣ, сарват, симу 
зар иваз кардану харидан номумкин аст. Ҳунар инсонро бузургию 

шаҳомат бахшида, ӯро болидаруҳ мегардонад. Ҳунар зиндагиро 
зебоӣ мебахшад. Шахси боҳунар дарахти босамареро мемонад, ки 
шабеҳи меваҳои болаззату хӯрданбоб аст. Шахси боҳунар дарёеро 
мемонад, ки онро ҳар замон обест зулолу ошомиданӣ.  

Шахси ҳунармандро ҳар як дақиқаи умр ғанимат аст ва онро 
баҷою бамаврид истифода мебарад. Намегузорад, ки лаҳзае ройгон 
гузарад. Аз донае хирмане месозад, аз матое ҷомае медӯзад, аз гуле 
гулзор ҳосил мекунад. Бо дастони ҳунарманду бузургу 

меҳнатофаринаш ақли бинандаро асир месозад. 
Шахсе, ки устувории пойдевори ҳаёти хешро меандешад, 

ҳамеша пайи омӯзиш аст. Мекӯшад, ҳамеша чизеро омӯзад, ки 
боиси волоҳунар  шуданаш гардад. 

Воқеан, санъати амалӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ҷузъи фарҳанг 
буда, дар ҳама давру замонҳо барои баландбардории маънавиёти 
инсонҳо нақши шоиста гузоштаанд. Шукронаи соҳибистиқлолии 
кишвари азизамон, ки эътибор ба арзишҳои миллӣ рӯз то рӯз 

бештару беҳтар мегардад. 
Боиси ифтихор ва хурсандист, ки бо шарофати ба даст 

овардани Истиқлолияти давлатӣ мо имрӯз ҳунарҳои хешро ба 
ҷаҳониён муаррифӣ менамоем, то ин ки ҳамагон бидонанд, ки 
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тоҷикон мардуми фарҳангдӯсту фарҳангпарвар буда, аз 

қадимулайём дорои таърих ва фарҳанги бою ғанӣ мебошанд. 
Боиси тазаккур аст, ки дар ҷумҳурӣ ва шаҳру ноҳияҳои 

кишварамон ҳунарҳои мардумӣ ривоҷ ёфта, барои омӯзиши  
бофандагӣ, кулолгарӣ, заргарӣ, кандакорӣ, гаҷкорӣ, наққошӣ, 

гулпартоӣ мактабҳои махсус ҳазорон ҷавонон, махсусан 
ҷавондухтарони ҳунарманду эҷодкорро дар самтҳои гуногуни 
ҳунар тарбия менамояд. 

Соҳибкасбони ин ҳунар эҳёкунанда ва тарғибгари фарҳанг 

буда, бо олами хаёлоти худ одаму оламро аз рӯи фаҳмишу идроки 
худ тасвир намуда, дар натиҷаи эҷоду тадқиқот ва омӯзиши таъриху 
фарҳанги бой ва ғании оламшумули гузаштагони миллату 
халқиятҳо мероси ниёгонро зинда намуда, дар пешравии фарҳанги 

миллӣ ва тамаддуни башарият нақши муҳим мебозанд. 
Ҳунарманди асил бо ҳунари волои худ дар ягон давру замон ба 

касе ё чизе эҳтиёҷ пайдо намекунад.  
Ба гуфти Кайковус: «Мардуми бехирад мардумони бесуданд, 

чун мағелон, ки тан дораду соя надорад, на худро суд мекунад, на 
дигаронро». Бекорӣ вабои аср аст мегӯянд. Модом ки бекорӣ дард 

меовардааст, пас ҳар лаҳзаву ҳар соат мебояд омӯхт , то  ки ҳунари 
волое ба даст оварӣ. Дастболо мӯҳтоҷ нагардид, зеро ҳунари воло 
нишондиҳандаи бузургии кас аст. Ҳунари воло муҳитро зебову 
ҳунармандро воломақом мегардонад. Ҳунаромӯз дар кадом ҳолате, 

ки набошад, мекӯшад, чизеро омӯзад, ҳунарашро сайқал диҳад, 
машҳур ва созгори атрофиён гардонад. 

Хулоса, ҳунар ганҷинаи пурзар ва ҳунарманд заргари 
бузургест, ки бо офаридаҳои ҷолибаш мафтунгари дилҳои 

инсонист. Назокату нафосати ҳар як ҳунарманди асил сирри 
ниҳони худро дорад, ки дастовардҳои ҳар як ҳунарманд аз дигаре 
хубтару беҳтар диққати бинандаро ба худ ҷалб менамояд, вале 

фарди беҳунар дар ҳама маврид хору залил аст. 
Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 
Маҷлиси Олии кишвар омили муҳими мусоидаткунандаи рушди 

ҷомеа ва рӯйдоди сарнавиштсоз маҳсуб ёфта, дар назди  ҷомеа 
вазифаҳои муҳим мегузорад, ки иҷрои он рушду тавсеаи кишвари 
моро дар соли ҷорӣ ва ояндаи наздик таъмин менамояд. 

Дар доираи татбиқи иқдоми Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон оид ба эҳё ва рушди ҳунарҳои 
мардумӣ то имрӯз даҳҳо мактаби ҳунармандон дар шаҳру ноҳияҳои 
ҷумҳуриамон  ташкил карда шудаанд. 
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Дар замони мо як қатор амалҳое, ки пештар дастӣ иҷро 

мешуданд, тавассути компутерҳо тарҳрезӣ мешаванд. Бешубҳа, хуб 
аст, ки донишҷӯён аз дастовардҳои ҷаҳони муосир бархудор 
мегарданд, аммо фаромӯш набояд кард, ки ҳунари анъанавии 
тоҷикон аз куҷо сарчашма гирифтааст ва корҳои эҷодии 

ҳунармандон бо кадом технология офарида мешаванд. Гузашта аз 
ин, донишҷӯён бояд аз анъанаҳои ҳунармандии халқи тоҷик огоҳ 
бошанд. Зарур аст, ки дар таълими фанҳои тахассусӣ, аз қабили 
кандакорӣ, гаҷкорӣ, наққошӣ, кашидадӯзӣ, кундалрезӣ, 

армуғонсозӣ ва ғайра анъанаҳои миллии халқамон самаранок 
истифода шаванд. Аз ҳамин лиҳоз, дар замони мо тадқиқоти илмӣ 
дар соҳаи тарбияи ҷавонон бо назардошти таълими ҳунарҳои 
мардумӣ мавқеи назаррасро ишғол мекунад. Ҳадафи олимон 

баҳодиҳӣ ва таҳлили рушди ҳунармандӣ ва таъсири он ба ҷавонон 
омӯзонидани ҳунарҳои аҷдодӣ бо такя ба онҳо ташаккул додани 
ҳунарҳои наву муосир мебошад. 

 
Пайнавишт: 
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КИТОБ  МУҲИМТАРИН ВОСИТАИ  

МАЪРИФАТИ ҶОМЕА  
 

Дар Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олӣ омадааст: «Мо як 

нуктаро ҳамеша бояд дар ёд дошта бошем, ки китобхонӣ роҳи асосии 
баланд бардоштани сатҳи маърифат аст ва олим бе китобхонӣ олим 
намешавад. Зеро бузургон гуфтаанд, ки ҳар гоҳ аз китобхонӣ 
бозмондӣ, аз фикр кардан ҳам мемонӣ». 
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Таърихи  пайдоиши  китоб  ба пайдоиши хат ва забон, санъат 
марбут  мебошад. Баъди  пайдо  шудани  хат одамони қадим имкон 
пайдо карданд, ки дар рӯи санг, чуб, сафол, барги дарахтон, 
устухонҳо, пӯсти  ҳайвонот  нақш  офаранду  нависанд. Хулоса, бо 

мурури замон дар натиҷаи  ихтирои  коғаз назми нави китобдорӣ 
ҷорӣ гардид, пайваста ташаккул ёфтааст. Акнун ба ҷойи сангу чӯб аз 
коғаз васеъ истифода мебурданд. Китоб асосан  навиштаҷоти 

варақҳои ҷилдшуда, воситаи интишоргардонӣ ва нигаҳдории 
маълумот, идея, образ ва донишҳо мебошад. Аввалин дастнависҳо, ки 
дар Мисри Қадим пайдо шудаанд, ба таърихи ҳазораи то мелод 
марбутанд.  

Дар Аврупо низ китобчопкунӣ аз варақҳои яклухт баъд ба пӯст 
ва ниҳоят ба коғаз гузашт. Китоби «Авесто» низ аввал дар пӯсти гов 
навишта шудааст. Асрҳои миёна дар Осиё санъати хаттотӣ хеле  

инкишоф ёфт. Асарҳои мутафаккирон Абурайҳони Берунӣ, Форобӣ, 
Ибни Сино, Саъдӣ, Ҷомӣ, Навоӣ аз ҷониби хушнависон иншо 
гардида, насл ба насл гузаштанд. Хушбахтона, китобҳои сафолину 

сангӣ ва нақши рӯи чӯбҳо то замони мо расида, имрӯз зиннати 
осорхонаҳои мӯътабари  чаҳонианд. Осори классикон низ тавассути 
китоб то замони мо эҳё гардида, олами тафаккури  мардумро  мисли 
субҳ равшан мекунад. Агар дақиқтар андеша ронем, китоб рафиқи 

ҷонии инсон аст. Дар лаҳзаи вазнинӣ, бахусус  танҳоӣ китоб дар бари 
мост. Ин андеша дар шеьри Ҷомӣ хеле мӯъҷаз ифода ёфтааст: 

Хуштар зи китоб дар ҷаҳон ёре нест. 

Дар ғамкадаи замона ғамхоре нест, 
Ҳар лаҳза аз ӯ ба гӯшаи танҳои, 

Сад poҳaтe ҳасту ҳаргиз озоре нест. 
Халқи тоҷик аз шумораи он халқҳоест, ки ба китобу китобдорӣ 

эҳтиром ва эътиқоди хоса дорад. То омадани ислом ва истилои 

арабҳо низ аҷдодони мо анъанаи хуби китобнависӣ доштанд. Аз он 
давра ёдгориҳои хаттие, мисли «Авесто», «Дарахти ассурик» боқӣ 
мондааст. 

Махсусан, замони салтанатии Сомониён барои рушду камолоти 
сухан ва аньанаи китобдорӣ заминаҳои мусоид фароҳам овард. Дар 

Бухорои давраи Сомониён китбхонаи калони давлатӣ бо номи 
«Ганҷинаи  ҳикмат» амал мекард. Хушбахтона, имрӯз дари 
Китобхонаи миллии ба номи Фирдавсӣ ба рӯи ҳамаи ниёзмандон боз 
acт. 

Вокеан, дар ягон давру замон бе китоб ғизои маьнавии зиндагии 
paнгинpo  наметавон  тасаввур  намуд. Ба таъбири халқ: «Хонаи бе 

китоб рӯзи бе офтоб» аст. Хушбахтона, ин анъанаи неки гузаштагон, 
яьне санъати китобдориву сухансозӣ имрӯз низ дар Тоҷикистони 
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соҳибистиқлоли мо мавқеи шоиста дорад. Ҳар рӯз аз тариқи  

нашриётҳои давлативу хусусӣ садҳо китоб ба нашр расида, ҳамчун 
неъмати бузург ба хони маънавии мардум гузошта мешавад. 

Оре, «ганҷ  магир — китоб гир» — мегӯянд. Ганҷ агар масраф 

гашта, ба итмом расад, китоб як умр чун ёри бовафо ва беозор боқӣ 
хоҳад монд: 

                   Беҳтарин ёри вафодор китоб аст, китоб, 

                   Ёри бе заҳмату озор китоб аст, китоб. 
Китоб  манбаи илму дониш, сарчашмаи дарёи ақл, махзани 

фарҳанги миллӣ, пояи тамаддуни  ҷаҳони  мутамаддин, хоса ойинаи 
ҳаёт ва калиди дари ганҷи сухан аст. 

Бо ҳамин далел шоири бузурги форсу тоҷик Абдураҳмони Ҷомӣ 
китобро чун «Фуpӯғи субҳи доноӣ» ба қалам додааст.  

Китоб манбаи пайдоиши ҳамаи илмҳову фазлу камоли инсон ба 
шумор рафта, ҷомеаро аз гумроҳиву бехирадӣ ба сӯи маърифт ва 
фазлу дониш  раҳсипор   хоҳад намуд. Китоб аст, ки моро асрорҳои 

олами ҳастӣ ва нашъунамо ҳидоят намуда, бунёдкунандаи олами 
маърифат хоҳад гашт. Мутолиаи китоб касро бо беҳтарин олами 
пурасрор, ки ҷаҳонро равшанию нур ва хушию сурур мебахшад, огаҳ 
сохта дар тафаккури шахс  инсонпарварию  меҳр  ва  садоқату 

эҳтиромро парвариш менамояд. 
Инсоне, ки пайваста дар мутолиаи китоб мекӯшад, дарахти 

пурсамареро мемонад, ки меваҳои он ҳар лаҳза инсонро ҳастиву 
тавон ва имону виҷдон мебахшад. Шахсе, ки ҳамеша дар мутолиа аст, 

кабӯтареро мемонад, ки парвозҳои баландро соҳиб аст. 
Пас аз ин хулоса  бояд намуд, ки инсон аз тамоми ҷузъҳои 

табиату ҷамъият маҳз тавассути ақлу фаросат ва заковати бузурги худ 
фарқ намуда, ба олами ботинии ташаккулёфта  табдил  ёфтааст. 

Заковату ақли бузург  бе  мутолиаи  китоб  ва  омӯхтани  беҳтарин 
фазилатҳои инсонӣ ба даст намеояд. Машҳуртарин мураббии ҳамаи 
мураббиёни олам, маъхази бузурги илм китоб аст. Китоб дар ҳаёт чун 
омӯзгори ҳақиқии инсонҳо буда, армуғони бузургеро мемонад. 

Китоб падидаест, ки тавассути мутолиаи он инсон аз мӯҳтоҷӣ, 
ғаму дард ва ғайраҳо озод мегардад. Дар ҳаёт тамоми бузургони олам 
чун Арасту, Афлотун, Хайём, Саноӣ, Рӯдакӣ, Саъдӣ баринҳо  маҳз  
тавассути  мутолиаи  ин  маъхази бузург ба ҷое расидаанд. Шояд онҳо 

аз рӯи мақоли бузург, “зи гаҳвора то гӯр дониш биҷӯй” амал карда 
бошанд. 
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ТАРБИЯИ ҶАВОНОН - МАСЪУЛИЯТИ БУЗУРГ  
  

Тарбияи ҷавононро Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – 

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ 

Раҳмон дар рӯҳияи арзишҳои суннатию башарӣ яке аз вазифаҳои 

муҳими давлат дониста, танзими оиларо ҳамчун омили асосии 

ҷамъияти солим ба миён гузоштаанд. 

Тоҷикистон давлати мустақилу соҳибихтиёр, демократӣ, 

ҳуқуқбунёд, ва дунявӣ мебошад. Рушди минбаъдаи он ба тарбияи 

инсонҳои дорои дараҷаи баланди ахлоқӣ, эҳсоси баланди 

ватандӯстӣ ва худогоҳии миллӣ, зебопарастӣ, меҳнаткашӣ, сарфаю 

сариштакорӣ, масъулиятшиносӣ ва созандаю эҷодкорӣ вобаста аст. 

Тарбияи чунин инсонҳо вазифаи оила, давлат ва ҷамъият аст. 
Ҳадафи тарбия қисми таркибии мақсаду вазифаҳои давлат 

қарор мегирад, ки барои амалӣ намудани манфиатҳои давлат, 

ҷамъият ва ҳар як инсон равона карда мешавад. Хукумат чунин 

тартибу низомро ҷорӣ мекунад, ки барои ҳаёт ва фаъолияти инсон 

ва тарбияи миллии шаҳрвандон мусоидат менамояд. 

Тарбияи миллӣ дар шаҳрванд сифатҳои баланди ахлоқӣ, 

ҳуввияти миллӣ, инсондӯстӣ, озодандешӣ, мавқеи шаҳрвандӣ, 

ташаббускорӣ ва дигар сифатҳои мусбатро ташаккул медиҳад. 

Чунин шаҳрванд метавонад, ки дар пояи манфиатҳои миллӣ 

фаъолият намояд, ватани хешро дӯст дорад ва манфиатҳои онро 

ҳимоя намуда, дар пешрафти ҷамъият саҳмгузор бошад.[2] 
Асоси методологии тарбияро дар кишвари мо тафаккури нави 

сиёсию фарҳангӣ ташкил медиҳад, ки моҳияти он таҳкими 

истиқлолияти давлатӣ, ваҳдату худшиносии миллӣ, ҳисси 

ватандӯстӣ, таъмини амнияти давлату миллат ва ҳифзи манфиатҳои 
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умумимиллӣ мебошад. Муҳтавои ин методология дар 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Консепсияи миллии тарбия дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дарҷ 
ёфтааст. 

Ҳукумати Тоҷикистон дар сиёсати худ перомуни тарбияи 

миллии шаҳрвандон кафолат медиҳад, ки дар тарбияи миллӣ фазои 

ҳуқуқӣ фароҳам оварда, санадҳои ҳуқуқии меъёрӣ қабул ва дар 

амал татбиқ карда шаванд, тамоми чораҳоро меандешад, ки 

шаҳрвандони ҷумҳурӣ дар асоси ҳуқуқҳои конститутсионӣ зиндагӣ 
ва кору фаъолият намоянд.  

Марҳилаи якумии тарбия аз оила оғоз меёбад. Фарзанд аз 

падару модари худ тарбия гирифта, зиндагиро меомӯзад ва онҳоро 

ҳурмату эҳтиром мекунад. Кӯдак аввалин донишҳоро дар бораи 

зиндагӣ, Ватан ва мактаб аз онҳо ба даст меорад. Дар солҳои 
аввали камолёбии тифл волидайн бештар ба таъмин ва 

қонеъгардонии талаботи моддии ӯ аҳамият дода, ба ҷиҳати аз ҳама 

муҳим-тарбияи маънавии тифл кам таваҷҷӯҳ мекунанд. Волидон 
гумон мекунанд, ки гӯё тарбия фақат ба зиммаи муассисаҳои 

томактабӣ ва мактаб гузошта шуда бошад. Давраи аз ҳама муҳими 

тарбияи фарзанд то 5- солагии ӯ мебошад. Баъд аз ин марҳилаи 

дуюми тарбия оғоз меёбад. Ҳалли масъалаи тарбияи маънавӣ зина 

ба зина мураккабтар мегардад ва тарбия дар зинаҳои дигар идома 

меёбад. Бинобар ин волидайнро мебояд дар ҳамкории зич бо 

мактаб фарзандро ба омӯхтани илму маърифат ҳидоят намоянд.  

Марҳилаи дуюмими тарбия муассисаҳои томактабӣ ба ҳисоб 

рафта, дар таҳким бахшидани сифатҳои аввалини миллӣ ифода 
меёбад. 

Марҳилаи сеюми тарбия дар муассисаҳои таълимӣ мегузарад. 

Тарбияи хонандагон аз рӯйи маводҳои дар китобҳои дарсӣ, 
дастурҳои методӣ, аёниятҳо буда, сурат мегирад.  

Марҳилаи чоруми тарбия ба тайёрии касбии ҷавонон дар 

мактабҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ, миёнаи касбӣ ва олӣ вобаста 
мебошад. [2] 

Омӯзгор дар рафти фаъолияташ на танҳо ба як масъалаи 

ҷузъии алоҳида, балки ба маҷмӯи масъалаҳои таълиму тарбия 

сарукор мегирад. Муассисаи таълимӣ низ  маҷмӯи ҳадафҳои 

гуногунро амалӣ месозад. Дар баробари ин интихоби ҳадафҳои 

асосӣ, усулҳои фаъолияти омӯзгорон ва тамоми муассисаи таълимӣ 

дар маҷмӯъ воситаҳои ба он ноил шуданро муайян менамоянд. 
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Хуллас, фаъолияти муассисаҳои таълимӣ ба ду қисм ҷудо 

мешавад: таълим ва тарбия. Ин ду фаъолият ба ҳам зич алоқаманд 
буда, муассисаи таълимӣ маҳз дар заминаи ҳамин ду қисм бунёд 
мегардад. 

Тарбия ба рушди эҷодии ҷавонон тавре бояд нигаронида шуда 
бошад, ки истеҳсолоти ҷамъиятиро бо самтҳои тараққиёбандааш 
ташаккул дода тавонад. 

Омӯзгорон, новобаста аз фанни таълимии дарсдиҳандаашон, 
бояд тарбиятгари шогирдони худ бимонад. Танҳо бо воситаи 
тарбия ҳадаф ва вазифаҳои таҳсилро ба таври самарабахш амалӣ 

сохтан мумкин аст. Омӯзгор дар раванди тарбия баробари падару 

модар, нақши асосӣ дорад ва ҳамчун роҳнамои маънавӣ барои ба 
воя расонидани насли наврас масъул аст. 

Бинобарбар ин, моро зарур аст, ки ба тарбияи насли наврас 
пурмасъул муносибат намуда, фаъолиятамонро ба талаботи замони 

имрӯза мутобиқ кунем ва ҷиҳати тарбия кардану ба камол 

расонидани насли бофарҳанг, ватанпарасту меҳнатдӯст ва босавод  
азму талош намоем. 

Мо – тоҷикон мероси гаронбаҳову ҷовидонаи ҳанӯз беш аз 

ҳазор сол қабл ба ёдгор гузоштаи ниёгони худро бе ягон мушкилӣ 
мехонем, мефаҳмем, барои тарбияи наслҳои навраси халқамон 
истифода мебарем ва ба мардуми олам муаррифӣ мекунем. 

Халқи шарафманди тоҷик нангу номуси ватандорӣ ва ҳисси 

баланди миллӣ дорад ва бо чунин хислатҳои неку созандаи худ 
метавонад иқдомоти аз имрӯза ҳам бештарро амалӣ карда, Ватани 
муқаддаси худро ба кишвари ободу пешрафта ва ҳамқадами ҷаҳони 
муосир табдил диҳад. [1] 

 
Адабиёт: 

1. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аз 
26.01.2021 

2. Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
3. Маҷаллаи “Омӯзгор”  №16, 22 апрели соли 2021 
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ИФРОТГАРОӢ ВА ХУРОФОТПАРАСТӢ - ПАДИДАҲОИ 

НОМАТЛУБИ ҶОМЕАИ МУОСИР 
 
Имрӯз моён як раванди бисёр пурдаҳшати сиёсисозии исломро 

дар ҷаҳони муосир мушоҳида менамоем. Боиси таассуф аст, ки 
раванди мазкур ба ҷомеаи мо низ таъсири манфӣ расонида, дар 
сиёсисозии ислом қадамҳои аввалини худро гузоштааст. Натиҷаи 
ин раванд боиси имрӯз дар баъзе аз расонаҳои хабарӣ кӯшиши 

асосноккунии ҳизб аз нигоҳи ислом ба мушоҳида мерасад.  Дар 
Паёми навбатии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
қайд карда шудааст: “Мо борҳо эълон намудаем, ки Тоҷикистон 

дар арсаи мубориза бар зидди терроризму экстремизм, қочоқи 
силоҳ, маводи мухаддир, киберҷинояткорӣ ва дигар ҷиноятҳои 
муташаккили фаромиллӣ шарики табиии давлатҳо ва созмонҳои 
байналмилаливу минтақавӣ мебошад” [1]. Ҳақиқатан имрӯзҳо халқи 

тоҷик ҳамаҷониба зидди ифротгароиву хурофотпарастӣ, 
терроризму экстремизм мубориза бурда истодааст. 

Ифротгароӣ ин пайравӣ ва асос кардани ягон ақида ва 
амалҳоро дар назар дорад. Он аз дигар намудҳои ифротгароӣ бо он 
фарқ мекунад, ки бо роҳи зӯрӣ тағйир додани сохти давлат ва 
ҳокимият, несту нобуд кардани истиқлолият ва якпорчагии давлат 

равона карда мешавад. Бадбахтӣ дар он аст, ки намояндагони ин 
ақидаи хурофотпарастї динро асоси фаъолияти худ медонанд. 
Имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҷидду ҷаҳд ва талошҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо сарварии Пешвои миллат, мӯҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон дар мубориза бар зидди терроризм баҳои баланд медиҳад. 
Аз ҷумла, дар Конфронси байналмилалии зидди терроризм ва 
экстремизм, ки соли 2017 дар шаҳри Душанбе доир гардид, Вазири 
корҳои хориҷии Ҳиндустон қайд кардаанд, ки: “Тоҷикистон бар 

зидди терроризм муваффақона мубориза бурд, ғалаба кард ва 
мавҷи терроризмро барҳам дод, Тоҷикистон пеши роҳи 
сироятёбиро, ки метавонист тамоми Осиёи Марказиро мубтало 
кунад, гирифт” [2].  

Ба муқобили ин падидаи номатлуб ҳам давлат ва ҳам ҷомеа 
бояд мубориза барад.  Роҳҳо ва усулҳои мубориза дар замони 
муосир гуногун мебошанд. Давлат, пеш аз ҳама, бояд шароити 
иҷтимоию иқтисодиеро, ки ба пайдошавии ифротгароӣ мусоидат 
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менамояд, бояд бартараф намуда, фаъолияти ғайриқонунии онро 

пешгирӣ намояд.  
Боиси қайд аст, ки ҷаҳони муосирро талотуми шадиди ифроту 

терористӣ гирифта истодааст. Фаъолияти ғайрисозанда ва 
иғвоангезандаи бархе имрӯз сохти давлатдории босуботи аксар 

давлатҳои рӯи оламро муташанниҷ гардонида истодааст. 
Экстремизм андеша, фикр, тарғибот ва ғояест, ки дар мафкураи 
инсон ҳисси бадбинӣ, хашму ғазаб, нафрат, кинаву адолат, 
душманӣ ва харобиро ҷой дода, ӯро аз андешаи солим дур месозад 

ва дар натиҷа шахс ба амали террористӣ даст мезанад [3]. 
Ҷоиз ба қайд аст, ки ин ҳама фаъолияти ҷангҷӯёнаи гурӯҳҳои 

террористиву тундгароӣ аз ҷониби тамоми ҷавонон ба назар 
мерасад. Ҷавонони тоҷик сулҳпарвару ватандӯст ва 

масъулиятшинос буда, тарафдори қатъ кардани фаъолияти чунин 
ҳизбу ҳаракатҳои ғайриқонунӣ мебошанд.  

Дар охири асри гузашта халқи азияткашидаи тоҷик бо амри 
таърих соҳиби давлати мустақилу ҳуқуқбунёд гардид. Дар ҳамин 

лаҳзаи ҳассос Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ- Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмамалӣ Раҳмон 
зимоми давлатро ба даст гирифтанд ва бо талошҳои 

хастагинопазир сулҳу ваҳдатро дар кишвар барқарор намудаанд [4]. 
Истиқлолият ба мардуми халқи тоҷик оромиву осудагӣ, сулҳу 

субот, ягонагиву якдилиро фароҳам овардааст. Ин роҳи ваҳдат ва 
ягонагӣ, роҳи худшиносии миллӣ, омӯзиши таърих, фаро 

гирифтани осори гаронбаҳои аҷдодӣ ва рушду такомул додани 
маънавиёти хеш мебошад. Аз бостон то имрӯз як зумра шахсони 
маъруф, олимону муҳаққиқон, аҳли илму фарҳанг вазъи 
носозгориҳои мураккаб ва тақдирсози кишварамонро дида, зидди 

ифротгароии миллӣ мубориза бурда истодаанд. Ин иқдом ҷасорат, 
мардонагӣ, якрӯю якзабон будани миллати тоҷик, инчунин 
ҷавононро нишон медиҳад.   

Боиси хушбахтист, ки имрӯз мардуми хушиқболи мо шукр аз 

он мекунанд, ки Тоҷикистон, Ватани соҳибистиқлоли мо ободу зебо 
гардида, мардумаш хушу хурсандона зиндагонӣ мекунанд. Бо 
иқдомҳои пайгирона ва сиёсати хирадмандонаи Пешвои муаззами 
миллат дар кишварамон як қатор иншоотҳои стратегӣ, аз қабили 

шоҳроҳҳо, роҳҳо, нерӯгоҳњо, қасрҳои фарҳангӣ, боғу гулгаштҳову 
иншооти азим ба ҳисоб сохта, диёри азизамон зебову назаррабо ва 
ба биҳишти рӯи замин табдил ёфтааст. 
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иқтисодиёт ва менеҷмент 
 

КОНСЕПСИЯИ МИЛЛИИ ТАРБИЯ ДАР МАКТАБҲОИ 

ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН: ДАСТОВАРДҲО, 

МУАММОҲО ВА РОҲҲОИ ҲАЛЛИ ОН 
 

Пас аз ба даст овардани Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон 
роҳи бебозгашти дирагунсозиҳои ҳамаи соҳаҳои ҳаётан муҳими 
ҷомеаро пеш гирифт. Дар самти маориф бошад, таҳаввулоти 
ҷиддие ба амал омад, ин ҳам бошад, қабул шудани Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17 –уми  майи соли 2004 "Дар бораи 
маориф", ки дар чаҳорчӯбаи Консепсияи миллии тарбия дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия ва тасдиқ гардидааст. 

Ин рӯйдоди воқеан таърихӣ барои рушди маърифати ҷавонони 

кишвар раҳнамои намунавӣ гардид. Консепсияи миллии тарбия аз 4 
боб 18 самт иборат мебошад. 

Умуман гирем, 18 унсури тарбияи миллӣ дар Консепсияи 
миллии тарбия оварда шудааст, ки онро мо мавриди таҳлилу 
баррасӣ қарор додем. 

Унсури аввалини тарбияи миллӣ дар Консепсия тарбияи ғоявӣ 

мебошад, ки мақсади он дар шуури ҷавонон ҷойгир намудани 
ғояҳои ватандӯстӣ, фидокорӣ, меҳанпарастӣ мебошад. 

Дар тарбияи ҷавонон ҳаминро бояд дар назар дошт, ки 
дараҷаи шуурнокии миллии онҳо чӣ қадар баланд бошад, ҳалли 

масоили иқтисодию иҷтимоӣ ва маърифатии ҷомеа ҳамон қадар 
осон мегардад, чунки тараққиёти ояндаи Тоҷикистонро бе 
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иштироки фаъолонаи ҷавонон таъмин намудан имконнопазир 

мебошад, зеро шахсиятҳои дорои баланди ахлоқӣ, маънавиёти 
ғанидошта, масъулиятшиносу фаъол ва ватандӯсту ботаҳаммул 
қодиранд, кишварро ба давлати мутараққиву пешрафта табдил 
дода, давлатро дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ намоянд. 

Чунончи дар ин бора Пешвои миллат дар Паёми худ чунин 
хирадмандона иброз намудаанд: “Ҳадафи Роҳбари давлат аз ин 

ташаббусҳо баланд бардоштани сатҳи саводу маърифатнокии 
мардум ва дар навбати аввал, наврасону ҷавонон, тақвияти ҳисси 
миллӣ, арҷгузорӣ ва омӯхтани забон, таърих фарҳанги бостонии 
тоҷикон, тавсеаи доираи донишу ҷаҳонбинии илмиву техникӣ ва 

рушди илмҳои дақиқу табиӣ дар кишвар мебошад” [1, 25]. 
Тарбияи миллӣ асосан аз шинохти худ, таърих ва фарҳанги он 

диёре, ки дар хоки он арзи ҳастӣ намудем, сароғози худро мегирад. 
Асоси ғояи тарбияи миллӣ асосан дар даврони истиқлолият пайдо 
ва рушд намудааст. 

Дар тарбияи миллӣ истифодаи манобеи таърихӣ оид ба 

чеҳраҳои мондагори тоҷик ба мисли Синои бузург дар китоби 
“Эмомалӣ Раҳмон ва соли фарҳанги оламгир” чунин таъкид 
гардидааст: 

“Сарвари давлати Тоҷикистон аз осор гаронбаҳои 
Шайхурраис Абӯалӣ ибни Сино дар илмҳои тиббу риёзиёт, 
табиатшиносию фалсафа, таърих ва фарҳангу адаб ёдовар шуда, аз 
ҷумла таъкид дошт, ки офаридаҳои ин фарзанди фарзонаи миллати 

тоҷик обрӯю эътибори ӯ ва мардуми соҳибфарҳанги моро дар 
тамоми олам хеле боло бурдааст. Бахусус “Қонуни тибб” – и Ибни 
Сино то асри 20 мелодӣ сарчашмаи асосии улуми тиб ва китоби 

рӯимизии тамоми табибони олами Ғарб гашта буд”[2, 210]. 
Дар тарбияи хештаншиносӣ ва худогоҳии миллӣ ҳаминро дар 

назар дошт, ки онҳо бояд беҳтарин фазилатҳои инсонӣ ба амсоли 
худогоҳиву худшиносӣ меҳри Ватан ва ҳамчунин шахсияти 

ҳамаҷониба инкишоф ёфтаву худогоҳ бояд бошанд. Ҷавонон бояд, 
ки манфиатҳои худро бо манфиати давлат, ҷомеа ва оила пайваста 
тавонанд.  

Дар ҷавонон мо бояд тарбияи ватанпарастиро дар чорчӯби 
меҳанпарастиву ватандӯстӣ ва меҳр ба Ватан бо кӯмаки манбаъҳои 
муҳимми илмию фарҳангӣ амсоли асарҳои Пешвои миллат 

ҳамаҷониба рушд бидиҳем. Яке аз чунин асарҳои Пешвои миллат 
,ки тараннумгари ватан ва ватандӯстӣ мебошад, “Тоҷикон дар 
оинаи таърих” буда, онро ҳар як фарзанди худодгоҳи миллат чун 
таҷассумгари беҳтарини ғояҳои ватандорӣ бояд қабул намояд. 
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Дар асри XXI тарбияи ахлоқию маънавии ҷомеа яке аз 

масъалаҳои хеле муҳим буда, ҳалли онҳо барои рушди ояндаи 
миллат хеле зарур мебошад, зеро ки ҳадафҳои геопалитикии 
абарқудратҳои ҷаҳонӣ дар шароити ҷаҳонишавии муосир асосан ба 
рахна задани сарҳадҳои этнофарҳангии халқҳои ҷаҳон, минҷумла 

тоҷикон нигаронида шудааст. 
Чунонки дар Паёмҳои худ дар ин бора ибрози андеша 

менамоянд, мо бояд ҳуввияти миллӣ ва фарҳангу анъанаҳои 
аҷдодии худро дар шароити ҷаҳонишавии муосир ҳифз бинамоем. 

Пешрафти илму техникаро дар ҷаҳони муосир бе маърифати 
баланди инсонҳо тасаввур кардан ғайриимкон аст, аз ин рӯ 
Ҳукумати Тоҷикистон яқ қатор қонунҳоро оид ба рушди илму 
маърифати ҷавонон қабул намуд, имрӯзҳо мавриди амал қарор 

гирифта истодаст. Мисоли равшани ин қабули Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон”, 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи тайёрии варзишӣ”, 
“Стратегияи сиёсати давлатии ҷавонон то соли 2030” эълон 

намудани 2020 – 2040 “Солҳои омӯзиш ва рушди фанҳои риёзӣ, 
дақиқ ва табиӣ дар соҳаи илму маориф” мебошанд. 

Дар ин бобат мо бояд дар ниҳоди ҷавонон ҳисси шавқмандӣ ба 

илму касбу ҳунаромӯзӣ бедор намоем. Дар маърифатандӯзӣ мо 
бояд аз ҳама шаклу воситаҳои самараноки таълими методӣ 
истифода намоем. 

Дар тарбияи ҳуқуқӣ мо бояд дар ҷавонон ҳисси эҳтиром ба 
қонун - Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ватанро бояд 
омӯзонем. Дар ҷавонон садоқати бепоёнро нисбат ба конститутсия 
бояд бедор кард. Ҷавонон бояд маърифати ҳуқуқӣ дошта бошанд, 

то ки аз ҳуқуқҳои хеш дифоъ намоянд ва ба қонуншиканиҳову 
зӯровариҳо роҳ надиҳанд. 

Тарбияи гуманистӣ. Маънои гуманизм инсондӯстӣ буда, он 

дар тарбияи ҷавонон мақоми махсусеро дорад, зеро ки инсон бояд 
дар амалҳои худ хислатҳои ҳамидаи инсониро ба амсоли одаму 
одамгарӣ, эҳтироми падару модар, ҳамсабақон, дӯстонро ба ҷо 
биёрад. Гуманизм ба инсон имконият медиҳад, ки нисбати бадбинӣ 

ба ҷомеа ва фардҳои алоҳида бетараф набошад, зеро ки гуманизм 
олитарин ҳисси  инсондӯстиву инсоншиносӣ дар ниҳоди маънавии 
инсонҳо мебошад. 

Тарбияи зебопарастӣ. Ҳамаҷониба ташаккул ёфтани инсон, 

дараҷаи баланди дарки эстетикии олам аз тарафи ӯ ба дараҷаи 
тарбияи эстетикӣ вобаста аст, чунки камолоти ботинии инсон пеш 
аз ҳама ба дарки зебоӣ ва зебопарастӣ вобастагии зич дорад. 
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Тарбияи меҳнатӣ ва касбинтихобкунӣ. Ҳаёт исбот кардааст, ки 

бе тарбияи меҳнатӣ ва касбинтихобкунӣ ҷавонон дар пешрафти 
илму техника ва иқтисоди кишварамон саҳмгузорӣ карда 
наметавонанд. Аз ин сабаб ба ҷавонон барои фаҳмидани фалсафаи 
меҳнатдӯстиву касбинтихобкунӣ усулҳои самарабахши илмию 

методиеро ба роҳ монд, зеро ки бе меҳнати ҳалол ояндаи пешрафти 
ҷамъият дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ғайриимкон аст. 

Тарбияи иқтисодӣ, бе иқтисодиёти рушдкарда ягон давлат ба 
дараҷаи баланди тараққиёт расида наметавонад. Аз ин сабаб 

тарбияи иқтисодии ҷомеа хеле зарур мебошад. Ҷавононе, ки дорои 
донишҳои иқтисодӣ мебошанд, дар татбиқи ҳадафҳои стратегии 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба амсоли: 

-баромадан аз бунбасти комуникатсионӣ; 

-расидан ба истиқлолияти энергетикӣ; 
-расидан ба амнияти озуқаворӣ; 
 -саноатикунони босуръати кишвар бояд ки бо донишу 

малакаи иқтисодии худ кӯмак намоянд. 
Тарбияи экологӣ. Муаммоҳои экологӣ яке аз проблемаи 

глобалии замони ҳозира мебошад. Гармшавии иқлим, ифлосшавии 

муҳити зист боиси пайдоиши офатҳои табиӣ гардида истодаанд. Аз 
ин сабаб ҷомеаро зарур аст, ки дар мадди аввал дониши экологии 
донишҷӯёнро баланд бардошта, бо ин роҳ дар ташаккули 
шуурнокии экологии аъзоёни ҷомеа бо истифода аз усулҳои 

инноватсионӣ омӯзишу парвариш истифода намояд. 
Тарбияи сиёсӣ. Дар ҷаҳони муосир, ки бархурди манфиатҳои 

сиёсӣ хеле возеҳ аст, ҷавонони кишвар набояд зиракии сиёсиро аз 
даст бидиҳанд, зеро ки донишҳои сиёсӣ ба онҳо ба дарки 

худшиносии милливу ҳимояи Ватан ва истиқлолият кӯмак 
менамояд. 

Тарбияи ҷисмонӣ. Давлат ва ҷомеа ба насли солиму нурӯманд 
дар ҳамаи давру замонҳо эҳтиёҷ дорад. Аз ин сабаб тарбияи 
ҷисмонӣ яке аз самтҳои афзалиятноки тарбияи насли наврас 
мебошад. Дар солҳои истиқлолият Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои тарбияи ҷисмонии ҷавонони кишвар корҳои зиёдеро ба 
анҷом расонид. Мисоли равшани ин сохтмони ҳазорҳо иншооти 
варзишӣ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар мебошад. 

Тарбияи тафаккури интиқодӣ. Барои ташаккули тарбияи 

интиқодӣ мо бояд ҷаҳонбинии интиқодии ҷавононро нисбат ба 
ҳодисоту зуҳуроти номатлуби олам, мисоли ифротгароӣ, коррупсия 
ва дигар омилҳои номатлуб ташаккул диҳем, то ки инсонҳо 
бетарафиро пеша нанамоянд. 
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Тарбияи таҳаммул ва тоқатпазирӣ. Чи дар дини мубини ислом 

ва чи дар ҳаёти ҷомеаи имрӯза мо бояд таҳаммулпазиру дурбин ва 
хоксору фурутан бошем, зеро ки ин хислатҳои инсонӣ наҷотбахши 
аввалиндараҷаи инсонҳо мебошад.  

Тарбияи масъулиятшиносӣ. Инсон бояд дар ҳаёт чӣ дар назди 

худ ва чӣ дар назди ҷомеа ва чӣ дар назди оянда масъулиятшинос 
бошад. Зеро ки маърифати масъулиятшиносӣ инсонро бообрӯ ва 
хушбахт менамояд. 

Тарбияи ҳаёти солим. Дар шароити имрӯза, ки инсоният ба 
хатарҳои бузурги умумибашарӣ, ки ба саломатии ӯ таҳдид намуда 
истодаанд, ба амсоли COVID-19, СПИД, бемории СИЛ рӯбарӯст. 

Аз ин рӯ тамоми башариятро  мебояд, ки дастаҷамъона бо роҳу 
усулҳои навини инноватсионии илми тиббӣ мубориза намояд ва аз 
роҳҳои пешгирии ин бемориҳо огоҳ бошад ва ба тозагии беҳдоштӣ 
риоя намояд. Барои пешгирии ва паҳншавии бемориҳои гуногун 

барои инсоният доштани маърифати тиббӣ – тавонбахшӣ хеле 
зарур мебошад. 

“Паёомадҳои пандемия ба иқтисодиёти кишварҳои ҷаҳон, аз 
ҷумла ба рушди иқтисодӣ миллӣ, буҷети давлатӣ, гардиши савдои 
хориҷӣ, қурби асъори миллӣ, инчунин, ба фаъолияти корхонаҳои 
саноативу муассисаҳои хизматрасонии мо низ таъсирии манфии 
худро расонида истодааст” [3, 3]. 

 Хулоса, вазифаи мо , омӯзгорон ин насли хушиқболи 
Тоҷикистонро дар рӯҳияи баланди ватандӯстӣ  тарбия намудан аст. 
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ПЕШВОИ ОЛАМИ МАЪРИФАТ 
   
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронии худ дар маросими ифтитоҳи 
муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №30 шаҳри Ваҳдат иброз 
доштанд: “Мо, хусусан, бояд ба масъалаи таълиму тарбияи 
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фарзандон эътибори ҷиддӣ диҳем ва онҳоро тавре ба камол расонем, 

ки боиси ифтихори падару модарони хеш гарданд, эҳтироми 
калонсолонро ба ҷо оранд, соҳибихтисос шаванд ва ба Ватани 
аҷдодии хеш содиқона хизмат намоянд”.14 Ин гуфтаҳои Пешвои 
миллат ба тамоми тарбиятгарон ва шахсони масъули ин соҳа 

мебошад, ки пайрави дар он тарзи солими сохтмони инсони комилро 
ба миён меорад.  

Мо бояд ба ҳар як насли ҷавон ҳақиқатеро талқин намоем, ки  
онҳо дар назди Ватан ва волидони худ нотамом будани қарзи 
фарзандиро дарк намоянд.  

Пеш аз ҳама дарси сулҳ ва ҳамон дарсе, ки дар таърихи ватани 
мо ҳамчун саҳифаи ногузир сабт шудааст, ҳамеша ёдоварӣ бояд 
кард. 

Чи тавре ки мо медонем “Бадхоҳони Истиқлолияти давлатии 
мо тавонистанд миёни мардум фитнаи бузург барпо намуда, оташи 
ҷанги шаҳрвандиро барафрӯзанд. Дар натиҷа бародар ба муқобили 
бародар сангар гирифта, мардуми кишвар овораю пароканда ва 
гуреза шуданд”15 барои он худхоҳон ва худпарастон тақдири ояндаи 
ин миллат ва ҳатто будан ё набудани он ҳеҷ аҳамияте надошт. Онҳо 
тайёр буданд баҳри мақсадҳои ғаразмандонаи худ пиру ҷавон занону 

кӯдакон ва умуман ҳар касе, ки ба пешоруяшон меомад,  нобуд 
созанд. Ба қавле, “худашон шоҳу таъбашон вазир” буданд. Барои 
возеҳи ин масъала баёни суханони Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон, ки дар асари худ “Уфуқҳои истиқлол” омадааст 

метавон гуфт: “Дар нахустин рӯзҳои истиқлолияти давлатӣ масъалаи 
ҳифзи тамомияти арзии давлат ҳам яке вазифаҳои аввалиндараҷаи 
мо буд, зеро дар он рӯзҳои мудҳиш баъзе неруҳои дохилӣ ва хориҷӣ 
аллакай нақшаи тақсими Ҷумҳурии Тоҷикистони ягона ва аз таркиби 

кишвари мо ҷудо намудани вилояту ноҳияҳои алоҳидаро дар сар 
доштанд”16 . 

Ба вуқӯъ пайвастани низову муноқишаи дохилӣ, нооромиву 
парокандагӣ барои миллате, ки нав истиқлолиятро ба даст оварда 
буд, хавфи асосии несту нобуд шуданро ба миён овард. Ҳеҷ кас 
боварии онро надошт, ки Тоҷикистон ҳамчун давлати мустақилу 

соҳибистиқлол боз дар арсаи таърих арзи ҳастӣ кунад. Бо заҳмату 
талошҳо мардонагиву ҷасурӣ ва ватандӯстиву ҷоннисории ин марди 
бузург,  Асосгузорӣ сулҳу ваҳдати миллӣ, муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон буд, ки ҷанги шаҳрвандӣ хомӯш карда шуд. Миллати 

                                                           
14 Маҷаллаи Омӯзгор. 8 августи соли 2019.- 2с. 
15 Эмомалӣ Раҳмон. Уфуқҳои истиқлол.- душанбе: “Ганҷ нашриёт” 2018.-436 саҳ. 8с. 
16 Эмомалӣ Раҳмон. Уфуқҳои истиқлол.- душанбе: “Ганҷ нашриёт” 2018.-436 саҳ. 10с. 
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куҳанбунёди мо дар масири таърих ҳамчун давлати соҳибистиқлол, 

дунявӣ ва демократӣ шомил гардид. 
Инсони имрӯза нисбати гузаштагони худ аз он фарқ дорад, ки ӯ 

бояд дар ҷойи аввал ахлоқи шарафмандонаи худро нигоҳ дорад ва 
дар пешорӯйи маданияти аҳли башар тафаккури ватандӯстии худро 

ҳифз намояд ва дар рушду нумӯи он саҳмгузор бошад. Аз ин рӯ 
масъалаи тарбия ва тарзи дуруст ба роҳ мондани он яке аз вожаҳои 
калидии ҷомеа ва соҳаи маориф ба ҳисоб меравад.  

Имрӯз мо ҷавононро чи тавр тарбият намоем, ки онҳо 

ватандӯст ва баҳри меҳани худ ҳамеша содиқ монанд? Охир инсон 
маҳз дар сарзамини худ рушду камол меёбад.  

Кадомин дарс метавонад ҷавононро аз роҳи ғалат андешаи 
нодурусти ҷаҳони имрӯза эмин нигоҳ дорад. Маҳз дарсе, ки он дар 

рӯҳияи бедор ва воқеъбинонаи тоҷикона зимнан дар рӯҳияи миллӣ 
устувор бошад. Ватанро танҳо мардони бузург обод месозанд 
номардон бошанд дар он айбҳо мекобанд. Дар ҷаҳон  аз ватан ва 
волидон устувортар рӯҳияе вуҷуд надорад.  

Чуноне  ки суханронии хеш Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон иброз доштанд: “Агар мо имрӯз яъне дар марҳалаи коҳиш 
ёфтани арзишҳои ахлоқӣ ба масъалаи таълиму тарбия таваҷҷӯҳи 

зарурӣ зоҳир накунем, фардо дер мешавад ва чунин муносибат 
нисбат ба сарнавишти насли наврас дар оянда боиси мушкилоти ҳам 
оила ва ҳам ҷомеа мегардад”. Таълиму тарбияи насли наврас яке аз 
масъалаҳои умдатарини аҳли башар ба ҳисоб рафта, он метавонад 

обрӯву нуфузи давлатҳоро дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ намояд. Чӣ 
тавре  ки мо медонем, дар асри кунуни эътибори давлатҳоро 
фарҳанг, тамаддун, маданият ва ҳадафҳои миллии онҳо зоҳир 
месозад.  

Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар дарки масъалаҳои инкишоф ва 
рушди инсонӣ ҳадафҳои амалияи худро муайян намудааст. Ҳадафи 

имрӯзаи мо тарбияи инсони нек мебошад, зеро кори ҳама гуна 
тарбия инсони комил сохтан аст.  

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон  “Дар бораи масъулияти падару 

модар дар таълиму тарбияи фарзанд” низ бо мақсади  пурзӯр 
намудани масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд 
дар рӯҳияи инсондӯстӣ, ифтихори ватандорӣ, эҳтироми арзишҳои 
миллӣ, умумибашарӣ ва фарҳангӣ, мебошад, ки яке аз қадамҳои 
устувор дар тарбияи ҷавонону наврасон аст. 

Озмуни “Фурӯғи субҳи доноӣ” бо баробари ҷалб намудани 

ҷавонону наврасон ба китоб ва илму дониш як озмуни дурандешонае 
мебошад, ки баъди гузашти солҳо самараи бурдборонае хоҳад овард, 
зеро  имрӯза давлатҳои абарқудрати ҷаҳони си-чил сол муқаддам 
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омӯзиш ва дониши ҷавонону наврасонро дар сиёсати худ дар мадди 

аввал гузоштаанд, ба ин маънӣ дар хусуси зарурати тарбия Арасту 
мегӯяд: “Ҳамаи онҳое, ки дар зинаҳои идоракунӣ ва дар қабули 
қарорҳо иштирок намудаанд, медонанд, ки ояндаи миллат маҳз ба 
тарбияти насли наврас вобастагӣ дорад”. 

Ба омилҳои асосие, ки метавонад дар саводомӯзии насли наврас 
асос бошад, ин пеш аз ҳама волидайн ва омӯзгор мебошад, зеро ҳар 
як насли наврас, волидайн ва омӯзгорро устоди ҳаётии худ 
мешуморад, онҳо бояд дар дили фарзанд ва шогирди худ хоҳиши 

омӯхтанро пайдо намоянд. 
Соли гузашта, ки бо ташаббуси бевоситаи Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ- Пешвои миллат Эмомали Раҳмон озмуни “Фурӯғи 
субҳӣ доноӣ китоб аст” тасдиқ гардид, ки дар тарбияи ҷавонону 

наврасони мо асари муҳимеро хоҳад гузошт.  
Мутолиаи китобҳои тарбиявӣ аз афсӯсу надомати сарфи 

беҳудаи вақт дар хиёбонҳову клубҳо аз ҳар гуна маълумотҳои 
нозарури интернетӣ ва бозиҳои телефонӣ дур хоҳад кард, 

таҷрибаҳои тӯлонии омӯзиши инсон борҳо аз он гувоҳӣ додааст, ки 
ҳеҷ як воситаи омӯзиш аз китоб беҳтар нест.  

Консепсияи миллии тарбия низ аз ин маҳаки асосӣ сарманшаъ 
мегирад. “Асоси методологии тарбияро дар кишвари мо тафаккури 
нави сиёсӣ ва фарҳангӣ ташкил медиҳад, ки моҳияти он таҳкими 
истиқлолияти давлатӣ, ваҳдату худшиносии миллӣ, ҳисси 

ватандӯстию ватанпарастӣ, таъмини амнияти давлату миллат, ҳифзи 
тамомияти арзӣ ва манфиатҳои умумимиллӣ мебошад”17. Агар ватан 
- модар хонаи умеди мо бошад, пас дар назди ҳар як инсон ва ё 
тарбиятгарони насли нав ба воя расида истода вазифаи муқаддаси 

ташаккули ғурурӣ миллӣ, меҳри ватандорӣ ҳифзи миллат истодааст. 
  Ҷавонон бояд дар рӯҳияе тарбият ёбанд, ки ба монанди 

қаҳрамонҳои идеалии устод Мирзо Турсунзода “аз ватан гап сар 

кунӣ дар мегирифт, дар ба мисли ҳезуми тар мегирифт” дар 
бигиранд, яъне шаъну шарафи ватани худро аз шаъну шарафи худ 
волотар ҳисобанд. 

Яке аз омилҳое, ки метавонад ҷавононро ба роҳи ғалат барад 
ин надоштани илми молиявӣ ва дар қолабҳои кӯҳна омӯхтани ин 
илм мебошад. 

Иқтисодшиноси барҷастаи Англис Карл Маркс дар ҷилди 
дуввуми мунтахаботи худ навиштааст: “Инсон пеш аз он, ки бо илм, 
дин сиёсат ва ҳоказо кор кунад, бояд аввал хӯрад, пӯшад ва хонаю 

                                                           
17 Консепсияи милии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. II. Асоси методологӣ ва сиёсати  

давлатӣ дар соҳаи тарбия. 
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ҷой дошта бошад”18 ба ин маъно шароити иқтисодӣ аз омилҳои 

калидии зуҳуроти шахсият ба шумор меравад.  
Иқтисодшиноси маъруфи юнонзамин Самуелсон дар хусуси 

иқтисодиёт ва дарки он нуқтаи амиқеро меорад:  “Ҳатто тӯтиро 
метавон иқтисодчӣ кард, ба шарте ки ба он ду ҷумларо омӯзонем: 

таклифот ва талаботро, одамон барои ҳамин иқтисодиётро хуб дарк 
намекунанд, ки он хеле сода аст” илмҳо ва ё шохаҳои наве, ки имрӯз 
вориди илми хоҷагидорӣ гаштаанд, дар ҳамин пояи содда ва зарурӣ 
инкишоф меёбанд, гузашта аз ин талоши назарияҳои иқтисодӣ дар 

асри кунунӣ аз болои фаъолияти соҳибкорӣ ва муносибатҳои 
сармоявӣ печутоб мехуранд. Хусусиятҳои имрӯзаи иқтисодӣ ба 
манфиатҳои шахсони кордону тавоно ва таваккалии пуриқтидор 
такя мекунад. 

Иқтисодиёт илми махсуси методологии тарзи бурдани 
хоҷагидорӣ ё худ санъат ва фаъолияти дарёфти захираҳои табииву 

илмӣ мебошад, ки дар натиҷаи инкишофи фикрӣ ва талаботи 
инсоният ба вуҷуд омадааст, онро талабот ва рақобати байни 
субектҳо ба пеш мебарад ва дар гузашти замона мутобиқи вазъияти 
иҷтимоию сиёсӣ инкишоф меёбад.  

Эътирофи илми хоҷагидорӣ ва дарки он ба хоҳиши мо 
вобастагӣ надорад ва мо побанди иқтисод ҳастем ва танҳо омӯхтани 
тафаккури иқтисодӣ ҳаёти инсонро дигаргун месозад. Ҳамон халқҳое 
бештар рушд меёбанд, ки онҳо тафаккури мукаммали иқтисодӣ 
дошта бошанд.  

Хирадманде мегӯяд: васвосаи моли дунё шабеҳи оби баҳр аст, 

ҳар қадаре, ки менӯшӣ ҳамон қадар ташна хоҳӣ шуд” ин васвосае, ки 
талаботи беохири инсонро ифода мекунад, ба ақли бузург ва 
сарфакории мустаҳкам такя менамояд. Инсоне, ки дар ҳақиқат 
сарфакор аст, барои вай харҷ кардан аз даромад карданаш 

мушкилтар мебошад. Муваффақият чист ва аз куҷо оғоз меёбад? 
Инсоне, ки монеаҳоро паси сар мекунад ва мушкилиҳоро роҳ ба суйи 
муваффақият меҳисобад, ӯ инсони муваффақ мебошад. Фаҳмиши 
таҳлилии аз мушкилот гузаштанро аз бар кардан ва онро пешакӣ 

бартараф намудан, талаботи асосӣ барои муваффақият аст. 
Муваффақият чиро талаб мекунад ва кадом донишҳо инсонро 
муваффақ месозанд? Дар илм як андешаи ҷолиби фалсафӣ ҳаст: 
муҳим он нест, ки мо чи қадар медонем, муҳим он аст, ки мо чиро 

медонем. Пас, инсони муосир бояд, ки илми муваффақиятро хонад. 
Ҳар касе, ки бештар дар хусуси илм сухан меронад вай олим аст 

касе, ки бештар дар хусуси беморӣ сухан меронад, вай бемор аст, 

                                                           
18 Карл Маркс Ф.Энгелс Асарҳои мунтахаб  127с. 
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касе, ки бештар дар хусуси сарват сухан меронад, вай сарватманд 
аст. Пас танҳо дар бораи сарватмандӣ бояд сухан ронд. Афсӯс, ки 
бисёре аз шогирдон ва атрофиён дар хусуси сарватмандӣ ҳоло ҳам 
дар қолабҳои кӯҳна, побанди истодагариҳои шарқиёнаанд. Фикр 

мекунанд дар шароити хуби иқтисоди зиндагӣ кардан ин зуҳуроти 
бадахлоқии инсон мебошад ва ҳол он, ки барои касб омӯхта даромад 
ба даст овардан, таҳсил карда истодаанд. 

Сарватманд шахсест, ки моҳияти ҳаётро дуруст дарк кардааст 
камбизоат шахсест, ки ҳаётро нодуруст дарк кардааст, дар ҳаёт 
назарияҳои нодуруст дорад. 

Дониш ва илм ин ягона роҳнамоест, ки насли инсониро дар 

тамоми таърих ба матлаб расонидааст. Мо бояд ҷавонон ва насли 
наврасро дар руҳияе тарбия намоем, ки илм ва донишро роҳи ягонаи 
зиндагӣ эътироф намоянд. Роҳи китобхонаро авлотар аз роҳи 
клубҳои бесамар ҳисобанд. Ягона роҳнамое, ки ҳеҷ гоҳ фарзанди 

инсонро бо роҳи ғалат набурдааст ин китоб мебошад. Хирадманде 
гуфтааст “дар космос ҳам инсони донишманд нонашро меёбад”. 
Инсоне, ки ба кадом роҳ рафтанашро намедонад, оянда барои ӯ 
нест. Имрӯз шароити таҳсил кардан, омӯзиш ва барқарор кардани 

шахсияти худ осон аст. Танҳо инсони коҳил баҳри фардои хеш ва ба 
ватани хеш устувор буда наметавонад.  

Таҷрибаи одамони муваффақ исбот мекунад, ки онҳо бо 
машаққатҳои зиёд ва бо роҳи рост ба мақсад расидаанд. Танҳо 
малакаву маҳорат ва дониши инсон метавонад ӯро аз мушкилот 
берун созад.  

Як сухани Доналд Трампро метавон ба ҷойи хулоса навишт: 
“Бесаводии молӣ мушкили бузург мебошад. Одамон ҳамеша ба 

ҳолати пурхатар аз он ҷиҳат меафтанд, ки барои он ба таври лозимӣ 
омода нашудаанд”.19 

 
Азизова Н.Х., 

старший преподаватель ТГУ ПБП 
 

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО 
ЗАВЕДЕНИЯ КАК ОСНОВА ПОДГОТОВКИ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ 
 

В условиях формирования в большинстве стран экономик 
постиндустриального типа, особое внимание приобретает вопрос 
интенсивного развития высшего образования. Результативность 
                                                           
19 Давлатов Саидмурод. Роҳҳои сарватманд шудан дар Тоҷикистон. Душанбе, “ирфон” 2020. 

7с. 
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данного процесса в значительной степени зависит от уровня 
эффективности и темпов формирования инновационной модели 
развития высшей школы. 

Исследованием различных аспектов развития высшей школы, 
в том числе на инновационной основе, на макро, мезо- и 
микроуровнях уделяли внимание в своих работах такие ученые как 
Шарифзода М.М., Боуэн Х., Шульц Т., Солоу Р., Андрущенко В., 
Антошкина В., Гришнова А., Каленюк И., Корсак К., Левченко А. 
и другие. 

В то же время, теоретические и методологические основы 
формирования инновационной модели развития высших учебных 
заведений и подготовки специалистов в условиях рыночной 
экономики, в частности, отечественными учеными, рассмотрены 
недостаточно. В связи с этим целью данной статьи является 
определение основных направлений внедрения инноваций в 
деятельности вуза в контексте повышения уровня качества 
подготовки и конкурентоспособности их выпускников на рынке 
труда Таджикистана. 

Высказывания Лидера Нации, Президента Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмона в своем ежегодном послании 
Маджлиси оли говорится: “Показатели степени учебы 
подтверждают, что грамотность среди взрослого населения и число 
граждан охваченных начальным, средним и высшим 
профессиональным образованием во много крат повысились. 

Согласно опроса, проведенного авторитетными 
международными организациями касательно развивающихся стран, 
в 2020 году Таджикистан по 4 показателям: доступа к образованию, 
качества образования, инвестирования и конкурентоспособности 
человеческого потенциала среди 101 страны мира занял 54 место”. 

Инновации в образовательной деятельности или 
образовательные инновации – это инновации, под которыми 
понимается любая целевая деятельность, организаций не решение, 
система, процедура или метод осуществления образовательной 
деятельности, которые существенно отличаются от сложившейся 
практики и впервые используются в данной организации и 
направленные на повышение уровня эффективности 
функционирования и развития организации в условиях 
конкуренции. 

В качестве инновационных рассматриваются модели, которые 
превращают характер образования в отношении таких его по 
существу и инструментально важных характеристик как: целевая 
ориентация; характер взаимодействия преподавателя и студента и 
их позиции в ходе процесса обучения; эффективная организация 
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учебного процесса, в частности, с использованием современных 
информационных и телекоммуникационных технологий. 

В Послании Президента Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмона Маджлиси оли от 2017 года говориться: “Нам необходимо 
прилагать больше усилий и отдавать предпочтение вопросу 
образования и воспитания, повышению уровня и улучшения 
качества обучения на всех ступенях, использовать все возможности 
для обеспечения качественного обучения, укреплять материально-
технические базы учебных заведений и налаживать их эффективную 
деятельность”[1]. 

Особенно важными для развития прогрессивных подходов к 
образованию стали изменения в социальной роли знаний и 
познавательно-творческих возможностей человека. На 
современном этапе характерными признаками инновационного 
развития образования являются: 
 построение обучения в контексте непрерывного процесса; 
 формирование направления создания для студентов 

возможностей занимать не столько активное, сколько 
инициативную позицию в учебном процессе; 

 способствовать студентам не только усваивать материал, а 
познавать мир, вступая с ними в активный диалог, самому искать 
ответы и не останавливаться на найденном как на несомненной 
истине. 

Для инновационного типа образования характерны 
универсальность, комплексность, что обеспечивает основу 
современного мировоззрения о единстве ноосферы, социосферы и 
психосферы. 

При этом зарубежный и отечественный опыт свидетельствуют, 
что инновации, которые внедряются, нередко дают весьма 
противоречивые результаты. С одной стороны, они, несомненно, 
совершенствуют деятельность учебных заведений, дают импульс 
творческой инициативе, создают студентам комфортные условия 
для обучения. Но, с другой стороны, имеют явную тенденцию 
обладать нередко только внешней привлекательностью и, кроме 
того, создают сложные проблемы в социально-воспитательном 
плане, что требует применения системного подхода к решению 
вопроса инновационного развития высшего образования. 

Внедрение инноваций в образовательной сфере является 
процессом очень сложным и многогранным. В связи с тем, что сам 
образовательный процесс имеет много как организационных, так и 
операционных аспектов, то разработка и внедрение инноваций в 
вузах должно осуществляться, прежде всего, путем создания 
системы управления инновационным процессом. Данная система на 
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уровне учебного заведения должен состоять из управляющей 
подсистемы, в которую входят ректор, проректоры, отвечающие за 
основные направления работы и руководитель отдела, который 
отвечает за инновационную деятельность. Особенностью данной 
системы является то, что она должна пронизывать все звенья 
(кафедры), непосредственно оказывающие образовательные услуги. 
Сам отдел, на который будет возлагаться ответственность за 
инновационную деятельность должна выступать только 
консультативным органом, и координатором данной работы в вузе. 
Выполнение же программ по реализации инновационных проектов 
должно происходить как на уровне кафедр, так и на уровне 
руководства вуза. Последнее будет определяться уровнем 
сложности и необходимости имеющихся полномочий для 
реализации конкретного инновационного проекта. 

Наряду с этим, данный процесс не должен быть хаотичным, а 
реализовываться в соответствии с разработан и принятой 
программы по развитию инновационной деятельности, должен 
устанавливать четкие цели, приоритеты и направления 
инновационной деятельности, а также определять руководителей и 
исполнителей таких инновационных проектов. 

Среди основных направлений инновационного менеджмента в 
вузах должны быть такие как: 

 
Рис. 1. Основные направления инновационного менеджмента в вузах 
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Наряду с этим внедрение инновационных подходов к 
управлению требует соответствующих подходов и к реализации 
возможных инноваций. Таким, по нашему мнению, подходом 
должно быть применение методов проектного менеджмента, 
который позволяет планомерно реализовывать определение 
направления разработки и внедрения инноваций. 

Проект внедрения инноваций состоит из следующих этапов 
как:  

- определение идеи и формулировки задачи проекта;  
- разработка проекта;  
- реализация проекта;  
- оценка результатов проекта.  
На первом этапе оценивается соответствие идеи и задач 

стратегия и политика развития в организации. Идеи 
упорядочиваются по этапам, и строится сетка проектных 
разработок.  

На втором этапе проекта детально разрабатываются, 
оцениваются затраты, планируются и строятся графики 
выполнения работ и потребления ресурсов. На этом этапе 
используются нормативные технологии проектирования - MS 
project (программа для управления проектами), Time Line 
(информационная система организации учебного процесса) и др. 
Результатом второго этапа является оформление в стандартной 
форме проектной документации, на основе которой ведутся работы 
и планируется потребления ресурсов.  

Третий этап – оценка полученных результатов, коррекция 
отдельных решений и переход к следующему проекту развития. 

Построение системы проектов внедрения инноваций в 
организации целесообразно основывать на системном анализе и его 
инструментарии: сетевом и структурном планировании, оценке 
потенциальной эффективности и реализуемости проектов. При 
этом при управлении системой проектов должны обязательно 
выполняться такие условия:  

разработка системы критериев для балльной оценки ценности 
проекта для организации для того чтобы обеспечить возможность 
сопоставления проектов и отбора адекватных; проводиться анализ 
влияния данного проекта на реализацию других проектов; 

обеспечиваться синергизм процесса разработки и реализации 
проекта, то есть должно быть проанализировано всестороннее 
влияние проекта на организацию, а также должны быть 
привлечены ресурсы наиболее эффективным образом. 

Опыт реализации инновационных проектов многих 
организаций мира свидетельствует, что высокие результаты 
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достигаются при условии учета так не только на решение текущих 
проблем обеспечения высокого качества образовательных услуг, а 
прежде всего на удовлетворение потребностей и ожиданий как 
студентов и преподавательского состава, так и предприятий, 
которые трудоустраивают выпускников учебного заведения, или 
получают образовательные услуги по повышению квалификации и 
переобучения для своих работников и тому подобное. 

При этом в рамках концепции тотального управления 
качеством каждый сотрудник вуза должен принимать участие в 
достижении высокого качества образовательных услуг. Каждая 
кафедра, каждый вуз имеет своих “внешних и внутренних 
заказчиков и поставщиков”. Согласно указанной концепции, в 
учебном заведении должно быть организовано непрерывный 
процесс управления усовершенствованиями, с определенными 
интервалами для различных процессов. 

Таким образом, подготовка конкурентоспособных 
специалистов на современном этапе требует внедрения 
инновационной модели управления высшими учебными 
заведениями, позволит интенсивно внедрять изменения и обновлять 
учебный процесс в соответствии с социально-экономических и 
технологических изменений, а также в соответствии с реальных и 
потенциальных потребностей работодателей. 
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НАҚШИ ВАҲДАТИ МИЛЛӢ ДАР ТАҲКИМИ 

ИСТИҚЛОЛИЯТИ ДАВЛАТӢ ВА ХУДШИНОСИИ МИЛЛӢ 
 

Тоҷикистони соҳибистиқлолу бароямон азиз ид дорад - 
ҷашни озодиву мустақилият, эҳёи давлату давлатдорӣ, ваҳдату 

ягонагӣ, рушду тараққиёт, ободию созандагӣ, худшиносӣ, 
ватанпарвариву инсондӯстӣ. Дар фазои сулҳу дӯстӣ, тифоқию 
муттаҳидӣ имсол 30-юмин солгарди Рӯзи Истиқлолияти давлатии 
Тоҷикистони азизро ҷашн мегирем. 

Ҷашни истиқлол – иди хуррамӣ, шодмонию ҳамбастагӣ, 
тантанаи садоқат ва арҷгузорӣ ба озодӣ. Истиқлол – озодиву 
шукуфоӣ, падидаҳои ҷадиди иқтисодиву иҷтимоӣ, роҳи кушода ва 
бебозгашт ба бунёдкориву созандагӣ, амалӣ намудани орзуву 

ормони ҳазорсолаи миллати тоҷик, эҳёи нави давлатдории 
миллати тоҷик, ба арсаи байналмилалӣ баромадани тоҷик ва 
муваффақ шудан ба обрӯву нуфуз ва шинохти ҷаҳониён. 

21-уми августи соли 1991 Эъломияи Истиқлолияти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон қабул гардид. Дар асоси он Иҷлосияи ғайринавбатии 
Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, даъвати 12-ум рӯзи 9-уми 
сентябри соли 1991 Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистонро эълон намуд. Истиқлолиятеро, ки бисёре аз 
фарзонагони миллати тоҷик садсолаҳо дар орзуяш ҷон додаанду 
дар интизораш ноумед аз дунё рафтанд. Хушбахтона, орзуи 
деринтизори мардуми Тоҷикистон моро насиб гашт. Сафҳаи 
ҷадиде дар китоби таърихи давлатдории тоҷикон боз шуда, 
падидаи муҳимтарину қиматтарин дар арсаи сиёсат арзи ҳастӣ 
намуд, ки он абадан бо ҳарфҳои заррин бо номи Тоҷикистони 

соҳибистиқлол сабт шуд. 
Кунун 30 сол мешавад, ки мардуми кишвари азизамон ин 

санаи фархундаи таърихӣ, замони шинохти миллӣ, ҳамчун 
давлати миллии бошукӯҳро бо дастовардҳои шоёни иқтисодиву 
иҷтимоӣ ва ҳам фарҳангиву сиёсӣ ҷашн мегиранд. Мароми кулли 
мардум як аст: ҳарчи зудтар, бо чӣ роҳу воситае, ки набошад, 

Тоҷикистон сарсабзу хуррам ва ободу зебо, хуштарҳу намунавӣ ва 
дар радифи давлатҳои тараққикардаи ҷаҳон ҷой гирад. 
Хушбахтона, баҳри амалӣ гаштани ин орзуву омоли наҷиб 
иқдоми ҷиддӣ гузошта шуд. Миллати тоҷик эҳсоси пурраи 
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мустақилият, соҳибу вориси марзу буми аҷдодии хеш буданро 
кард! 

Дар баробари Нишон, артиш ва пули миллӣ Парчам низ яке 
аз муқаддасоти миллӣ ва рукнҳои давлатдорист. Парчам баёнгари 

хусусият, ифшогари ниёзҳо ва инъикоскунандаи сарватҳои 
табиию маънавии миллат аст. 

Тавре Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон борҳо 
таъкид кардаанд, Истиқлолияти давлатӣ бе пирӯзии ваҳдати 
миллӣ бақо надорад. Имрӯз мардуми шарифи Тоҷикистон дар 
осоиш ва эҳсоси гарму самимӣ, ватандӯстию ватанпарастӣ ва 

шинохти хештан ободкориро мақсади муқаддаси худ қарор 
додааст ва мо тамоми дастовардҳоямонро бо мавҷудияти суботи 
сиёсиву ҷамъиятӣ ва ваҳдати миллӣ вобаста медонем, зеро роҳи 
ягона ва шарти ҳатмии рушди устувори иқтисодию иҷтимоӣ, 

баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум ва ободии Ватан аз 
ҳамин сарчашма мегирад. Сулҳ имкон дод, ки зиндагии ҳар яки 
мо ба куллӣ дигаргун шавад ва рӯзгорамон сол аз сол осудаю 

ободтар гардад. Ин аст аҳамияти сулҳ, ин аст арзиши ваҳдати 
миллӣ! 

Тоҷикистон пас аз ба истиқлол расидан Парчами худро дар 
соли 1992 қабул намуд, ки он барои таҳкими истиқлолияти 

давлатӣ қадами дигар ба шумор рафта, рамзи давлати 
соҳибихтиёри тоҷикон аст ва дар худ тамоми арзишҳои милливу 
мазҳабии халқро таҷассум намудааст.  

Парчами давлатии Тоҷикистони соҳибистиқлол 24-уми 

ноябри соли 1992 аз ҷониби Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
тасдиқ гардид. Аз соли 2010 бо пешниҳоди Президенти ҷумҳурӣ, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳар сол 24 ноябр Рӯзи Парчами 
давлатӣ ҷашн гирифта мешавад. Соли 2013 дар пойтахти кишвар 

Парчами давлатӣ бо баландтарин сутун дар ҷаҳон сохта шуд. 
Парчами давлатии Тоҷикистон имрӯз дар бонуфузтарин 
созмонҳои байналмилалӣ, аз ҷумла дар Созмони Милали 
Муттаҳид барафрохта шудааст, ки ифтихори ҳар яки мо мебошад. 

Дигар қадами муҳиме, ки Тоҷикистони соҳибистиқлол дар 
солҳои аввали мустақилият ба пеш гузошт, таъсиси Артиши 
миллӣ ба хотири таъмини амният ва бақои давлати миллӣ 
мебошад. Зеро буҳрони ҷиддии солҳои аввали соҳибистиқлолӣ 

Тоҷикистонро метавонист ҳамчун давлати мустақил аз харитаи 
сиёсии ҷаҳон пок созад. Барои як давлате, ки ба тозагӣ 
соҳибистиқлол гаштааст, бе доштани Қувваҳои мусаллаҳ ҳифзи 

арзишҳои миллии он тасаввурнопазир аст. Яке аз масъалаҳои 
муҳими дигар барои давлати мустақили Тоҷикистон дар солҳои 
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аввали истиқлолият қабули Конститутсияи нав, ки ба сохти нави 

давлатдории миллии мо мувофиқ бошад, ба шумор мерафт. Дар 
даврони шӯравӣ ҳарчанд дар баробари Конститутсияи Иттиҳоди 
шӯравӣ ҳамзамон Конститутсияи Ҷумҳурии Шӯравии 
Сотсиалистии Тоҷикистон амал мекард, яъне, ҳар ҷумҳурии узви 

иттиҳод дорои Қонуни асосӣ буд, вале дар асл кулли ҷумҳуриҳо ба 
Конститутсияи ягона итоат мекарданд, ки он ба манфиатҳои нави 
давлатҳои миллӣ созгор набуд. 

Бо соҳибихтиёр гардидан Тоҷикистон ба бӯҳрони 

конститутсионӣ рӯ ба рӯ шуд ва дар натиҷаи поймол шудани 
Конститутсия ва қонунҳои амалкунанда дар солҳои 1991-1992 
фаъолияти тамоми рукнҳои ҳокимияти давлатӣ фалаҷ гардида, 
кашмакашиҳои сиёсиву бесарусомониҳо ба вуҷуд омад. Дар ҳамон 

давраи ҳассос аз як сохт бо сохти дигари давлатдорӣ гузаштан, 
қудратталабии сиёсии баъзе ҳизбҳо, ҳаракатҳо, созмонҳо ва 
шахсони алоҳида боиси риоя нагардидани меъёрҳои 
Конститутсия гардид. Ин зуҳурот оқибат ба ҷанги шаҳрвандӣ 
оварда расонд. Барои ба эътидол овардани вазъият, субот ва 
ризоияти ҷомеа зарурати эҷоди давлати навин ба миён омада буд. 

Аз ин лиҳоз, барои эъмори давлати навин қабули конститутсияи 
нав лозим буд. 

Дар натиҷаи омӯхтани таҷрибаи таърихии таҳия ва қабули 
конститутсияи давлатҳои пешрафтаи демократӣ 6 ноябри соли 
1994 ба тариқи раъйпурсии умумихалқӣ Конститутсияи 
Тоҷикистон қабул гардид. Дар ҳудуди ИДМ Тоҷикистон дуюмин 

шуда баъд аз Руссия соҳиби Конститутсия шуд. Истиқлолияти 
давлатии Тоҷикистон тавассути ҳамин Конститутсия аз нигоҳи 
ҳуқуқӣ ба расмият дароварда шуд. Роҳу равиши зиндагӣ ва 
тартибу усули рушди конститутсионӣ бори дигар собит намуд, ки 

ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимоию иқтисодии кишвар берун аз чорчӯбаи 
Конститутсия наметавонад, ки орому пурмаҳсул ҷараён гирад. 

Пас аз қабули Конститутсия дигаргуниҳои бузурги бунёдӣ 
дар мамлакатамон ба вуқӯъ пайваст, ки дар таҳкими давлатдории 

нави миллии мо қадами ҷиддӣ ба шумор меравад. 
Имзо гаштани Созишномаи истиқрори сулҳ ва ризоияти 

миллии тоҷикон дар соли 1997 дар таърихи навини миллати тоҷик 
саҳифаи наверо боз намуд ва ба шарофати ин санади ҳаётан 

муҳим мо тавонистем, ки ба муноқишаҳои дохилӣ ва муқовимати 
мусаллаҳона хотима бахшида, марҳалаи нав, яъне гузоштани 
пойдевори сулҳ, таъмини ваҳдати миллӣ ва дар ин асос ба эътидол 

овардани фаъолияти соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодии кишварамон 
ва рушди онҳоро оғоз намоем. 
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Ваҳдати миллии тоҷикон барои таҳкими Истиқлолияти 

давлатӣ ва худшиносии миллӣ нақши бузург дорад. Ба назари 
коршиносони сатҳи байналмилалӣ ваҳдати миллӣ ҳамчун омили 
муттаҳидсозандаи миллати тоҷик имкон фароҳам овард, ки бо 
истифодаи арзишҳои аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ пазируфташуда 

дар кишварамон таҳкурсии ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ 
гузошта шуд ва барои беҳтар гардидани сатҳу сифати зиндагии 
мардум, ободии Ватан ва ояндаи давлати соҳибистиқлоламон 
заминаи мусоид муҳайё гардид. Тоҷикистон пас аз ба даст 

овардани Истиқлолияти давлатӣ на танҳо ба ҳалли масоили 
дохилӣ пардохт, балки ҳамзамон узви чандин созмонҳои 
байналмилалӣ гашта, қадам ба қадам мавқеи худро ҳамчун узви 
комилҳуқуқ дар арсаи ҷаҳонӣ бо пешниҳодоти муҳиму глобалӣ 

устувор намуд. Феълан Тоҷикистон бо 170 давлати ҷаҳон робитаи 
ҳасана дошта, узви даҳҳо созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ ва 
иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ аст. 

Соли 1993 дувоздаҳ созмони байналмилалӣ, аз қабили 

Созмони Милали Муттаҳид, Созмони амният ва ҳамкорӣ дар 
Аврупо, Хазинаи байналмилалии асъор, Бонки ҷаҳонӣ ва Бонки 
аврупоии таҷдид ва рушд, соли 1994 ҳашт созмони байналмилалӣ, 
соли 1995 ду созмон ва соли 1996 ду созмони дигар 
намояндагиҳои худро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис доданд, 
ки то имрӯз фаъолият доранд. 

Яке аз иқдомоти муҳими кишвар дар муносибот бо 
кишварҳои олам пеш гирифтани сиёсати дарҳои кушода мебошад, 
ки он нуфузи Тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ дучанд намуд. 

Дастовардҳои Тоҷикистон дар тамоми соҳаҳо моро ҳушдор 

медиҳанд, ки танҳо сокинони ин марзу бум қодиранд ин 
сарзаминро обод намоянд.  

Маҳз бо шарофати Истиқлолият чеҳраи Тоҷикистон дар 
миқёси ҷаҳон шинохта шуд. 30 сол дар назди таърих муддати 
кӯтоҳ аст, вале Тоҷикистон тавонист, ки дар  байни давлатҳо 
сиёсати мустақилро пеш бигирад, худшиносӣ, худогоҳӣ, эҳё, 

муаррифӣ ва бақои миллатро поягузорӣ намояд.  
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НАЌШИ СИСТЕМАЊОИ ИТТИЛООТЇ ДАР ТАРЃИБИ 

АСАРЊОИ ТАРБИЯВЇ 
 
Aсри XXI aсри тaрaққиёти илму техникa бa ҳисоб мерaвaд. 

Дaр ин қaрн илм вa техникa хеле бa дaрaҷaи олӣ бa пеш рафта 
истодааст. 

Интернет дaр зaмони имрӯзa воситaи aсосии ҷaҳонишaвӣ бa 

шумор мерaвaд. Бо воситaи интернет иттилоот бa тaмоми дунё ҳaр 
сония пaҳн мегaрдaд вa он иттилооте, ки пaҳн гaрдидa истодaaст, 
ҳaм ҷиҳaти мусбӣ вa ҳaм мaнфӣ дорaд.  

Вобaстa бa aрзишҳои aхлоқию мaънaвӣ,  бa дaвлaтҳо зaрур 
aст, ки сaри мaсъaлaи истифодaи оқилонaи интернет aндешa 
нaмоянд. 

Имрӯзҳо дaр интернет мaълумотҳои гуногунро дaстрaс 
нaмудaн мумкин aст. Лекин мaълумотҳо бо зaбони дaвлaтӣ 
(тоҷикӣ) кaм aст, ки ин aз он шaҳодaт медиҳaд, ки мутaхaссисони 
сомонaсоз кaманд.  

Мaқомотҳои идорaкунaндaи дaвлaт вa Вaзорaти мaориф бaрои 
бaлaнд бaрдоштaни сaвияи дониши мутaхaссисон бояд бо 
техникaву технологияҳои муосир тaъмин нaмоянд.  

Интернет – ин мaҷмӯи шaбaкaҳои компютерии бо ҳaм 

aлоқaмaндест, ки дaр aсоси як стaндaрт кор мекунaд. 
Рӯз aз рӯз тaлaбот бa шaбaкaҳои глобaлии интернет меaфзояд 

вa aз он дaрaк медиҳaд, ки мо бояд ҳaмқaдaми зaмон шудa, бaрои 
пешрaвии техникaву технологияҳои зaмонaвӣ ҳиссaгузор бошем. 

Ҳaр як инсон бояд  бaрои истифодaбaрии техникaву 
технология дониш доштa бошaд. Бaрои ҳaмин ҳaм мо бояд хонему 
вa бaъдaн дониши худро истифодa бурдa, техникaву технологияро 
истифодa бaрем. 

Пеш aз ҳaмa дониш бaрои истифодaбaрӣ вa aз нaв ихтироъ 

кaрдaн хизмaт менaмояд. Вaзифaи мо нa фaқaт истифодa бурдaн, 
бaлки дaр нaтиҷaи тaдқиқотҳо  як чизи нaвро ихтироъ нaмудaн аст. 



  

275 

Ин бa он дaлолaт медиҳaд, ки aгaр мо техникaву технологияи нaвро 

истеҳсол нaмоем, сaтҳи зиндaгии мaрдум, ҷaмъият вa дaвлaт бaлaнд 
мешaвaд. 

Хaроҷоте, ки бaрои истеҳсоли молу хизмaтҳо сaрф мешaвaнд,  

бa миқдори муaйян кaм хоҳaд шуд. Бaрои пешрaвии иқтисодиёти 
мaмлaкaт техникaву технологияи зaмонaвӣ лозимaнд. Мо нa бояд 
мол истеҳсол нaмоем, бaлки воситaҳои истеҳсолот (дaстгоҳ, 

техникa, технология вa ғaйрa)-ро ба роҳ монем. 
Дaр шaроити имрўзa қaриб ҳaмa aз шaбaкaи интернет вaсеъ 

истифодa мебaрaнд. Aгaр дурусттaр дaрк нaмоем, ҳaмaи он 
сaҳифaҳое, ки дaр шaбaкaи интернет бa хизмaт гузоштa шудaaст, бо 

зaбонҳои мухтaлифи web-бaрномaсозӣ нaвиштa шудa, мaзмуну 
мундaриҷaи aз ҷиҳaти илмӣ бaлaнд дорaд.  

Боиси қайд аст, ки Web-cомонаҳое, ки бо забони тоҷикӣ таълиф 

шудаанд, хеле каманд. Маcалан, Web-cомонаҳои тарбиявӣ, яъне 

омӯзиши ягон намуди фанҳо. Аз ҳамин ҷиҳат таcмим гиpифта шуд, 

ки Web-сомонаи омӯзиши асарҳои тарбиявӣ таълиф каpда шавад.  
Бо ҳамин мақсад системаи иттилоотии асарҳои тарбиявӣ 

коркард намудем, ки дар ин системаи иттилоотӣ маҷмӯи асарҳои 

тарбиявӣ ҷойгир шудааст. Инчунин, дар системаи иттилоотӣ 
бештар асарҳои тарбиявии  Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ -
Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оварда шудааст. Оид ба 
ҳар як асар маълумоти мушаххас ва мундариҷаи онҳо ҷойгир аст. 

 
Намуди зоҳирии Web-сомонаи омӯзиши асарҳои тарбиявӣ 

чунин аст: 

 
Боиси қайд аст, ки Асарҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ- 

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯзҳо ба забонҳои 
гуногуни олам чоп гардида, барои мутолиа ба ҷаҳониён дастрас 
аст. 
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Ҳангоми пахши менюи “Тоҷикон дар оинаи таърих” чунин 

намуди веб саҳифа кушода мешавад: 

 
Асари мазкур аз таърихи куҳан ва пурарзиши милати тоҷик 

маълумот дода, бори дигар исбот месозад ки тоҷикон халқи 
куҳанбунёд ва тамаддунофар буда, дар гузаштаи худ шахсиятҳои 
нотакрор, нобиғаҳои ҷаҳонӣ, табибони ҳозиқ мутафаккирони 
варзида доштанд ва салоҳияти ҷавонони имрӯза дар он аст, ки 

номбардори ниёгони эҷодкори худ бошанд. 
Дaр солҳои охир тaлaботи зaмон мо ҷaвононро бaрои aз худ 

нaмудaни илму техникa водор месозaд, то ки aз техникaю 
технологияи ҳозирaзaмон бaҳрaмaнд бошанд. Бaъд aз aсри 20 
техникaю технология бо як суръaти тез aфзудa, aз ҷумлa 
компютерҳои фaрдии оммaвӣ вa тaрaқиёти илму техникa дaлели 

гуфтaҳои боло мебошaд. Вaқте ки шaхс тaрзу усули кор кaрдaни 
компютерро меомўзaд, бa вaй имконияти омодa нaмудaни Web-
caйту бaрномaҳои компютерӣ  вa дигaр нaмуди aвтомaтикунонии 
фaъолиятҳо  пaйдо мешaвaд. 

Дaр кишвaри мо низ солҳои охир донишгоҳҳо, мaктaбҳои 
миёнa бо компютерҳо тaъминaнд, мaҳз бо дaстгирии Сaрвaри 

дaвлaтaмон қaриб дaр тaмоми соҳaҳо компютерро ҳaмчун олоти 
aсосии меҳнaт истифодa мебaрaнд. Қaйд кaрдaн бa мaврид aст, ки 
ҳaр шaхси оқиле, ки дaр ҷaмъияти муосир зиндaгӣ мекунaд, бояд бо 
компютер кор кaрдa тaвонад. Тaрaққиёт вa рушди системaҳои 

иттилоотӣ вa технологияҳои компютерӣ имконият додaaст, ки дaр 
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ҷaмъияти мо ихтисосҳои нaви бa системaҳои мaзкур aлоқaмaнд 

пaйдо шaвaд. Ҳоло тaлaбот нисбaти чунин ихтисосмaндон хеле зиёд 
бa нaзaр мерaсaнд. 

 Интернет чун техникаи ҳисоббарор ба ашёи дар рӯзгор 

истифодабаранда табдил дода ёфтааст. Дар баробари тараққиёти 
технологияҳо худи шабакаҳо нисбатан тезтар сохта шуда, барои 
истифодабарандаи оддӣ дастрас аст.  
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Якубов А.А.,  

мудири шуъбаи корҳои тарбия 
 

Турдиматова П.М., 
  муаллими калони кафедраи  

молия ва ќарз 

 

ҶАВОНОН ОЯНДАИ ҲАЛҚУ МИЛЛАТАНД  

 

Истиқлолият, ки яке аз дастовардҳои бузурги ҳалқу миллати тоҷик 

ба ҳисоб рафта, моро ба тамоми аҳли башар ҳамчун давлати демократӣ,  

ҳуқуқбунёд, дунявӣ муаррифӣ намуд.  Бо шарофати Асосгузори сулҳу 

ваҳдатӣ миллӣ- Пешвои миллат, Перзиденти кишвар муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон рӯз аз рӯз вазъи иқтисодиву иҷтимоӣ ва сиёсии 

давлатамон беҳтар шуда истодааст. Махсусан,  ба ҷавонон, ки нерӯи 

созанда, қувваи пешбаранда  ва ояндаи давлату миллати тоҷик 

мебошанд, аҳамияти махсус аз тарафи давлату ҳукумат равона карда 

шудааст.   

Имрӯз мо ҷавонон бо ифтихори зиёд ва сарбаландӣ гуфта 

метавонем, ки тамоми донишу маҳорат, лаёқату истеъдоди худро баҳри 

баланд бардоштани Парчами Ватани азизи худ дар арсаи ҷаҳонӣ равона 

месозем. 
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Бинобар ин, бояд гуфт, ки замони муосир ба як қатор хусусиятҳои 

худ аз замонҳои дигар фарқ мекунад. Замони имрӯзаро баъзе равандҳои 

мураккаб, ба монанди ҷаҳонишавӣ, омӯзиши тамаддунҳо ва гузариш ба 

системаи наву тафаккури нав таъсирасон аст. Албатта, ин хусусиятҳо 

ба омодагии равонӣ, ба тарзи фикронӣ ва умуман, ба кулли 

хусусиятҳои психологии шахс, аз ҷумла ба ҷавонон таъсири худро 

мерасонад.   Дар кадом  сатҳ ва чи гуна будани ҳолати психологии 

ҷавонони имрӯза аз омилҳои  гуногун вобастагӣ дорад. Ба ин мисол 

шуда метавонад хусусиятҳои бевоситаи инфиродии шахс, ки ин ҳама 

новобаста аз давру замон, макон таъсир мерасонад. Ҷавононе, ки дар 

замони Истиқлолияти давлатӣ тавлид шуданду таҳсил мекунанд, аз 

насли калонсол фарқ мекунанд. Аз ин рӯ, байни онҳо гуногунфаҳмию 

назарҳои ҳархела ба вуҷуд меояд. Чӣ хеле ки ба мо маълум аст, ҳафтод 

фисади аҳолии давлатамонро ҷавонон ташкил медиҳанд. Созандагии 

ҷавонон дар он ҳолат зоҳир мешавад, ки ҷавонон ахлоқу тарбияи 

намуна дошта бошанд ва доимо дар пайи ҷустуҷӯи илму фан буда, 

дониши худро пурра созанд ва агар аз ӯҳдаи иҷрои чунин вазифаҳо 

бароянд, ояндаи миллатро сохта  метавонанд. 

Маврид ба ёдоварист, ки соли 2017-ро Соли ҷавонон эълон 

намудаанд ва дар яке аз мулоқотҳояшон Асосгузори сулҳу Ваҳдати 

миллӣ-Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

бо ҷавонони мамлакат қайд карданд, ки "Мо бояд аз нерӯи ақлонии 

ҷавонони кишвар ба таври зарурӣ истифода барем. Бинобар ин, ба 

роҳбарони Вазорати маориф ва дигар вазорату идораҳо ва муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ супориш дода мешавад, ки дар назди 

таълимгоҳҳои худ марказҳои илмӣ, махфилҳои мубоҳисавӣ, 

озмоишгоҳҳо ва нуқтаҳои маълумотдиҳӣ таъсис дода, фаъолияти 

кафедраҳо, кабинету лабараторияҳоро пурзӯр намоянд ва барои 

дастгирии донишҷӯёни лаёқатманд ва  боистеъдод замина фароҳам 

оварданд"  

Андешаҳои созандаи Пешвои миллат омили пешбаранда ва 

такмилдиҳандаи давлати миллии тоҷикон буда, аз  марҳилаҳои 

аввалини соҳибистиқлолии кишвар то имрӯз ба ҷавонон ва сиёсати 

давлатии ҷавонон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд ва бо ин муҳаббат, 

ғамхориву самимияти падарона меҳри қишри созандаи ҷомеаро ба 

Ватан ва эҳтиромашонро ба арзишҳову муқаддасоти миллӣ афзун 

мегардонад.  

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

принсипҳои бунёдии сиёсати давлатии ҷавононро ба набзи замон ва 

руҳи ҷавонон мувофиқ сохта, дар доираи сиёсати созанда Ваҳдати 

миллиро миёни ҷавонон густариш бахшиданд, меҳнати ҳалол ва 

интизоми қатъиро бунёд гузоштанд, робитаҳои судбахшро бо 
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кишварҳои мутамаддин дар самти ҳамкориҳои ҷавонон боло бурданд ва 

шаклҳои нави фаъолияти ҷавононро роҳандозӣ намуданд. 

Мавриди зикр аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон баробари ба даст 

овардани Истиқлолият зарурати ногузирии ташаккул ва амалӣ 

намудани сиёстаи давлатии ҷавононро пазируфтааст. Баъди шаш моҳи 

соҳибистиқлолии давлатамон аз ҷониби Шӯрои Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон қабул гаштани қонуни асосии ҷавонон- "Қонун дар бораи 

сиёсати давлатии ҷавонон" , ки 13 марти соли 1992 сурат гирифтааст, 

далели ин гуфтаҳо мебошад.  

Дар марҳилаҳои минбаъдаи рушди давлатдорӣ ва таҳкими сиёсати 

давлатии ҷавонон қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи 

сиёсати давлатии ҷавонон", Консепсияву стратегияи давлатӣ дар самти 

татбиқу амалии сиёсати давлатии ҷавонон дар ҷомеа, қабул ва 

амалигардонии як қатор барномаҳои соҳавии давлатӣ, мулоқотҳои 

пайваставу мунтазами Пешвои ҷавонпарвари миллат бо намояндагони 

ҷавонони ҷумҳурӣ, роҳандозии як зумра ҳавасмандиҳо, аз қабили 

Стипендияҳои президентӣ, Ҷоизаи ба номи Исмоили Сомонӣ барои 

олимони ҷавон, гарнтҳои ҳукуматӣ, ҳама барои ҷавонон мебошад.  

Ҷавонони кишвар низ худро воқеан давомдиҳандагони ҳадафҳои 

олии кишвар пиндошта, мактаби бузурги ватандӯстии Пешвои 

миллатро сабақи бузурги зиндагӣ интихоб намуда, масъулияти бузурги  

таърихӣ ва қарзи пурифтихори фарзандии худро сарбаландона адо 

менамоянд ва барои рушду нумӯи рӯзафзуни кишвар ҳамчун 

созандагони фардои Ватан ва пайравони асилу содиқи Пешвои миллат 

тадбирҳои судманд андешида, ҳамчун нерӯи пешбарандаю 

такондиҳандаи ҷомеаи навини Тоҷикистон барои амалӣ намудани 

ҳадафҳои созандаю бунёдкорона фаъолияти хешро равона месозанд.  

 Мутаассифона, байни ҷомеаи мо дарёфт мешаванд ҷавононе,  бо 

мақсадҳои гуногун, (иқтисодиву динӣ) ба ҳар гуна ҳизбу  ҳаракатҳои 

гуногун шомил шуда истодаанд. Ин ҳодиса асосан аз паст будани 

тафаккури динӣ, аз ҷиҳати иқтисодӣ танқисӣ кашидан мебошад. 

Дастгириву ҳавасмандсозӣ ва ғамхорӣ дар ҳаққи насли ояндасози 

миллат дар меҳвари асосии сиёсати созандаи Асосгузори сулҳу ваҳдати 

миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта, ҷавобан ба ин ҷавонон бо илму дониш, 

азму иродаи қавӣ дар рушду инкишофи ҷомеаи мутамаддини 

Тоҷикистон ҳиссагузор ҳастанд. 

Бо ин васила, санаи 11 ноябри соли 2019 дар асоси мактуби 

Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати 

Тоҷикистон бо мақсади ҳавасмандгардонидани донишҷӯён дар самти 

илмомӯзӣ, фарҳангдӯстӣ, хештаншиносӣ, меҳанпарастӣ ва ифтихори 
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миллӣ, ғанӣ гардонидани сатҳи ҷаҳонбинӣ ва маърифатнокии 

донишҷӯён, таҳким бахшидани тарбияи маънавию ахлоқии ҷавонон ва 

дарёфти донишҷӯи беҳтарин, лаёқатманд, соҳибмаърифат ва 

ташаббускор озмуни "Донишҷӯи сол" ташкилу баргузор гардид. 

 Дар озмуни мазкур донишҷӯёни курсҳои 2,3 ва 4, ки бо баҳои 

аъло таҳсил мекунанд ва дар раванди таълим фаъолона бо омӯхтани 

илм машғуланд, иштирок варзиданд. 

Давраи аввали озмуни мазкур мувофиқи шартҳои Низомнома оид 

ба гузаронидани озмуни ҷумҳуриявӣ миёни донишҷӯёни муассисаҳои 

таҳсилоти олӣ ва миёнаикасбии мамлакат таҳти унвони "Донишҷӯи 

сол" дар донишгоҳ ташкилу баргузор гардида, донишҷӯи беҳтарини 

донишгоҳ муайян карда шуд. 

Бояд қайд намуд, ки таваҷҷӯҳи беандозаи Ҳукумати мамлакат, аз 

ҷумла таваҷҷӯҳи бевоситаи Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ-Пешвои 

миллат, Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷавонон ва 

ҳадафҳои созандаи онҳо имконият фароҳам овардааст, ки мо ҷавонон 

бевосита аз пайи омӯзиши илму дониш, касбу ҳунар, дарки волои 

масъулиятшиносӣ бошем. 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.01.2021 манбаи электронӣ: www.president.tj   

2. Эмомалӣ Раҳмон, Забони миллат – ҳастии миллат.-Душанбе, 2018 

3. Саъдии Шерозӣ. Гулистон.- Душанбе, 2014, 248 саҳ 

  

Ҷӯраев Ғ.Ғ., 
муаллими калони кафедраи 

маркетинг-агробизнес  
 

ОИЛА- САРЧАШМАИ ТАРБИЯИ НАСЛИ СОЛИМ 
 

Дар ҷомеаи имрӯза яке аз масъалаҳои ҳалталаб ин дуруст ба 

роҳ мондани тарбияи фарзанд ба шумор меравад. Зеро дар байни 
ҷавонон шомилшавӣ ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои мамнӯъ, 
содиркунии ҷиноят ба назар мерасад. Баҳри пешгирии ҷинояткорӣ 
дар байни ҷавонон якчанд қарору қонунҳо қабул карда шудаанд, ки 

яке аз онҳо ин Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» мебошад. 

Тарбия падидаи иҷтимоӣ, фарҳангӣ, психологӣ ва педагогӣ 
буда, барои танзими ҳаёти инсон ва пешрафти ҷамъият хизмат 
менамояд. Он ҳамчун фаъолияти махсуси мақсадноки инсон барои 
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рушди шахс ва ворид шудани инсон ба ҷараёни зиндагии воқеӣ ва 

бунёди ҳаёти маданӣ равона карда мешавад.[3. саҳ.45] 
Оила маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқӣ – иҷтимоӣ  буда, таҷдиди 

ҷисмонӣ ва иҷтимоии аҳолӣ, тавлиди насли навин ва ба ҳаёти 
мустақилона тайёр кардани онҳо ба оила  вобаста аст. 

Моҳияти оиларо вазифа,  сохтори он ифода мекунад. 
Муҳимтарин вазифаи оила бошад, ҳамеша тавлиду тарбия ва ба воя 
расонидани фарзанд ба шумор меравад, ки онро функсияи 
репродуктивӣ ва тарбиявии оила меноманд. 

Ба камол расонидани фарзанд ва тарбияи сазовори ӯ вазифаи 
муҳим, аввалиндараҷа ва масъулияти волидайн дар назди ҷамъият, 

миллату Ватан мебошад. Доир ба вазифаҳои волидайн дар Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар 
таълиму тарбияи фарзанд» зикр гардидааст. 

Оила дар тарбияи фарзанд нақши муҳим ва марказиро 
мебозад, зеро он мактаби аввалини насли наврас аст. Агар падару 
модар бофарҳангу бомаърифат бошанд, чун боғбон кӯшиш 
менамоянд, ки ба парвариши ин мева машғул гарданд. Боғбон 
ҳамон вақт аз меҳнати худ қаноатманд мегардад, агар меваи 
парвардааш болаззат бошад ва ҳосили хубу фаровон диҳад [2, с.34] 

Доир ба масъалаи таълиму тарбияи фарзанд мутафаккири 
Шарқ Муҳаммад Ғаззолӣ фармудааст: «Падару модар ба мисли 
сарчашмаи обе мебошанд, ки агар оби он мусаффо бошад, пас 
поёноб низ мусаффо хоҳад шуд». 

Коста гардидани ахлоқи қисме аз ҷавонон, шомилшавии онҳо 
ба ҳар гуна ҳаракату равияҳои бегона ва ба ҷинояткорӣ даст задани 
иддае аз онҳо беаҳамиятӣ ва бемасъулиятии падару модарон низ 
мебошад.  

Вақте ки 2 августи соли 2011, №762 Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму 

тарбияи фарзанд» қабул гардид ва мақсади Қонуни мазкур пурзӯр 
намудани масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд 
дар руҳияи инсондӯстӣ, ифтихори ватандорӣ, эҳтироми арзишҳои 

миллӣ, умумибашарӣ ва фарҳангӣ, инчунин ҳифзи ҳуқуқу 
манфиатҳои фарзанд буда, мо боварӣ доштем, ки минбаъд падару 
модарон ба таълиму тарбияи фарзандонашон диққати ҷиддӣ 
медиҳанд ва бо ин роҳ ба бисёр пешгирии ҷинояту ҷинояткорӣ ва 

корҳои ношоиста хотима мегузоранд. 
Қонуни мазкур аз 6 боб ва 17 модда ибрат буда, мақсади 

асосии он пурзӯр намудани масъулияти падару модар дар таълиму 

тарбияи фарзандро дар рӯҳияи инсондӯстӣ, ифтихори ватандорӣ, 
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эҳтироми арзишҳои миллӣ, умумибашарӣ ва фарҳангӣ, инчунин 

ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои фарзанд дарбар мегирад. 
Дар қонуни мазкур вазифаи падару модар, омӯзгор, давлат ва 

ҷомеа дар таълиму тарбияи фарзанд, баробарии ҳуқуқ ва 
уҳдадориҳои падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, 

уҳдадориҳои фарзандони болиғу қобили меҳнат дар нигоҳубин ва 
таъмини падару модар зикр гардидаанд. 

Волидайнро  дар ҳамҷоягӣ бо таълимгоҳу ҷомеа ва дар 
навбати худ муассисаҳои таълимиро зарур аст, дар ҳамкорӣ бо 
падару модарон ва ҷомеа баҳри амалишавии бандҳои ин қонун 
кӯшиш намоянд.  

Омӯзишҳо чунин нишон додаанд, ки имрӯз робита байни оила, 
таълимгоҳ ва ҷомеа хеле коста гардидааст. Ҳол он ки на оила, на 
таълимгоҳ ва на ҷомеа наметавонанд дар алоҳидагӣ дар тарбияи 
маънавию ахлоқии ҷавонон саҳмгузор бошанд. Агар падару 

модарон дар оила ба таълиму тарбияи фарзандон ҷиддӣ машғул 
шаванд, пайваста аз ҳолу аҳволи онҳо дар таълимгоҳ бохабар 
гарданд, ин боиси он мегардад, ки фарзандони онҳо дар рӯҳияи хуб 
тарбия ёбанд. Ҷомеа низ бояд ба ин бетараф набошад. 

Масъулияти падару модар дар тарбия, таълим ва раванди 
инкишофи кӯдак нақши бағоят бузург дорад. Дар навбати аввал 

тарбия бояд ҷанбаи таълимӣ дошта бошад. Нахустин малакаи 
рафторро тифл аз волидайн меомӯзад. Ба шарофати онҳо ӯ 
таҷрибаи рафтору кирдор, фарҳангу ахлоқро аз бар намуда, бо 
суннатҳо, анъана ва тарзи муносибат ошно мешавад. Муҳити 

хонаводагӣ ва фазои  фарҳангии он ба ташаккули минбаъдаи 
шахсияти кӯдак таъсири бузург мерасонад ва ҷавҳари рӯҳи инсон 
ташаккул меёбад. Тарбия дар чанд зина амалӣ мегардад. Дар зинаи 
якум, ки солҳои аввали зиндагиро фаро мегирад ташаккули одатҳо 

оғоз гардида, онҳо асосан зери таъсири падару модар ва муҳит 
сурат мегирад. Яъне хонавода аз муҳимтарин воҳид ва рукни 
тарбия дар ҷомеаи инсонӣ ба шумор меравад. Ба волидайн лозим 
аст, ба кӯдак худ таълиму тарбияи дуруст диҳанд, зеро ӯ ба ин ҳаққу 

ҳуқуқи комил дорад. Агар падару модар фарзанди худро бо гуфтор 
ё амал тарбияи нек дода бошанд, фарзанд ҳам ба онҳо пайравӣ 
карда, дар ҷомеа корҳои хайрро анҷом медиҳад. Баъзе сифатҳои 
нек дар вуҷуди инсон решаҳои фитрӣ доранд ва кӯдак бо онҳо фарқ 

менамояд, онҳоро дарк мекунад ва ба падару модар лозим аст, он 
сифатҳои  некро тавре парвариш диҳанд, ки кӯдак дар худ 
ташаккул ва инкишоф додани он сифатҳои некро дарк намояд, 
вазифаи худ донад. 
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Яке аз омилҳои муҳимми пешрафти ҷомеа тарбияи дурусти 

фарзанд ба шумор меравад. Дар ин амри хайр нақши оила ҳамчун 
ниҳоди боэътимод ниҳоят муҳим мебошад. 

Агар оила ба тарбияи фарзандон эътибори ҷиддӣ дода, онҳоро 
солиму солеҳ ба воя расонад ва дар ташаккули шахсияташон дар 

хонавода аҳамияти зарурӣ диҳад, чунин фарзанд дар ҷомеа ҳатман 
мавқеи худро пайдо карда, боғи падару модар мегардад ва нафъаш 
ба падару модар ва кишвар зиёдтар мерасад. 

Бузургони гузаштаи мо, ба мисли устод Рӯдакӣ, Ибни Сино, 
Носири Хусрав, Низомӣ, Саъдӣ, Имоми Аъзам, Унсуралмаолии 
Кайковус, Абдураҳмони Ҷомӣ, Аҳмади Дониш ва дигарон оид ба 

тарбияи фарзанд ва нақши оила рисолаву осори зиёде таълиф 
намудаанд, ки дар онҳо доир ба мақоми падару модар, интихоби 
ҳамсар, одобу маърифати зан ва монанди инҳо дастуру насиҳатҳои 
бисёр арзишманд мавҷуданд. 

Устод Садриддин Айнӣ низ дар аввали асри ХХ оилаи 
солимро асоси хушбахтии хонадон ва макони тарбияи атфол эълон 
намуда буд. 

Аз қадим тарбияи фарзанди солим, некиродаву солеҳ ва 
ватандӯст дар таърихи халқи тоҷик яке аз вазифаҳои муқаддаси 

оила ва ҷамъият ба шумор мерафтааст. 
Ба ин масъала ҳам дар тамаддуни ориёӣ, ҳам дар фарҳанги 

исломӣ ва ҳам дар адабиёти оламшумули мо таваҷҷуҳи бисёр ҷиддӣ 
зоҳир шудааст. 

Замоне, ки мардумони ориёӣ бузургтарин давлатдориҳои 
дунёи қадимро асос гузошта буданд, усулҳои тарбияи маънавӣ ва 
ҷисмонии фарзанд дар онҳо ба ҳукми одат табдил ёфта буд. 

Падари таърих Ҳеродот асрори бузурги мардуми ориёиро 
ҷустуҷӯ намуда, омили асосиро дар анъанаи неки тарбияи фарзанд 
ва муҳаббат ба Ватан дидааст. 

Бино ба иттилои Ҳеродот мардуми ориёӣ чунин одат 
доштаанд, ки ба писарони аз 5 то 20 – солаи худ се илмро пайваста 
меомӯзонидаанд. Якум, аспсавориро ба хотири тарбияи ҷисмонӣ ва 
чусту чолок будани фарзанд, дуюм, тирандозӣ ё камонвариро ба 

хотири дифои Ватан ва ниҳоят, танҳо сухани ҳақ гуфтан, яъне рост 
гуфтанро барои тарбияи ахлоқӣ ва маънавӣ…»[1. саҳ 3] 

Ягона роҳи нек, ҳақиқат, одамият – ин бархурдор шудан аз 

панди падару модар, панди рӯзгор, панди омӯзгор, панди ҳаёт аст. 
Гузаштагони мо оид ба мақоми падару модар дар тарбияи 

фарзандон пандномаҳои зиёде навиштаанд ва бо ин роҳ онҳоро ба 
одаму одамгарӣ даъват кардаанд. Онҳо дар пандҳои худ 

тамаъкорӣ, ғараз, ҳарисӣ, баднафсӣ ва ҳаромхӯриро мазаммат 
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карда, фарзандонашонро даъват мекарданд, ки аз ин хислатҳо 

парҳез намоянд. Ба ризқу рӯзии бо меҳнати ҳалол ва арақи ҷабин ба 
даст оварда қаноат кунанд. Аввалан, мо онҳоро бо пандҳое 
шиносонем, ки падару модари хешро эҳтиром намоянд ва он вақт 
ба қадри онҳову панди онҳо мерасанд. 

Имрӯзҳо аҳли ҷомеаро як чиз ба ҳайрат меоварад ва ин ҳам 
бошад, дуздиву одамкушӣ, порахӯрию кисабурии насли ҷавон аст. 
Падарон ва бобоёнамон нақл мекарданд, ки мафҳуми дуздӣ, ба 
моли мардум бо чашми ҳирс нигаристан барои мо бегона буд. Ҳар 

рӯз тавассути рӯзнома, радио ва телевезион садҳо воқеаҳои дуздиву 
қонуншиканӣ аз баҳри сарвату неъматҳои моддӣ ва одамкушиву 
хонавайронкуниро мехонему мешунавем ва мебинем. 

Коста гардидани ахлоқи қисме аз наврасону ҷавонон, ҷалб 
гардидани онҳо ба ҳар гуна ҳаракату равияҳои бегона имрӯз 
ташвишовар мебошад. Ба ҷинояткорӣ даст задани иддае аз онҳо, 

пеш аз ҳама натиҷаи беаҳамиятӣ ва бемасъулиятии падару модарон 
аст. Фаромӯш набояд кард, ки тарбияи кӯдак дар баробари ин ки 
самти муҳими фаъолияти муассисаҳои таълимӣ мебошад, пеш аз 
ҳама, вазифаи муқаддаси ҳар як падару модар низ ба шумор 
меравад. 
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кафедраи менеҷмент  

 
НАҚШИ  ИНСОН ДАР  НИЗОМИ ИДОРАКУНӢ 

 

Ҳар як давру замони рушди ҷомеаи  инсонӣ  ҷиҳати  татбиқи 
амалии мақсад  ва вазифаҳои  хоси иқтисодиву иҷтимоӣ  ва сиёсии  
худ  донишмандону  сарварону  мардони  хирадро барои 
тадқиқотҳои илмиву  пешгӯиҳо  ва раҳнамоии илмии  ҳолатҳои  ба 
миёномада  ҳидоят  менамояд. 



  

285 

Мактаби муносибати инсонӣ омили инсониро ҳамчун ҷузъи 

асосии самараи идоракунӣ ва ҳар як корхона ҳамчун низоми 
иҷтимоӣ дида  мешавад. 

Аз ҳама бонуфузтарин дар рушди мактаби муносибати инсонӣ 
дар идоракунӣ ин Мэри Фоллетт ва Элтон Мэйо мебошанд. Онҳо 

аввалин маротиба таваҷҷӯҳ ба он додаанд, ки идоракунӣ дар 
ташкилот на танҳо бо инсон, балки бо муносибати байнишахсӣ 
буда, идоракунии истеҳсолот ҳамчун «таъмини иҷрои кор бо ёрии 
дигар шахсият», ғайр аз ин такмилдиҳии раванди технологӣ маҳз 

дар нақши шахсият дар самараи истеҳсолот муайян намудааст. 
Хусусияти  хоси  инкишофи  идоракунӣ  дар  афзудани  нақш  

ва  мавқеи  одам дар  системаи  истеҳсолӣ  мебошад.  Дар  шароити  
афзоиши  навовариҳои  техникӣ тезутунд  шудани  рақобати  бозор,  

глобализатсияи  иқтисодӣ,  маҳз  донишҳою малака,  эҷодкорӣ  ва  
қобилияти  соҳибкории  одамон  ҳамчун  захираи  асосии баланд  
бардоштани  самаранокӣ  ва  бартарияти  рақобати  инкишофи  
стратегӣ мебошад. 

Ҷараёни  иҷтимоию  иқтисодие,  ки  имрӯзҳо  дар  тамоми  
ҷаҳон,  аз  он  ҷумла дар  Тоҷикистон  гузашта  истодааст,  зарурати  
онро  ба  миён  овардааст,  ки  усулҳои анъанавии  методологии  

муносибатҳо  ба  системаи  идоракунии  меҳнат  тағйир  дода 
шаванд.  Бо  мақсади  истифодаи  пурраи  иқтидори  кадрӣ  ва  
қобилияти кориҷрокунии коргарон  консепсияи  нави  менеҷменти  
кормандӣ  зарур  мебошад. 

Менеҷменти замонавӣ  ба як  қатор  равияҳои мустақили 
умумӣ,  стратегӣ ва навоварӣ  ҷудо  карда  мешавад.  Дар  солҳои  
охир  моҳияти  калонро  он  равияи менеҷмент ташкил  мекунад,  ки  
ба  омӯзиши  масъалаҳои  алоқамандии  одамон  дар раванди  

идоракунии  ҳаётии  фаъолияти  корхона  —  идоракунии захираҳои  
инсонӣ равона шудааст, ки ин актуалӣ будани мавзӯъро тавсиф 
медиҳад. 

Идоракунии захираҳои инсонӣ ҳамчун функсияи дохилии 

мақомоти давлатӣ ба ҳисоб рафта, мӯҳтавои асосии он аз ҷалб 
намудан, идора кардан ва таъмини роҳбарии хизматчиёни давлатӣ 
иборат мебошад. Идоракунии мақсадноки одамон вазифаи роҳбар 
буда, роҳбари ба ин масъала диққатдиҳанда таҷрибаи андӯхтаашро 

бо таҷрибаи мутахассисони дорои тахассуси идоракунии захираҳои 
инсонидошта, барои истифодаи рушди имкониятҳо ва нерӯи 
хизматчиёни давлатӣ истифода мебарад.  

Ташкили мақсадноки идоракунии захираҳои инсонӣ дар ҳама 

сатҳи мақомоти давлатӣ барои кормандон ва мақомоти давлатӣ 
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фаъолияти самарабахш ба ҳисоб меравад. Бо назардошти нерӯи 

истифодашаванда  ва захираҳо мақомоти давлатӣ ҳадафҳои умумии 
худ ва стратегияи татбиқ онро интихоб ва муайян месозад. 
Ҳадафҳои мазкур ба таъмини сиёсати идоракунии захираҳои 
инсонӣ мусоидат менамояд. 

Технологияи идоракунии ходимон, масалан дар аттестатсияи 
коргарон, аз омӯзиши касбӣ ва арзёбии мураккабии кор, метавонад 

танҳо аз муваффақияти   коргар дастгирӣ карда шавад. 
Баҳс дар бораи фарқи байни идоракунии ҳайати ходимон ва 

идоракунии захираҳои инсонӣ танҳо ба олимон гузошта шудааст. 
Вале бо назардошти шумораи зиёди ташкилотҳои тиҷоратӣ ва 

давлатӣ аз идоракунии ходимон ба идоракунии захираҳои инсонӣ 
гузаштаро ва баъзе фарқиятҳои ин мафҳумро таҳия менамоем. 

1. Идоракунии ходимон ин воситаи амалӣ  буда, асосан ба 
идоракунии маъмурӣ ва  кадрҳои сиёсӣ такя карда шудааст 

 Идоракунии захираҳои инсонӣ , баръакс  дорои стратегӣ  
дошта, ва ғунҷоиши захираҳои инсониро ба ҳудуди ширкат дида 
мебарояд; 

2. Идоракунии захираҳои инсонӣ ҷабҳаҳои ҷаҳониро ишғол 
намуда, таъсири тағийрёбӣ барои қабули  амали кории ширкат 
фаъолият мебарад. Идоракунии захираҳои инсонӣ ба  

ҳавасмандкунии фаъол ва қабули усулҳои нави корӣ кӯшиш 
менамояд; 

3. Идоракунии ходимон хислати ташхисиро дорад. Ӯ ба 

тағйирёбии кодекси меҳнат, бозори меҳнат, иттифоқи касаба, бо 
тавсияи кодекси амалии давлат ва дигар аъзо таъсиррасон дар 
байни тиҷорат ҷавобгӯ мебошад. Идоракунии захираҳои инсонӣ аз 
нигоҳи худ хусусияти муқаррарӣ дорад  вобаста  ба стратегия, 
инкишофи фаъолияти нав ва коркарди идеяҳои тоза; 

4. Идоракунии захираҳои  инсонӣ самти умумии сиёсии 

ширкатро дар  муносибати байни меҳнати кироя дар чорчӯбаи 
корхона муайян менамояд. Ҳамин тариқ, зарурияти пайдоиши 
фарҳанги махсус дар ҳудуди ташкилот, ки мусоидат барои ҳамкорӣ 
байни кормандон ба вуҷуд оварда ва ӯҳдарориҳоро ба ҳадафи 

тиҷорат   таъмин мекунад. 
Идоракунии ходимон, баръакс, ба танқид, барои ба 

афзалиятҳои доир ба ҳадафҳои тиҷоратӣ дучор шудан, барои риояи 

қоида ва тартиботи  кормандон, ки ширкат қабул кардааст, ба ҷои 
он ки кӯшиши  вафодорӣ ва садоқат ба ширкат кунанд; 

5. Васеъгардонӣ ва густариши шарикии иҷтимоӣ ва 
муносибати инсонӣ, вазифаи муҳими идоракунии захираҳои инсонӣ 

мебошад. Дар иқтисодиёт шарикӣ, танҳо ҳамчун мафҳуми ахлоқӣ 
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ва ҳамчун принсипҳои  ташкилотӣ дида мешавад. Маънои 

ҳамбастагӣ дар заминаи иҷтимоӣ ва эътирофи манфиатҳои 
иҷтимоии гуногуни гурӯҳҳои муайян дар ҷомеа мебошад. Дар 
натиҷаи таъмини ҳуқуқӣ дар раванди сиёсӣ, иқтисодӣ ва қабули 
қарори идоракунӣ иштирок менамояд. 

Идоракунии захираҳои инсонӣ на танҳо нақши муҳимро дар 
инкишофи ин раванд бозидааст, балки истифодаи он ҳамчун восита  
барои самараи баланд дар идоракунии ходимон мебошад. 

Шарикӣ ва иштироки он дар қабули қарори идоракунӣ,  
муносибати инсонӣ ва иқлими психологӣ дар корхона муайян 
менамояд. Дар натиҷа кормандон ба масъалаҳои ширкат аҳамияти 

махсус дода,  барои баланд шудани ҳосилноки меҳнат фаъол 
мешаванд; 

6. Идоракунии ходимон дурнамоии кӯтоҳмуддати худро 

тавсиф мекунад, идоракунии захираҳои инсонӣ дурнамоии 
дарозмуддат дошта, кӯшиш  ба ҳамаи ҷабҳаҳои захираҳои инсонии 
ташкилотро дар воҳиди ягона ва мақсадҳои баланд ба кормандон 
мегузорад; 

7. Дар чорчӯбаи  идоракунии захираҳои инсонӣ, корманд 
ҳамчун сармоя дида мешавад, ки онро бояд инкишоф дода ва 

хароҷоти онро идора намояд; 
8. Мақсади идоракунии захираҳои инсонӣ ин ҳамҷоя кардани 

захираҳои инсон, ихтисос ва имкониятҳо бо стратегия ва мақсадҳои 
ширкат мебошад. 

Кормандон ин объекти стратегияи корпоративӣ, омили 
манфиат дар мубориза  бо рақобат ва объекти сармоягузории 
фирма мебошанд. 

Идоракунии ходимон барои таъмини одамони лозима дар 
ҷойҳои даркорӣ ва дар вақти муайян ва ихтисори одамони нолозим 
равона карда шудааст. Кормандон ин омили истеҳсолот буда, 

онҳоро ҳамчун шоҳмот ҷо ба ҷо мегузоранд; 
9. Муносибат барои идоракунии захираҳои инсонӣ, зарурияти 

муоширати мустақилро нишон медиҳад, на ин ки  бо намояндагони 
коллективи онҳо; коркарди фарҳанги ташкилот барои дохил 

кардани усулҳои кор мусоидат мекунад; назорати низои пешвои 
гурӯҳи корӣ, гурӯҳи корӣ ва иштироки коргарон дар қабули қарори 
коллективи инсонӣ;  беҳтаршавии имконияти дарозмуддати 
коргарон ва на танҳо барои ноил шудан ба сатҳи рақобатпазирӣ 

дар иҷрои ӯҳдадориҳои ҷориро ҳаллу фасл месозад. 
Ҳамаи қарори идоракунӣ, ки ба муносибати байни ширкат ва 

коргар вобаста аст, таъсири худро ба раванди идоракунии 
захираҳои инсонӣ расонида, мутаносибан ин маънои амалӣ 
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идоракунии ходимон бо стратегияи фаъолияти тиҷоратӣ зич 

алоқаманд мебошад. Идоракунии захираҳои инсонӣ  дорои 
гузоштани мақсадҳои баланди натиҷавӣ барои қонеъ гардонидани 
талаботи кормандонро дорад.  

Алоқамандии он бо бизнес – стратегия фарқияти 
фундаменталӣ  идоракунии захираҳои инсонӣ аз идоракунии 
кадрии анъанавӣ.  

 Барои бомуваффақ  иҷро  шудани идоракунии захираҳои 
инсонӣ инҳо лозиманд; 

 Идоракунии захираҳои  инсонӣ бояд дар сатҳи баланди 
ташкилотҳо пешниҳод шавад; 

 Идоракунии захираҳои  инсонӣ бояд барои коркарди 
стратегияи фаъолияти тиҷоратӣ ва сохтори ташкилии ташкилотҳо 
ҷалб карда шавад; 

 Ҳамаи роҳбарони қатори барои татбиқи идоракунии 
захираҳои инсонӣ   бояд ҷалб карда шавад; 

 Шахси масъул оиди идоракунии захираҳои инсонӣ – 
мушовири идоракунии қаторӣ мебошад. 

Баъзе мутахассисон идоракунии ходимонро баръакс мафҳуми 

васеъ назар ба идоракунии захираҳои инсонӣ меҳисобанд. Онҳо ду 
марҳилаи асосии инкишофи идоракунии ходимонро ҷудо 
менамоянд: идоракунии кадрӣ ва идоракунии захираҳои инсонӣ, ки  
бо назардошти гуногуни инкишоф дар ин рушд ва пайвасти ин 
раванд бо тамаддуни умумии ташкилот.  Рушди ширкат ба панҷ 
марҳилаи асосӣ тақсим шуда, ки ин ба хусусияти идоракунии 
ходимон дахлдор мебошад ва дар ҷадвали зерин инъикос ёфтааст.    

                                                                                            

 Ҷадвали 1  

Марҳилаҳои асосии рушди идоракунии ходимон 
Марҳилаи рушд Хусусиятҳои асосии 

ширкат 
Хусусиятҳои асосии идоракунии 

ходимон 

I 
Пайдоиши 
ширкат 

Ширкат танҳо 
таъсис шуда, аз 
соҳибкорӣ ва 
идоракунии 
соҳибон фарқ 
мекунад 

Фаъолияти шахсӣ, музди меҳнат,  
қабул ва рафтани коргар 
идоракунии кадрҳо ва баъзе 
берасмиятҳо, ҳамаи кор бо дасти 
коркарда мешавад. 
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II 
Афзоиши 
функсионалӣ 

Ихтисоси техникӣ; 
баландшавии 
зертақсимот, самти 
истеҳсолот ва бозор 
даровардани 
сохтори ташкилот 
ба расмият  

Кофтукоби коргарони лозима 
барои афзоиш; тренингҳо барои 
тайёр намудани мутахассис, 
пайдоиши сардори шӯъбаи кадрҳо, 
коркарди маълумотҳо оиди музди 
меҳнат ва дигар вазифаҳо 
автоматикунонида мешавад. 
Фарҳанги корпоративӣ ҳоло қисми 
идоракунии ходимон намешавад. 

III 
Афзиши назоратӣ 

Маъмурияти миллӣ; 
касбияти 
идоракунии 
захираҳои камёб 
(дефисит); дигар 
фирмаҳо харида 
мешаванд, 
васеъшавии 
истеҳсолот, рақобат 
ба захира ва 
назорати 
сармоягузорӣ 
пурзӯр мешавад 
 

Идоракунандаи ходимон мақоми 
баланд дорад; автоматикунонии 
маълумотҳои кадрӣ, ҳамчунин бо 
ихтисосҳои касбӣ, баландравии 
касбият; вазифаҳои кадрӣ оҳиста-
оҳиста ба муҳити кор муттаҳид 
мешавад, хубтар огоҳонида 
мешавад,  идоракунии ходимон 
бисёртар ба натиҷаи охири кор 
равона карда мешавад. 
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Қурбонова Ш.С., 
 муаллими калони кафедраи 

маркетинг – агробизнеси 
 

ХУДШИНОСӢ ВА ИФТИХОРИ МИЛЛӢ ПОЙДЕВОРИ 

БАҚОИ МИЛЛАТ  
 

Аз давраҳои қадим масъалаҳои тарбияи сиёсии насли наврас 
дар раванди ривоҷу равнақи давлату давлатдорӣ ва умуман ҷомеаи 

инсонӣ яке аз муаммоҳои муҳим ба  шумор мерафт. Мутафаккирони 
форсу тоҷик дар асоси анъанаҳои давлату давлатдории хеле қадима 
дар осори худ оиди масъалаи сиёсӣ ва ҷомеадорӣ андешаҳои ҷолиби 

диққатро изҳор намудаанд. 
Бояд қайд кард, ки ҳанӯз дар  китоби муқаддаси «Авесто» 

афкори  сиёсии диққатҷалбкунандае арзи ҳастӣ карда буд. Дар 
давоми асрҳои тулонӣ шоҳасарҳое офарида шуданд, ки  фикру 

андешаҳои  муаллифонро оиди масъалаҳои тарбияи сиёсӣ, 
давлатдориро дарбар мегирифтанд, ба монанди: «Марзбоннома», 
«Бахтиёрнома», «Чаҳор мақола», «Сиёсатнома», «Қобуснома», 

«Шоҳнома» ва ғайраҳо. Ин бахши мероси  ниёгони мо барои  
муҳимтарин масъалаҳои сиёсӣ оид ба  ҷамъият баҳс карда, афкори 
давлатдории моро бою ғанӣ гардонидаанд.   

Бинобар ин, миллати тоҷик, бахусус ҷавонону наврасони мо низ 
бояд аз решаҳои тамаддуни қадима, забону фарҳанги миллӣ ва 
оинҳои давлатдории халқи худ огоҳ бошанд ва вобаста ба 
дигаргуниву таҳаввулоти оғози ҳазорсолаи сеюм барои устувор 

гардонидани пойдевори давлатдории навин ва фарҳангу андешаи 
миллии тоҷикон саъю талош намоянд. Ин тақозои ҳаёт ва вазифаи 
ҳар миллати худогоҳу соҳибфарҳанг мебошад [1, 2]. 

Дар замони муосир нақш ва иштироки ҷавонон дар сиёсат, 

рушди соҳаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳанг назаррас мебошад. 
Дар баробари ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ сиёсати 
давлатии ҷавонон ҳамчун самти афзалиятноки фаъолияти ҳукумат 
муқаррар гардида, ҳоло он тавассути қабули барномаҳои 

миёнамуҳлати соҳавӣ татбиқ шуда истодааст. Ҷавонон бояд хуб дарк 
намоянд, ки тақдири ояндаи халқу давлат ба дӯши онҳо гузошта 
шудааст. Ҳифзу обод кардан ва ба наслҳои оянда мерос гузоштани 
Ватани ободу рушдёбанда масъулияти бузург дорад ва ҳар фарди 

ҷавонро вазифадор менамояд, ки ҳамеша ба хотири таҳкими ваҳдати 
миллӣ, истиқлолияти давлатӣ, густариши худшиносиву худогоҳӣ ва 
ватандӯстӣ кӯшишу талош намояд. 



  

291 

Раванди ташаккули маърифати сиёсӣ моро водор месозад, ки ба 

ҳар як падидаву ҳаводисе, ки дар кишварамон ва минтақаҳои 
мухталифи олам ба вуқӯъ меоянд, баҳои воқеӣ дода мавқеи худ ва 
манфиати ватанамонро ҳимоя карда тавонем. 

Маҳз ҷавонони дорои маърифати олӣ ва тафаккури созандаву 

ахлоқи ҳамида метавонанд пайванди ногусастании наслҳо ва руҳи 
абадзиндаи аҷдодони бофарҳанги хешро, ки ҳанӯз дар аҳди 
Сомониён соҳиби марказҳои бузурги тамаддун ва доираҳои тавонои 
илмию адабӣ буданд, зинда доранд ва асри тиллоии миллати худро 

эҳё намоянд [3, 2]. 
Ҷавонон метавонанд, ки бо кашфиётҳои нави илмию техникӣ, 

бо асарҳои рангорангу пурмазмуни замонавӣ, бо санъату ҳунари 
баланди худ миллати асрҳо бо фарҳангу тамаддуни хеш 

шуҳратёфтаашонро боз ҳам бештар шуҳратманд гардонанд ва дар 
назари оламиён исбот созанд, ки онҳо ворисони асили Исмоили 
Сомонӣ, Балъамӣ, Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Абӯалӣ ибни Сино, Носири 
Хусрав, Ҳофизу Саъдӣ, Камоли Хуҷандию Абдураҳмони Ҷомӣ, 

Аҳмади Донишу Садриддин Айнӣ мебошанд. 
Дар аҳди Сомониён ва алалхусус давраи ҳукуматдории 

Исмоили Сомонӣ баҳри тақвияти истиқлоли фарҳангӣ гирдоварии 

сарчашмаҳои таърихӣ, осори илмию адабӣ, мероси хаттӣ ва дигар 
бозёфтҳои нодири ниёгони мо чун расми давлатдорӣ эътироф 
гардида, таҳти назорат ва сарпарастии вазирону дабирон қарор 
дошт. 

Китобхонаи бузурги давлати Сомониён нодиртарин ганҷинаи 
фарҳангу хирад ва бозёфтҳои аҳди башарӣ буда, сарчашмаҳои 
нодири паҳлавӣ, суғд, бохтар, юнон, яҳуд, ҳинд ва хитоиро фаро 
мегирифт. 

Таърихи тамаддуни башар гувоҳ аст, ки худшиносӣ ва 

ифтихори миллӣ пойдевори бақои миллат аст. Миллате, ки забон, 
тафаккури миллӣ, таъриху адабиёт, расму оин ва арзишҳои 
фарҳангиашро аз даст медиҳад, истиқлолияти худро пуштибонӣ 
карда наметавонад. 

Имрӯз зарурати таърихие пеш омадааст, ки аз миёни ин 
наврасону ҷавонони лаёқатмандро ҷустуҷӯ намоем, барои 

ташаккули ҳаматарафаи шахсияти онҳо шароит муҳайё гардонем, 
нерӯи созандаашонро ба фатҳи куллаҳои нави илму техника ва 
фарҳанг ҳидоят созем. 

Набояд фаромӯш кард, ки танҳо ифтихор кардан аз тамаддуну 

фарҳанги бой ва бузургони гузаштаи хеш ҳанӯз кам аст. Мо бояд 
тамаддуни фарҳанги хешро сайқал диҳем, ғанӣ гардонем ва аз 
ҳисоби ҷавонони болаёқат ворисони нави илму фарҳанги 
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миллатамонро ба камол расонем. Роҳбарияти давлату ҳукумати 

ҷумҳурӣ хеле хуб дарк мекунанд, ки номи ҳар як халқу миллат дар 
саҳифаҳои таърихи башар тавассути илму фарҳанг ва санъату 
ҳунари воломақомаш сабт мешавад. 

Бузургии халқу миллат пеш аз ҳама бо он муайян ва маънидод 

карда мешавад, ки вай дар пешрафти илму тамаддуни олам чӣ саҳме 
гузоштааст ва ганҷи ба хазинаи ин тамаддун воридкардааш чӣ гуна 
арзише дорад. 

Агар ҳамин меъёрро ба асос гирем, бе муболиға метавон гуфт, 
ки тоҷикон дар қатори халқу миллатҳои бузурги ҷаҳон ҷойгир 
шудаанд. Ва ифтихор кардани мо аз миллати азизамон заминаи 
воқеӣ дорад. 

Имрӯз аз он ифтихор дорем, ки таърих ва илму фарҳанги бойи 
халқу миллатамон асрҳо боз табъи олимону тадқиқотчиёни соҳаҳои 

педагогикаю психология, фалсафаю мантиқ, забоншиносию адабиёт, 
тиббу ҳикмат ва математикаю астрономияи чӣ машриқзамину чӣ 
мағрибзаминро ба худ ҷалб карда меоянд. 

Ҳамчунин, аз он ифтихор дорем, ки бисёр панду ҳикматҳои 
ахлоқии бузургони гузаштаю муосирамон имрӯз на танҳо арзишҳои 
миллии моро ташкил медиҳанд, балки инчунин ба ганҷинаи 
арзишҳои умумибашарӣ ворид шуда, онро ғанӣ гардонидаанд. 

Яке аз омилҳои асосии дар вуҷуди ҳар фарди тоҷик пайдо 
гардидану қувват гирифтани ҳисси ифтихори миллӣ низ маҳсули дар 
олам эътирофгардидаи заҳмати зеҳнию ақлонии фарзандони 
болаёқату соҳибистеъдоди миллаташ ба шумор меравад. Имрӯз, ки 

раванди бебозгашти сулҳу созиш ва ваҳдати миллиро пеш 
гирифтаем ва зери парчами Ватан ва давлати соҳибистиқлол гирд 
меоем, бояд пеш аз ҳама ҷавонони мо мазмуну моҳияти истиқлолият, 
худшиносӣ, ифтихори миллӣ ва ваҳдату ягонагии миллатро дарк 

намоянд. Зеро инҳо мафҳумҳое мебошанд, ки ҳар як ҷавон дер ё зуд 
барои фаҳмидани мазмуни аслии онҳо мекӯшад. Воқеан донистани 
ин масъалаҳои тақдирсоз барои ҷавонон хеле муҳим аст, зеро онҳо 
масъулияти бунёди ҷомеаи навинро бар дӯш мегиранд, мақсаду 

ҳадафҳо ва роҳи пешгирифтаи моро идома медиҳанд [1, 2]. 
Вале дар баробари ин як чизро фаромӯш набояд кард: муҳаббат 

ба таъриху тамаддуни аҷдодӣ, забони модарӣ ва ифтихор аз он 
ҳаргиз маънои онро надорад, ки мо дар чаҳорчӯбаи маҳдудияти 

миллӣ бозмонем. 
Миллати мо танҳо дар сурате ба қуллаҳои баланди тараққиёт 

мерасад, ки  насли наврас ва ҷавон пайваста ба омӯзиши арзишҳои 

умумибашарӣ, дастовардҳои фарҳанги миллатҳои пешрафтаи олам, 
комёбии илму техника, технологияи пешқадам, ҳамчунин азхуд 
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намудани забонҳои сернуфузи хориҷӣ, махсусан забони русӣ машғул 

шаванд [3, 2]. Яке аз рукнҳои дигари истиқлолияти фарҳанг 
ташаккули тафаккури миллист. Тафаккури миллӣ маҳсули хотираи 
таърих, дастовардҳои тӯлонии маънавӣ, илму адабиёт, санъату 
ҳунар, расму оин ва дигар арзишхои фарҳанг буда, симои миллат ва 

мақому мартабаи онро дар арсаи тамаддуни ҷаҳонӣ муқаррар 
менамояд. 

Худшиносии миллӣ, ҳифзи хотираи таърих, бузургдошти забон 
ва мероси фарҳанг ба он равона шуда буд, ки симои миллат, 
суннатҳои давлатдорӣ ва расму оинҳои аҷдодӣ ҳарчӣ бештар 
ташаккул ёбанд.  Далелҳои мавҷуда шаҳодат медиҳанд, ки 

гирдоварии маводи таърих, тарҷумаву тафсири сарчашмаҳо ва 
таҳқиқи осори илмию фарҳангӣ маҳз ба хотири бузургдошти миллат, 
тақвияти худшиносӣ ва ифтихори миллӣ, пос доштан ва зинда 
кардани тамаддуни оламшумул анҷом мегирифт. Ҳар фарде, ки 

тақдири миллату Ватан барояш азиз аст, бояд сарфи назар аз 
минтақаву маҳал, афкори сиёсиву мансубияти ҳизбӣ ва эътиқоди 
мазҳабию ақоиди динӣ, ҳамчун фарзанди як миллат дар зери 
парчами давлати миллии ҷумҳурии тоҷикон гирд ояд, худро ба 

тақдири миллат, Ватан ва наслҳои оянда чавобгар донад. 
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МУНОСИБАТҲОИ БАЙНИШАХСӢ ДАР ОИЛА 
 

Тараққиёти шахсияти инсон оғози худро аз оила мегирад. 
Оила оянда низ ҳамчун муҳити асосию муҳими ташаккули 
сифатҳои шахсияти инсон боқӣ мемонад. 
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Аз мавқеи илми сотсиология, «оила – ин системаи иҷтимоӣ 

буда, соҳиби хусусиятҳои институти иҷтимоӣ дар гурӯҳҳои хурди 
иҷтимоӣ мебошад. Оила ҳамчун институти иҷтимоӣ, бо маҷмӯи 
меъёр, амал ва намунаҳои иҷтимоии рафтор тавсиф дода шуда, 
муносибатҳои байниҳамдигарии шавҳар, волидайн, кӯдакон ва 

хешу таборонро ба тартиб медарорад, зимни ақди никоҳ ба амал 
меояд, гурӯҳи хурд буда, аъзоёни он аз умумияти маишӣ, 
масъулияти байниҳамии ахлоқӣ ва ёрии байниҳамдигарӣ, бо ҳам 
алоқаманданд». 

Сотсиологҳо оиларо ҳамчун ташкилоти муҳими иҷтимоӣ 
меомӯзанд, ки он вазифаи ба ҷамъият ҳаётан муҳимро иҷро 
менамояд. Психологҳои иҷтимоӣ оиларо ҳамчун гурӯҳи хурд 
тадқиқ мекунанд, ки устувории он, муносибатҳои аъзоёни он, ба 

мувофиқати психологии онҳо вобаста аз илми ҳуқуқшиносӣ 
меъёрҳои ҳуқуқии муносибат ва вазифаҳои аъзоёни оиларо 
меомӯзад.  

Иқтисодчиён оиларо ҳангоми ҳисоб кардани 

нишондиҳандаҳои гуногуни хоҷагии халқ низ тадқиқ мекунанд. 
Олимони тиб низ ба омӯзиши оила мароқ зоҳир кардаанд ва онҳо 
ҷихатҳои физиологии муносибатҳои байни зану шавҳарро тадқиқ 

менамоянд. Ба оила педагогика низ диққати калон медиҳад, зеро 
имрӯз комилан равшан аст, ки дар тарбияи насли наврас вай чун 
мактаб роли калон мебозад. Оила як қатор функсияҳои худро дорад 
ва муҳимтарини онҳо таъмини хушбахтии шахсии одамон, тавлид 
ва тарбияи насли ба дунёомада, ба амал овардани ёрии 
байниҳамдигарӣ ва масъулияти дуҷонибаи ахлоқӣ байни аъзоёни 
ин гурӯҳи иҷтимоӣ мебошанд. Ин вазифаи зикршуда шаклҳои 

гуногуни муносибат ва таъсири ҳамдигариро дар соҳаҳои гуногуни 
ҳаёти оилавӣ талаб мекунад: хоҷагӣ,  маишӣ, ахлоқӣ – тарбия, 
ҳиссиётҳои ниҳонӣ, тақсимоти оилавии  вазифаҳо ва ғ. 

Инсон дар давоми фаъолияти ҳаёти худ ба оила ва моҳияти он 
баҳодиҳии гуногун мекунад. Оила барои кӯдакон - ин волидайн, 
бародару хоҳар, бобою модаркалон ва дигар хешу табороне 
мебошанд, ки дар тарбияи ӯ иштирок менамоянд. Барои ҷавононе, 

ки зан мегиранд ё шавхар мекунанд, оила - ин пеш аз ҳама, ӯ ва 
занаш ва сипас кӯдакони онҳо мебошад. Ба оила инчунин, хешу 
таборони зану шавҳар дохил шуда метавонанд. Мафҳуми оила 
барои ҷавонони оиладоршуда бо гузашти вақт маънои нав ба навро 

пайдо мекунад: якум - дар майдони идроки онҳо ба ҷуз худашон 
дигарон вуҷуд надоранд; дуюм - бо мурури вақт талаботи доштани 
фарзанд пайдо мешавад, яъне кӯшиши волидайн шуданро 
мекунанд. Ин талаботи зоҳиршуда асосан табиати иҷтимоиро 
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дорад, зеро ҷамъият акнун дар назди волидайн вазифаҳои муайяни 

нигоҳубину тарбиядиҳиро мегузорад. Ҳар як оила сохти муайяни 
худро дорад.  

Оила  ҳамчун  рукни  ибтидоии   ҷамъият  ба  сифати  танзимга

ри муносибатҳои байни одамон баромад мекунад. Меъёрҳои 
иҷтимоӣ ва намунаҳои мадании дар ҷамъият вуҷуддошта барои чӣ 
навъ будани ҳар як аъзои оила мусоидат менамоянд ва вазифаю 

ӯхдадориҳои ҳар якеро аниқу равшан мегардонад. 
Агар ба таърих нигарем, мебинем, ки ду шакли 

муносибатҳои  байниҳамдигарӣ (шавҳар – зан; волидайн – кӯдакон) 

оиларо аз мавқеи аъзоёни калонсоли он тавсиф медиҳанд. Аммо 
тавсифу баҳодиҳии оила аз мавқеи кӯдакон - муносибати онҳо ба 
худи оила, ба волидайн ва хешу таборон, муносибатҳои 
байниҳамдигарии онҳо байни худ, қаноатмандин онҳо аз 

муносибаташон ба оила ҳамчун гурӯҳи иҷтимоӣ солҳои дароз 
ҳамчун   муаммои   ҳалталаб   ҳисобида     мешуд. 

Кӯдак ҳамчун муайянкунандаи ҷудонашавандаи оила ба ҳисоб 

мерафт, вале ҳамчун воҳиди мустақили он дониста намешуд. Олами 
оила, олами калонсолон буд ва ба он тааллуқ дошт. Бинобар ин, ба 
кӯдак  ҳамчун ба арзиши махсуси мустақил нигаристан ва кӯдакро 
пеш аз ҳама ҳамчун субъекти сотсиализатсия дида баромадан — ин 

ҳама омили муҳими тараққиёти психикии аъзоёни оила мебошад.  
Муносибат ба кӯдак ба ҳамчун аъзои баробарҳуқуқи оила ва 

баҳисобгирии манфиатҳои ӯ маънои онро дорад, ки 
акнун   кӯдак   ҳамчун   мавҷудияти   мустақил   баромад   карда, 

дилхушию саломатии ӯ барои волидайн ҳамчуи шарти вуҷудияти 
онҳо ҳидмат мекунад.  

Муҳаббат ва оила аз нуқтаи назари муносибати тарафайни 
одамон кори соф шахсӣ мебошад, ки дахолати каси дигарро ҳаргиз 

намепарварад. Дар баробари ин, имрӯз ҷамъияти навбунёди мо 
нисбат ба фаъолияти оила бепарво буда наметавонад. Ин фикрҳо 
дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикисон ва дар Кодекси оила ва 
никоҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон пурра ифода ёфтаанд. 

Бисёр оилаҳо баъди зиндагии дуру дароз ҷудо мешаванд, зиёда 
аз се ду қисми ҳамсарони нолоиқ баъди панҷ соли оиладорӣ қатъӣ 
никоҳ мекунанд. Азбаски фарзандон баъди соли якуми никоҳ 
тавлид мешаванд, одамон аксаран бо як ё якчанд фарзанд ҷудо 

мешаванд. Ин албатта, ба тарбияи фарзандон таъсири манфӣ 
мерасонад. Дар натиҷа фарзандон, хусусан дар синни томактабӣ, ки 
асосҳои феълу атвори онҳо ташаккул меёбанд ва тарбияи онҳо хеле 

душвор аст, аз парасторию тарбияи яке аз волидон маҳрум 
мешаванд. Талоқ як дараҷа ногузир аст, аммо давомоти миёнаи 
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никоҳ ҳангоми ҷудошавӣ, аз нуқтаи назари манфиати ҷамъият, бояд 

кӯтоҳ шудан гирад. Ба ибораи дигар, агар талоқ ногузир бошад, он 
гоҳ онро дуруст ва оқилона аз сар гузарондан лозим аст. 

Солҳои охир дар матбуоти даврӣ доир ба масъалаҳои танзими 
таваллуд мақолаҳои зиёде чоп мешаванд. Бояд гуфт, ки дар натиҷаи 

тағйир ёфтани системаи талаботи моддию маънавии аҳолӣ 
талаботи оилаҳо ба кӯдак кам шуда истодааст. Ин  пеш аз ҳама 
сабаби иқтисодиро дорад. Дар оилаи ҳозиразамон бошад, фарзанд 
асосан талаботи психологии падару модарро қонеъ менамоянд.  

Вобаста ба ҳамин чор гурӯҳи оилаҳо ба вуҷуд 
меоянд: серфарзанд, камфарзанд, бефарзанд ва миёнафарзанддор. 
Психологияи иҷтимоӣ ҳаргиз серфарзандиро ҳамчун идеал 
(намунаи олӣ) қарор доданӣ нест. Серфарзандӣ, ҳатто аз тарафи 
ҷамъият дастгирӣ бинад ҳам, ба пешрафти зан бешубҳа монеъ 
мешавад ва имкон намедиҳад, ки дар «амал бо мард баробарҳуқуқ 

бошад”. Зан бо мард он вақт баробарҳуқуқ шуда метавонад, ки агар 
шумораи фарзандон мувофиқу муносиб бошанд. Оилае, ки як 
фарзанд дорад, ҳам аз ҷиҳати манфиати волидон ва ҳам аз ҷиҳати 
манфиати ҷамъият оилаи нопурра ҳисоб меёбад. Дар ин хел оилаҳо 
фарзанд эрка мешавад ва ё боиси худбину худпараст тарбия ёфтани 
ӯ  мегардад.  

А.С. Макаренко навишта буд, ки “оилаи якфарзанддор 
ногузир боиси беоромӣ, муҳаббати кӯр-кӯрона ва тарсу воҳима 
мегардад. Дар ин гуна оила фарзанди дигар нест, ки бо вай муқоиса 

кардан мумкин бошад. На акаю додар ҳаст, на апаву хоҳар, аз ин рӯ 
на таҷрибаи парасторию бозӣ на муҳаббату ёрӣ, на тақлиду 
эҳтиром аст, хуллас, на таҷрибаи ба ҳам дидани хурсандию ҳаяҷони 

умумӣ - умуман чизе нест, ҳатто ҳамсоягии муқаррарӣ ҳам». 
Дар ҷумҳурии мо акнун дар атрофи моҳияти «хадамоти 

психологии  оила»,   «хизмати  пешгӯии   никоҳ»,   «машваратгоҳҳо
и  психологӣ» вазифаҳои асосии он, методологияи омӯзиши 

истифодаи қонунии восита ва тарзи ташкили он баҳсу мунозираҳои 
пурҷӯшу хурӯш шуданд- Мавриде фаро расидааст, ки шӯъбаҳои 
ақди никоҳ ва органҳои ҳифзи ҳуқуқ мутахассисон - психологҳоро 
ҳангоми бунёди оилаҳои нав ва нигоҳдошти онҳо барои 

солимгардонии муносибатҳои оилавӣ ва инчунин, пешгирию 
бартараф намудани ихтилофҳои оилавӣ ҷалб намоянд. 

 
Пайнавишт: 
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ВАТАНПАРАСТӢ АРЗИШИ МУҚАДДАС ДАР ТАРБИЯИ 

ҶАВОНОН 

 

Тоҷикистон давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, 
дунявӣ ва ягона мебошад. Дар ин кишвар ҳамаи шаҳрвандон қатъи 

назар аз миллат, нажод, эътиқоди динӣ, ҷинс, забон, мавқеи сиёсӣ 
ва вазъи иҷтимоӣ баробар зиндагӣ ва тарбия мегиранд. Ҳамаи 
шаҳрвандон метавонанд фарзандонро дар рӯҳияи анъана ва 
арзишҳои миллии худ тарбия намоянд, ба шарте ки хилофи 

арзишҳои умумидавлатии Тоҷикистон ва манфиатҳои кишвар 
набошад. Маънои худшиносӣ воқиф будан аз тамоми суннатҳои 
гузашта мебошад. Яъне, он чӣ ниёгони мо доштанд, ҳамонро бояд 
таҷдиду эҳё намоем. Аз доираи танги қавму маҳал берун бароем. 

Ниёгони ориёии мо дар айёми рушду нумӯъ ва шукуфоии 
баҳори умрашон яке аз қадимтарин тамаддунҳои ҷаҳониро 
офаридаанд, ки бар пойдевори афкори башардӯстонаи «пиндори 
нек, гуфтори нек гуфтори нек ва рафтори нек» устувор буд. Гузашта 
аз ин, онҳо низоми мукаммали давлатдорию идоракунӣ, санъати 
асили меъморию шаҳрсозӣ, тарзи оқилонаву мутамаддини 

муносиби байни халқияту миллатҳо, эҳтироми ойинҳои мухталифи 
динӣ ва ҷараёну мактабҳои гуногуни илмию фалсафиро барои 
наслҳои оянда ба мерос мегузоштаанд[1].  

Пешрафти кори таълиму тарбия, барқарор намудани 

хусусиятҳои миллӣ, нигоҳдории арзишҳои офаридаи гузаштагон, 
равнақу ривоҷи худшиносӣ ва ифтихори миллӣ, ватанпарастӣ ва 
фаҳмиши арзишҳои умумибашариро тақозо менамояд. Таърих 
оинаест, ки мо дар он мавқеи гузаштагонамонро бо шаҳомат ва 

хорию зорияш дида, ба ҳусни фаъолияту корбарии ӯ сарфаҳм 
рафта, ба ин восита қадаме ба сӯйи хештаншиносӣ ва худогоҳӣ 
ниҳода, бо дидаи ибрат дурнамои кишвару мардуми худро муайян 
карда метавонем.  

Албатта, талх аст ба ёд овардани шикасту таназзули давлату 
миллат. Лекин аз руйдодҳои воқеии таърихӣ низ чашм пӯшида 
наметавонем. Бояд онҳоро биомӯзем, бидонем, ба фарзандон 
фаҳмонем, то ки аз гузашта ибрат бигиранд. Рӯ овардан ба таърих 

ва омӯзиши он маҳз барои худогоҳӣ, бедорӣ ва ҳушёрии миллати 
мо басо ногузир аст. Ба назарам, ифтихор аз гузаштаи таърихии 
халқу миллати худ вақти баҷову шоиста аст, ки онро бояд донӣ, 
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дарк кунӣ ва аз бурду бохташ огоҳ бошӣ, вагарна ифтихорат пучу 

бепоя аст ва ба ҷуз саргардонию гумроҳӣ ҳосиле нахоҳад дошт. 
Мақсад аз таҷлили ҷашнҳои миллӣ низ дар давлати 

сохибистиқлоламон, пеш аз ҳама бедор кардани худшиносии миллӣ 
дар байни ҷавонон, таҳкими ваҳдати миллӣ, аз байн бурдани 

маҳалгароӣ, густариши ҳисси ватандӯстӣ ва баланд бардоштани 
сатҳи маънавиёти ҷавонон  мебошад. 

Чунон ки Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон зикр менамоянд: «Танҳо 

шахси воқеан ватандӯст метавонад дилсӯзона ва бо тамоми ҳастӣ 
ҳифзи амният ва ободии Ватани худро таъмин созад».  

Тавассути тарбияи хештаншиносӣ ва худогоҳии миллӣ 
ҷавонон бояд мутаалиқии миллат, давлати соҳибистиқлол, соҳиби 

Ватан ва ҳуқуқу озодиҳо будани худро дарк кунанд ва онҳоро 
эҳтиром намоянд. Донанд, ки вазифаҳояшон дар назди давлат, 
ҷамъият ва оила аз чӣ иборат аст. Баҳри иҷрои онхо ҷидду ҷаҳд 
намоянд [2]. 

Ваҳдати миллӣ ё ягонагии миллӣ, ин худро ба сифати як ҷузъи 
миллат амиқан дарк кардан, ҳифзи онро вазифаи шахсии худ ва 

тамоми ҷомеа донистан, дар роҳи татбиқи марому мақсадҳои 
миллат саъй кардан аст. Мусаллам аст, ки чунин бояд дар замири 
ҳар як сокини мамлакатамон сарфи назар аз мансубияти милливу 
мазҳабӣ ҷой дошта бошад ва барои ташаккули ифтихори 
ватандории онҳо мусоидат намояд. Мо ба ин итминони комил 
дорем. 

Дастовардҳои давраи Истиқлол имрӯз обрӯ ва нуфузи 
мамлакати моро дар арсаи байналмилалӣ дучанд афзун намуд. Бо 

иродаи Сарвари давлат дар як муддати кӯтоҳ харобаҳо ба ободӣ 
табдил ёфта, иншооти азим ба вуҷуд омаданд, барои ба ҳам 
пайвастани тамоми гӯшаву канори мамлакат шоҳроҳи ваҳдат ва 
истифода додани чор нақби бузурге, ки кишварро аз бунбасти 

коммуникатсионӣ раҳо бахшид ва барои мустақиман баромадан ба 
уқёнус ва робита ёфтан ба кишварҳои дуру наздики хориҷӣ роҳҳои 
бузурги мошингард сохта шуданд.  

Давлатҳои тозаистиқлол аз фишори низомҳои худкомаи 
сиёсии раҳонида, дар талоши таҳкими истиқлолият тақвият 
бахшидани худшиносиву худогоҳии миллӣ ва ёфтани мақому 

манзалати муносиб дар ҷомеаи муосир ҳастанд ва эҳёи 
ҳайратангези давлату миллати хешро аз сар мегузаронанд [3]. 

Ба андешаи мо, натиҷаи аз ҳама ногувор ва ҳатто, хатарноки 
раванди ҷаҳонишавӣ коҳиш ёфтани ахлоқ, маънавиёт, одоб, суннат 

фарҳанг ва унсурҳои дигари иҷтимоист, ки бе онҳо ҳастии ҳақиқии 
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инсон амалан ғайриимкон аст. Ҳамзамон, бо маҷрои ҷаҳонишавӣ 

раванди худшиносии пайгиронаи миллату халқҳо, фарҳангу 
тамаддунҳо ва кишвару минтақаҳо идома дорад, ки он омили 
муҳимтарини таҳаввулоти бузурги ҷаҳонӣ дар оғози асри XXI 
гардида, минбаъд низ сабабгори тағйироту дигаргуниҳои амиқтар 
шуда метавонад. 

Гузаштагони мо тавонистанд, ки ба эҳёи миллат ва фарҳанг 

асос гузоранд, забони модариро чун гавҳараки чашм, ҳуввияти 
миллӣ ва арзишҳои фарҳангиро ҳифз намоянд. Ҷавонон имрӯз ва 
дар оянда вазифадоранд, ки анъанаи неки онҳоро идома диҳанд [4]. 

Фарзандони фарзонаи миллат дар асрҳои гуногуни 

зиндагиашон то ба имрӯзу оянда дар ҳифзи асолати миллию 
фарҳангӣ ва татбиқи ҳуқуқҳои тоҷикон чоннисориҳо намудаанд ва 
шуҷоату мардонагиҳо мекунанд.  

Имрӯз, ки Ҷумҳурии Тоҷикистони соҳибистиқлол зинаҳои 

нави ислоҳоти иҷтимоию иқтисодӣ ва маънавию фарҳангиро пеш 
гирифтааст, дар ин росто, тақвияти худшиносии миллӣ ва таҳқиқи 
таърихи ташаккулёбии миллати мо аҳамияти хоса пайдо мекунад. 
Аз ин лиҳоз, мо дар хусуси ҳайсияти баромади боз як саҳифаи нави 
таърихи ташаккулёбии миллат, раванди худшиносию маниши 
миллӣ ҳофизаи таърихию омилҳои этнофарҳангиро варақгардон 

кардем, ки он ба ваҳдати кунунӣ ва минбаъдаи миллати точик 
мусоидат мекунад. Омӯхтану донистани решаҳои таърихии миллат, 
аз қабили ойини давлатдорӣ, сохтори таърихии сиёсию иҷтимоӣ, 
арзишҳои волои ахлоқӣ ва дастовардҳои маънавӣ, эътиқоду 

тафаккур, фарҳангу мероси гузашта барои ҳар фарди бонангу 
номус қарзи муҳимми шаҳрвандӣ ва асолати муқаддаси инсонӣ ба 
шумор меравад. 
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ПЕШГИРИИ ҶAВOНOН АЗ ТEPPOPИЗМ  
ВA ЭКCТPEМИЗМ 

 

Мушкилoти экcтpeмизм (ифpoтгapoӣ) вa тeppopизм имpӯз aкcapи 
ҷoмeaи ҷaҳoниpo фapo гиpифтa, бa хaтapи бузуpги caйёpa тaбдил 
шудaacт вa имpӯз ҳaмaгoн бapoи бapтapaф кapдaни ин вaбoи acp 

мубopизa мeбapaнд. Aз ҷумлa, Тoҷикиcтoн дap ин ҷoдa ҳaмeшa фaъoл 
acт. Бoяд гуфт, ки дap кишвapи мo низ ин ҳapaкaтҳoи ифpoтгapoӣ вa 
тундгapоиpo ҳaмчун мушкилoти acpи нaвин мeшинocaнд вa oид бa ин 
хaтapҳo дoимo тaвaccути aхбopи oммaвӣ мapдумpo aз paфти ин 

paвaндҳo ҳушдop мeнaмoянд. Зepo тибқи oн тaмoми пpoблeмaҳoe, ки 
дap ҷoмea мaвҷуд acт, бapoи ифpoтгapo шудaни ҳap як фapдe, ки 
дoниши кoфии динию дунявӣ нaдopaд вa мaвқeи acocии шoмил 
шудaнpo дap ин гуpӯҳҳo нaдopaд, муcoидaт хoҳaд кapд. Aз ин pӯ 

кopшинocoн бap ин нaзapaнд, ки мубopизaи ҳap яки мo бap зидди 
ингунa paвaндҳoи нoмaтлуб бoяд cиcтeмaнoк вa дoимӣ тaвaccути 
кopҳoи фaҳмoндaдиҳӣ (пpoфилaктикa) вa aхбopи oммaвӣ cуpъaт 
гиpaд. Дap poбитa бa ин мacъaлa вa poҳҳoи муocиpи мубopизa бap 

зидди ин paвaндҳoи нoмaтлуби ҷoмea тaвaccути cиcтeмaҳoи aхбopи 
ҷaҳoнӣ дoимӣ вa бocуpъaт бoшaд.  

Тeppopизм якe aз хуcуcиятҳoи acocии ҳaёти ҷaмъиятӣ дap acpи 

Х1Х гapдидa буд. Нaмoяндaгoни oн хaлқчиёни pуc, paдикaлҳoи 
миллaтчӣ дap Иpлaндия, Мaкeдoния, Cepбия aнapхиcтҳoи Фpaнcия, 
Итaлия, Иcпaния вa ИМA будaнд. Aз гуфтaҳoи бoлo хулoca 
бapoвapдaн мумкин acт, ки мaфҳуми тeppopизм aз якчaнд фaктҳo 

ибopaт acт: ин aз чopчӯбaи хpoнoлoгӣ вa ҷуғpoфӣ ибopaт будa, 
тaдқиқoтчиён тaъpихчиён, cиёcaтмaдopoн, филocoфҳo, ҷoмeaшинocoн 
тeppopизмpo ҳaмчун тaҷpибaи тapcoнидaни душмaн бo poҳи 
зӯpoвapии ҷиcмoнӣ тo бapҳaм дoдaн иcбoт кapдaaнд. Инчунин, ин 

ҳapaкaт пeшaкӣ хeлe хуб тaйёp кapдa шудa вa aмaл тaтбиқ кapдa шудa, 
бo  ёpии гуpӯҳи oдaмoн вa яpoқу acлиҳa бa муқoбили aҳoлии ocoиштa 
paвoнa кapдa шудaacт.  
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Дap oхиpи acpи Х1Х вa aввaли acpи ХХ тeppopизми этники-динӣ 

вa тeppopизми бaйнaлхaлқӣ aз тapaфи тaшкилoтҳoи ҷудoгoнa бapoи 
ҳaлли нaқшaҳoи тeppopиcтӣ вa бa aмaл тaтбиқ кapдaни aмaлиётҳoи 
oн  ёpӣ мepacoнидaнд, бa вуҷуд oмaдaнд. Бapoи тaйёp кapдaни 
aмaлҳoи тeppopиcтӣ шaхcoни aлoҳидa бa кopҳoи ҷaмъиятӣ, иқтиcoдӣ 

вa мaқoмoтҳoи ҳифзи ҳуқуқ дoхил гapдидa, бapoи aмaлиётҳoи 
тeppopиcтӣ зaминa тaйёp мeкapдaнд. Тeppopизми бaйнaлхaлкӣ бaъд aз 
coлҳoи 1960- уми acpи ХХ хeлe pушд кapдa, дap дaвлaтҳoи aлoҳидa 
ҳaмчун гуpӯҳҳo вa тaшкилoтҳoи тeppopиcтӣ aмaл кapдaacт. Имpӯз дap 

ҷaҳoн зиёдa aз 500 тaшкилoтҳoи тeppopиcтӣ aмaл кapдa, aз coли 1968 
тo coли 1980 зиёдa aз 6700 aмaлҳoи тeppopиcтӣ гузapoнидa шудaacт, ки 
дap oнҳo 3668 нaфap ҳaлoк гapдидa, 7474 нaфap яpaдop гapдидaaнд. 
Имpӯз aз pӯи тaҳлили тaтқиқoтчиён бa ҷaҳoнӣ тepppopизм ҳaмacoлa 

зиёдa aз 5 тo 20 млд дoллap дoхил мeгapдaд. Фaъoлияти тaшкилoтҳoи 
иcлoмӣ бa тapaққиёти ҷaмъиятию cиёcии кишвapҳo тaъcиp pacoнидa 
дap ҷaҳoнӣ имpӯзa гуcтapиш  ёфтaacт. Aммo гуcтapиши capocapии 
дини мубини иcлoм, poбитaҳoи хopиҷии иҷтимoиву фapҳaнгӣ вa 

шинocoии бeштapи мapдуми кишвap бo фapҳaнгу тaмaддуни хaлқу 
миллaтҳoи дигap бapoи бa фaзoи cиёcии кишвapaмoн вopид шудaни 
бaъзe унcуpҳoи мaнфӣ вa бapoи ҷoмeaи мo нoмaтлуб муcoидaт кapд. 

Бaъзe гуpӯҳу coзмoнҳoи дoхилию хopиҷӣ вa шaҳpвaндoни aлoҳидa 
нooгoҳии мapдумpo aз apзишҳoи умумиинcoнии иcлoм иcтифoдa 
кapдa, тaблиғoти ифpoтиpo бa poҳ мoндa вa экcтpeмизму paдикaлизми 
диниpo тaлқин мeкунaнд.  

Экcтpeмизм (ифpoдгapoӣ) имpӯз бa пpoблeмaи умумибaшapӣ 
тaбдил ёфтa, инкишoфи мӯътaдили дaвлaтҳo вa aмнияти мapдумpo 
хaлaлдop мecoзaд. Мaфҳуми экcтpeмизм (кaлимaи лoтини Экcтpeмуc) 
дap aдaбиёти илмӣ вa фapҳaнгиву иттилooтӣ бa мaънoи ҷoнибдop  ё 

шoмил шудaн бa қoидaҳoи тундpaвoнa яънe «мoҷapoҷӯ» oмaдaacт. 
Ҷoмeaи ҷaҳoнӣ дap пaйи ҷуcтуҷӯи poҳҳo вa вocитaҳoи caмapaнoкӣ 
мубopизa бap зидди тeppopизм acт. Бa тaвpи дoимӣ мacъaлaи мaзкуp 
мaвpиди oмӯзиш вa муҳoкимa қapop мeгиpaд.  

Кумитaи мaхcуcи мубopизa бap зидди тeppopизми бaйнaлхaлқӣ aз 
coли 1972 фaъoлият мeкунaд, ки ҳaмoҳaнгcoзии фaъoлияти мaқoмoти 
кишвapҳoи гунoгунpo бap ӯҳдa дopaд. Нepӯҳoи ҳapбӣ вa зaхиpaҳoи 
мoлиявии coзмoнҳoи тeppopиcтӣ aз қaбили «Дaвлaти иcлoмӣ» 

бocуpъaт aфзoиш  ёфтa, oнҳo имpӯзҳo имкoни муқoвимaт нaмудaн бo 
кишвapҳoи aбapқудpaт вa ҳaттo пaймoнҳoи ҳapбӣ-cиёcии oнҳopo 
пaйдo кapдa иcтoдaaнд. Якe aз oмилҳoи пуpқудpaтшaвии 
тaшкилoтҳoи тeppopиcтӣ муттaҳидшaвӣ вa aз нaвтaқcимшaвии 

coзмoнҳoи тeppopиcтӣ, ҳaдaф интихoб кapдaни кишвapҳoи ҷaнгзaдaи 
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aз зaхиpaҳoи тaбии бoй, иcтифoдaи мoҳиpoнaи идeoлoгияҳoи динӣ вa 

aлбaттa бoзиҳoи кaлoни гeoпoлитикӣ мaҳcуб мeёбaд. Якe aз фaктҳoи 
acocии экcтpeмизми иcлoмӣ ин бa вaзъи иқтиcoдӣ иҷтимoии дaвлaтҳoи 
apaб бa ҳиcoб мepaвaд. Экcтpeмизми иcлoмӣ – poҳи paдикaлии 
тaҳкуpcии иcлoм бa ҳиcoб paфтa, poҳи зӯpoвapии мубopизaи cиёcӣ 

мeбoшaд. Экcтpeмизми иcлoмӣ бaъд aз coлҳoи 1980-ум aвҷ гиpифтa , 
якчaнд тaшкилoтҳoи иcлoмӣ дap дaвлaтҳoи Aлҷaзoиp, Эфиoпия, 
Coмaли, Cуpия, Миcp, Apaбиcтoни Caуди Фaлacтин, Угaндa, 
Пoкиcтoн, Бocния вa Филлипин бa вуҷуд oмaдaнд. 

Тoҷикиcтoн aз хaтapи экcтpeмизм вa тeppopизм эмин нaбудa, 
мeтaвoнaд бo ниқoби дини мубини иcлoм cap бapдopaд. Aз ин pӯ, ҳap 

шaҳpвaнди Ҷумҳуpии Тoҷикиcтoн, мaхcуcaн ҷaвoнoн бoяд бapoи 
aмнияти кишвap ҳaмeшa ҳушёp бoшaнд. Бapoи пeшгиpӣ вa бapтapaф 
нaмудaни экcтpeмизму тeppopизм уcулу вocитaҳoи oшкopу ниҳoнpo 
бoяд oқилoнa иcтифoдa кapд. Aз тapaфи Ҳукумaти Ҷумҳуpии 

Тoҷикиcтoн хуҷҷaти биcёp муҳим «Cтpaтeгияи мубopизa бo 
ифpoтгapoи вa тундгapoӣ дap ҶТ бapoи дaвpaи тo coли 2020» қaбул 
кapдa шуд. Яънe, ин ҳaдaф як мушкилoти мaҷмӯӣ будa, caбaбҳoи 
capзaдaни ин мacъaлa ҳaм иктиcoдӣ вa ҳaм oмилҳoи ғaйpииқтиcoдӣ, 

яънe иҷтимoӣ, фapҳaнгӣ, бa пacт будaни caвoди диниву дунявӣ paбт 
мeдиҳaнд. Яънe, мaҷмӯи caбaбҳoe, ки дap нaтиҷa бapoи ифpoтгapo 
шудaни ҷaвoнoн вa умумaн шaҳpвaндoн муcoидaт мeкунaд.  

Coлҳoи oхиp мacъaлaи мубopизa зидди тeppopизм дap cиёcaти 

ҷaҳoни pӯзмappa гaштaacт. Тeppopизмpo ҳaмчун тaҳдиди pӯиpocт вa 
хaтapнoк бa дaвлaтҳoи муocиp aкcapи cиёcaтмaдopoн эътиpoф 
мeнaмoянд. Aз тaҳдиди тeppopизм ҳeч дaвлaт худpo эмин дoштa 
нaмeтaвoнaд. Aз ин хoтиp, ҳaмaи дaвлaтҳoи ҷaҳoнpo мeбoяд дap 

мубopизa бap зидди тeppopизм якҷoя фaъoлият нaмoяд. Бapoи бaъзe 
кишвapҳoи дунё тeppopизм вocитaи acocии cтpaтeгияи бaйнaлхaлқӣ вa 
oлoти aмaлигapдoнии мaнфиaтҳoи cиёcӣ бa ҳиcoб мepaвaд вa бapoи 

пeшгиpӣ нaмудaни чунин aмaлҳoи экcтpeмизм вa тeppopизм уcулу 
вocитaҳoи oшкopoю пинҳoниpo oқилoнa бoяд иcтифoдa буpд. 
Тaҳлилҳo нишoн мeдиҳaнд, ки нaфapoни дap poҳ гумpoҳшудa дap 
муҳopибaҳoи муcaллaҳoнa дap кишвapҳoи Иpoқ вa Cуpия иштиpoк 

дopaнд, муҳoҷиpoни мeҳнaтиe мeбoшaнд, ки ҳудуди дигap дaвлaтҳo бa 
дoми фиpeб aфтoдa, бa кишвapҳoи ҷaнгзaдa aфтoдaaнд. Ин ҷaвoнoнe 
ҳacтaнд, ки caвoди динӣ нaдopaнд дуp aз вaтaну вoлидoн бo шунидaни 
вaзъҳoи имoм хaтибoни ифpoтӣ бa дoми фиpeб aфтoдaaнд.  

Бapoи пeшгиpӣ нaмудaни чунин paвaнди нoмaтлум бoяд 
дacтaҷaмъoнa кop нaмудa,  ҷaвoнoнpo дap pуҳияи вaтaндӯcтӣ, 
ҳуввияти миллӣ вa дoнишoмузӣ тapбия нaмoeм. Зepo имpӯз вocитaҳoи 
тaъcиppacoнии тaшкилoтҳoи тeppopиcтӣ бa мaфкуpaи ҷaвoнoну 
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нaвpacoн хeлe муассирaнд. Ҷaвoнoни мo дap ҳap ҷoe, ки бoшaнд, бoяд 

ҳиccи бaлaнди миллӣ дoштa бoшaнд бo Вaтaн, миллaт дaвлaти 
coҳибиcтиқлoли худ вa зaбoну фapҳaнги миллии хeш ифтихop нaмoянд 
вa бapoи ҳимoяи oнхo ҳaмeшa oмoдa вa ҳушёpу зиpaк бoшaнд».  

Зикp нaмудaн бaмaвpид acт, ки шaҳpвaндoни Ҷумҳуpии 

Тoҷикиcтoн бo caбaби нaбудaни ҷoйи кopӣ aкcapият дap хopиҷи 
кишвap дap муҳoҷиpaти мeҳнaтӣ қapop дopaнд, ки якe aз ҷaнбaъҳoи 
ҷaлби шaҳpвaндoни Ҷумҳуpии Тoҷикиcтoн бa ҷинoяти хуcуcияти 
тeppopиcтӣ вa экcтpeмиcтӣ дошта мeбoшaд. Вoбacтa бa гуфтaҳoи бoлo 

Ҷумҳуpии Тoҷикиcтoн ҳaмчун як узви кoмилҳуқуқи ҷoмeaи ҷaҳoнӣ 
мубopизa бap зидди тeppopизм вa экcтpeмизмpo якe aз ҳaдaфҳoи 
acocии худ қapop дoдa, дap ин caмт тaдбиpaндeшӣ нaмудa иcтoдaacт. 
Тaшкили кop oид бa пeшгиpӣ нaмудaни ҷaвoнoн aз шoмилшaвӣ бa 

гуpӯҳҳoи экcтpeмиcтӣ зинa бa зинa якчaнд мapҳaлapo дapбap мeгиpaд. 
Бa aндeшaи кopшинocoн, дap acocи бapнoмaҳoи мaхcуc бo ҷaвoнoн вa 
нaвpacoн дap муacиccaҳoи тaҳcилoти миёнa вa oлӣ, чopaбиниҳo вa 
вoхӯpиҳo, мaҳфилҳo, мизҳoи гиpд бo иштиpoки нaмoяндaгoни 

мaқoмoти иҷpoияи ҳoкимияти дaвлaтӣ, мaқoмoти ҳифзи ҳуқуқ вa 
кopмaндoни ҷoмeaи шaҳpвaндӣ гузapoнидaн aз мaнфиaт хoлӣ нecт.  

Дoнишгoҳи дaвлaтии ҳуқуқ, бизнec вa cиёcaти Тoҷикиcтoн чун як 

муaccиcaи oлии тaълимӣ, ки дap тaълиму тapбияи нacли ҷaвoни 
кишвap caҳмгузop acт, бapнoмaҳoи хocepo тaҳия нaмудaacт, ки дap 
бeдop нaмудaни ҳиccи бaлaнди миллӣ, худшинocиву худoгoҳӣ, 
вaтaндӯcтиву вaтaнпapacтӣ вa caдoқaти ҷaвoнoни мo бa Вaтaн, миллaт 

вa oбу хoки capзaмини aҷдoдӣ, ки гapaви aмнияту ocoиши ҷoмea, 
пeшpaфти дaвлaт вa oбoдии имpӯзу фapдoи Тoҷикиcтoни 
coҳибиcтиқлoл acт, тaъcиpи ҳaмaҷoнибa мeгузopaд. Тибқи ин 
бapнoмaҳo пaйвacтa бo мaқoмoти ҳифзи ҳуқуқ, aмнияти миллӣ вa 

мaқoмoти иҷpoияи ҳoкимияти дaвлaтӣ чopaбиниву вoхӯpиҳo, 
мaҳфилҳo, мизҳoи гиpд гузapoнидa мeшaвaд. 

Тaвpe ки Acocгузopи cулҳу вaҳдaти миллӣ - Пeшвoи миллaт, 
Пpeзидeнти Ҷумҳуpии Тoҷикиcтoн,  муҳтapaм Эмoмaлӣ Paҳмoн дap 

якe aз Пaёмҳoяшoн иpoa нaмудaнд, дap шapoити ҷaҳoни пуpҳaвoдиcи 
муocиp биcёp муҳим acт, ки ҷaвoнoни мo миcли coлҳoи 90-уми acpи 
гузaштa фиpeфтaи тaблиғoти нepӯҳoи ифpoтгapoи динӣ вa бaдхoҳoни 
миллaти тoҷик нaгapдaнд, ҳaмeшa зиpaку ҳушёp вa бapoи ҳимoяи 

мaнфиaтҳoи хaлқи тoҷик вa дaвлaти тoҷикoн oмoдa бoшaнд. 
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ИСТИФОДАИ САМАРАНОКИ АШЪОРИ МИРЗО 

ТУРСУНЗОДА ДАР МАШҒУЛИЯТҲОИ КУРАТОРӢ 
 

Дар Консепсияи миллии тарбия, ки воқеан яке аз асноди 
асосии тарбия дар кишвар маҳсуб меёбад, омадааст: “Тарбияи 
миллӣ ташаккули тафаккури миллии шаҳрвандро дар назар дорад. 
Он ифтихор аз миллати хеш, эҳтиром ва гиромӣ доштани таърих ва 

мероси фарҳанги ниёгон, урфу одат ва анъанаҳои миллӣ, 
пайвастани таърихи гузашта ба воқеияти имрӯзаи миллат, аз нав 
эҳё намудани урфу одат ва анъаноти арзишманди миллӣ, дар 

заминаи хусусиятҳои миллӣ ривоҷ додани забон, илм ва фарҳанги 
миллӣ ва эҳтироми миллатҳои дигарро фаро мегирад”[1]. 

Дар ҳақиқат мардуми шарафманди халқи тоҷик, ки соҳиби 
фарҳангу таърихи бой ва қадима буда, дар байни халқҳои дигари 

дунё мақоми алоҳидаро доранд, ин мероси бузурги худро пос 
дошта, онро гиромӣ ва муқаддас медонанд. Имрузҳо мардуми 
тоҷик   30-юмин солгарди Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
110-солагии Қаҳрамони Тоҷикистон Мирзо Турсунзодаро бошукӯҳ 

ва дар фазои сулҳу ободкорӣ  истиқбол мегиранд. Барои таҷлили ин 
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санаҳои воқеан таърихӣ гирду атроф нуран алонур гашта, кишвари 

мо рӯз то рӯз обод ва намуди тантанавиро соҳиб шуда истодааст.  
Дарвоқеъ, давраи сохибистиқлолии кишварамон таҷассумгари 

сулҳу ваҳдат ва эҳёи анъанаҳои миллатамон ба шумор меравад. 
Шоирону адибон  бо асарҳою каломи пурэъҷоз  аз тамоми 

санъатҳои шеърӣ истифода бурда, истиқлолият ва сулҳу ваҳдати 
миллатамонро васф намуда истодаанд. Зимни ин қайд намудан 
зарур аст, ки  насле, ки даврони шӯравиро пушти сар кардааст, бо 
шунидани мафҳумҳо сулҳ ва дӯстӣ ба ёди шоири ширинкалом 

Мирзо Турсунзода меафтад. Маҳз ин шоири зиндаёд тӯли 
фаъолияти кориаш ба кишварҳои мухталифи дунё сафар карда, 
баҳри  дӯстию рафоқат, барқарории сулҳ кӯшишҳои зиёде кардааст. 
Замоне, ки мавқеи ҷамъиятии устод чун вусъатдиҳандаи ғояҳои 

сулҳпарварӣ дар ҷаҳон муайян гардид ва ашъори сулҳҷӯёнаи ӯ ба 
авҷи аъло расида буд, хонанда оид ба ҷангу нооромӣ ва талафоти 
ҷонӣ танҳо аз китобҳои таъриху тавассути матбуот тасаввурот 
дошту халос. Албатта, моҳияти ин калимаро дуруст дарк мекард, 

вале таъми ширини «сулҳ»-ро дар хуну пӯсти худ ҳанӯз эҳсос 
накарда буд. Танҳо баъди ҷанги шаҳрвандӣ, вақте ки мардуми 
заҳматкашидаи тоҷик ба сулҳу субот ноил гардиданд,  бори дигар 

ба ашъори пурмӯҳтавои Мирзо Турсунзода рӯй оварданд. Акнун 
барои ҳамагон маълум шуд, ки чаро замоне устод «Суруди сулҳ»-ро 
бо хуни дил ва таппиданҳои беороми дил рӯи коғаз оварда будааст. 
Соҳиб шудан ба ин неъмати бебаҳо, дар ҳақиқат басо душвору 

сангин аст.  Мисраъҳои дар поён овардашуда, дар мавзӯи  сулҳ, 
шоҳбайтҳое мебошанд, ки дар ҳама давру замон моҳияти худро гум 
намекунанд: 

Менависам ман суруди сулҳро бо хуни дил, 
Бо таппиданҳои беорому рӯзафзуни дил. 

Лозим ба ёдоварист, ки яке аз асарҳои пурарзиши Турсунзода 
достони «Ҷони ширин» мебошад. Дар ин асар  дар 
баробари  инъикоси бисёр масъалаи муҳими замон, ба монанди 
дӯстию ҳамоҳангии  халқҳо,  мавқеи  зан ва мақоми ӯ дар ҷомеа, 

инчунин тараннуми сулҳ низ бо сабку услуби хосе баён шудааст. 
Шоир мақсади сафарҳояшро ҳамчун вазифаҳои муҳими шаҳрвандӣ 
аз тарғибу ташвиқи  сулҳу дустӣ ва баробарию 

бародарӣ  мешуморад. Вассофи сулҳ аз ин вазифаи пурифтихори 
хеш болида гуфтааст: 

Мо сафар дорем бо амри Ватан, 
Бо супоришҳои халқи хештан. 

Дустиро ҷустуҷӯ дорем мо, 
Аз амони гуфтугӯ дорем мо. 
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Устод Турсунзода дар ин шоҳасарашон бо ҳисси баланди 

вафодори ва садоқат нисбат ба оила моҳияти асосии мафҳумҳои 
муқаддаси «сулҳ» ва «дӯстӣ»-ро бо соддагиву равони чунин эзоҳ 
додааст: 

 Ҷони ширин, бин, чи сон сулҳ аст зӯр, 
Бин, чи сон шуд дӯстӣ моро зарур. 

Мирзо Турсунзода ҳангоми сафар намуданаш ба кишварҳои 
мухталифи Осиё ва Африко, вақте  ки паёми сулҳро дар фазои 
минтақаҳо танинандоз мегардонид, ба хуби дарк намуда буд, ки 
мафҳуми сулҳ – яъне, идомаи зиндагӣ,  ояндаи 

дурахшон  ва  абадият мебошад.  Барои ҳамагон маълум буд, ки 
ҷанг танҳо барои як зумра шахсони манфиатҷӯву адоватпеша  
лозим аст ва аксарияти мардуми оддӣ ҷонибдори сулҳу дустӣ 

мебошанд. Дар яке аз байтҳои худ устод фикри оммаро нисбати ин 
ду мафҳум чунин тасвир намудааст[3]: 

Сулҳ гӯӣ, мисли гул хандон шаванд, 

Ҷанг гӯӣ, аз ғазаб тӯфон шаванд. 
 Умуман, васфи сулҳу дустӣ дар эҷодиёти устод мавқеи 

алоҳидаро ишғол мекунад. Достонҳои «Садои Осиё», «Духтари 

муқаддас», «Ман аз Шарқи озод» ва ғайраҳо ба ин мавзӯи мубрам 
вобастагии зиёде доранд. Дарк ва таблиғи мафҳуми сулҳ 
Турсунзодаро то ба мақоми Раиси кумитаи сулҳи кишварҳои Осиё 
ва Африко расонид ва ӯ вассофи сулҳи минтақаҳо ва рамзи амнияту 
субот гардид. 

Ҳар мисрае, ки шоир дар он сулҳро васф намудааст, имрӯз аз 
ҷониби мардумони сулҳдӯст чун шиори зиддиҷангӣ мавриди 

истифода қарор мегирад:    
 Сулҳ бо имзои моҳо – мардумони фатҳёб 
Менамояд нақшаҳои ҷангҷӯёнро хароб! 

Худи шоир зарурату арзиши сулҳро дар тамоми лаҳзаҳои ҳаёт 
чунин баён кардааст: “сулҳ дар ҳар кори халқ, дар иду тӯй, дар 
ободонии мамлакат маскан гирифтааст”[2]. 

Вақте ки  бобати  вассофи сулҳ будани Мирзо Турсунзода 
сухан меронем, гуфтаҳои академик Муҳаммад Осимиро ёдовар 
шудан хеле бамаврид аст.  Устод Осимӣ обрӯву мақоми Мирзо 
Турсунзодаро чун мунодии сулҳи Осиёву Африко қайд намуда, аз 

забони ҳиндуе, ки тасодуфан дар як сафар хамсӯҳбати ӯ гардида 
буд, доир ба Турсунзода оварда буд: “Сано бар он миллате, ки 
чунин фарзандро тавлид намуд ва Мирзо Турсунзода дорад!”. 
Барҳақ, Мирзо Турсунзода тавонист Тоҷикистонро барои оламиён 
чун макони сулҳ муаррифӣ намояд ва эътимоди комил дошт, ки ин 
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ҷумҳурии кӯчаки офтобӣ абадан  барои минтақаҳои Осиёву Африко 

ҳамчун рамзи сулҳу дӯстӣ боқӣ мемонад.  
Шукри ваҳдату истиқлол, ки  миллати тоҷик, имрӯз дар фазои 

орому осуда зиндагии музаффаронаро пеш мебарад. Итминони 
комил дорам, ки имрӯз ҳар касе, ки оид ба сулҳу дӯстӣ назаре иброз 
намудан мехоҳад, ҳатман ба шоҳбайтҳои Мирзо Турсунзода рӯй 
хоҳад меовард. Чунки ин абармарди миллат дар фазои фарҳангу 

маънавиёти миллати тоҷик яке аз чеҳраҳои беназир ба ҳисоб рафта, 
мероси безаволи ӯ дар ҳама давру замон ҳамқадами мо хоҳад буд. 
Месазад дар ин маврид назари мутафаккири бузургеро ёдовар шуд, 
ки гуфтааст: 

Шеъри Турсунзода рози ваҳдат аст, 

Ҳам суруди сулҳ бар ҳар миллат аст. 
Вазифаи мо, кураторони гурӯҳҳои академист, ки дар ниҳоди 

ҷавонон ҳисси ватандӯстию сулҳпарастӣ ва дӯстиву рафоқатро 
баланд бардошта, онҳоро ба китобхониву шеъразбаркунӣ, хусусан 
ба шеърҳои устод Мирзо Турсунзода равона созем. Хосатан, ки 
имсол тибқи дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ- 

Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 110-солагии 
Қаҳрамони Тоҷикистон, адиби нотакрор Мирзо Турсунзода дар сар 
то сари кишвар ботантана ҷашн гирифта хоҳад шуд. 

  
Пайнавишт: 

1. Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.03. 2006, 
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2. Мирзо Турсунзода. Осори мунтахаб /Иборат аз ду ҷилд.- Душанбе: 
Ирфон, 1981 

3. Мусоев, А. Фарзанди қарни ХХ: Мирзо Турсунзода.- Душанбе: Ифрон, 
2010.- 65 с. 
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муаллими калони кафедраи 

технологияҳои иттилоотию  

коммуникатсионӣ  ва барномарезӣ 
 

ОМИЛҲОИ АВВАЛИ САР ЗАДАНИ  

ДУШВОРТАРБИЯГӢ ДАР ОИЛА 

 

Таърихи тамаддун далели он аст, ки аз қадимулайём тамоми 
халқияту миллатҳо ба масъалаи таълиму тарбия аҳамияти 
аввалиндараҷа медоданд, зеро халқҳои маърифатпарвари ҷаҳон ба 

хубӣ дарк намудаанд, ки камолоти маънавию ҷисмонии шахс, ба 
ин ё он мартаба ноил гардидани ӯ аз таълиму тарбия вобастагии 
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ногусастанӣ дорад. Аз ин рӯ, дар ҳама давру замон бузургони мо 

ва халқҳои дигар ба ин масъалаи ҳаётан муҳим эътибори ҷиддӣ 
дода, афкори басо бикр баён намудаанд, ки ҳеҷ гоҳ кӯҳна нахоҳад 
шуд. 

Ба ҳамагон маълум аст, ки дар ҳама давру замон гузаштагони 
халқи тоҷик ва дигар халқҳо оиларо заминаи асосии таълиму 
тарбияи фарзанд ҳисобидаанд. 

Дар асоси гуфтаҳои гузаштагони халқи тоҷик ва дигар 
халқиятҳо гуфтан мумкин аст, ки дар раванди таълиму тарбия 
волидайн ҳамон вақт муваффақ мегарданд, ки барои рушди 
ҷисмонӣ ва ақлонии кӯдак шароити мусоид фароҳам оваранд. 

Мақсад, вазифа ва роҳҳои амалӣ намудани онро ба хубӣ дарк 
намоянд, аз усулҳои дурусти тарбия истифода намуда, нисбати 
кӯдак талаботи ягона дошта бошанд, бо рафтору кирдору гуфтори 
худ дар назди фарзандон намуна бошанд [1,с.34]. 

Асоси муносибати волидайн ва фарзандонро бояд муҳаббат 
ва боварӣ, ки ба эҳтироми тарафайн асос ёфтааст, ташкил намояд. 

Дар асоси ҳамин гуфтаҳои ниёгон гуфтан мумкин аст, ки оила 
асоси бунёди шахсияти кӯдак ба ҳисоб меравад. 

Оилаи хуб беҳтарин мактабест, ки дар он мактаб кӯдак 
лабханд, хушҳолӣ, хушхулқӣ, худдорӣ ва бурдборӣ, вазифашиносӣ 

ва ахлоқро меомӯзад, инкишоф ва такомул меёбад, роҳ меёбад, 
ворид мешавад. Баръакс, оилаи номуносиб бадтарин мактабест. 
Дар ин гуна оилаҳо ба таълиму тарбияи фарзанд беэътиноӣ зоҳир 

менамоянд ва дар ин оилаҳо кӯдакони душвортарбия ба воя 
мерасанд. 

Омӯзиши масъалаҳои бачагони душвортарбия яке аз 
муаммоҳои марказии илмҳои педагогика ва психология ба шумор 
меравад. Зеро ин масъала ба муҳокима ва баррасии илмӣ ва ҳам 
амалӣ ниёз дошта, натиҷаҳои хуб метавонад ба бор оварад. 

Омилҳои сар задани ин масъала, пеш аз ҳама, ба вазъи иқтисодӣ ва 
муҳити номусоид вобаста мебошад [2,с.50]. 

Дар ин асно метавон ҳодисоти солҳои 90 – уми кишварро ба 
ёд овард, ки на танҳо ба соҳаҳои иқтисодӣ ва сиёсӣ, балки дар 

масъалаҳои маориф ва илму фарҳанг низ як қатор мушкилотро ба 
миён гузошт. Насли наврас ба душвориҳо дучор гардид.  

Ҳамаи ин аз он шаҳодат медиҳад, ки дар таълиму тарбияи 

насли наврас оила, мактаб ва аҳли ҷамъиятчигӣ ба камбудие роҳ 
доданд, ки дар натиҷа бачагони душвортарбия ба воя расиданд. 
Масъалаи бачагони душвортарбия дар ҳамаи давру замон вуҷуд 
дошт ва вобаста ба он мутахассисони соҳаи педагогика ва 

психология фикру ақидаҳои худро мунтазам баён менамуданд ва 



  

309 

имрӯз ҳам баён намуда истодаанд. 

Дар шароити кунунӣ масъалаи бачаи «душвор» яке аз 
масъалаҳои муҳимми рӯз ба ҳисоб меравад. зеро шумораи чунин 
бачагон рӯз то рӯз зиёд гардида истодааст. Дар асл мафҳуми 
«душвортарбия» аллакай баъди ба охир расидани Ҷанги якуми 

ҷаҳонӣ, тахминан солҳои 20-уми асри гузашта масъалагузорӣ шуда 
буд. Дар ин давраи таърихӣ нишондиҳандаҳои вайроншавии 
оилаҳо, гуруснагӣ, ятим мондани фарзандони солиме, ки дар 
оилаҳои солим зиндагӣ мекарданд, то ба дараҷае афзуда буд. 

Ҳамин тавр, ин мафҳум аз солҳои 30-юми асри XX ба илм ворид 
карда шудааст.  

Доир ба ин масъалаи муҳим, психолог – педагогони машҳури 
ҷаҳонӣ аз ҷумла: К. Роҷерс, Л.С. Алексеева, А.С. Макаренко, С.Т. 
Шатский, П.П. Блонский, Л.С. Виготский, В.Н. Сорока - 
Росинский, Э.Г. Костяшкин, Ю.П. Азаров, В. Леви, В.А. 
Сухомлинский, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, олимон 

Маҳмудов Ш.К., Абдурашидов Н. ва дигарон корҳои илмию 
тадқиқотии худро ба анҷом расонидаанд. 

Дар мақолаи мазкур мо хостем баъзе сабабҳои ба вуҷуд 
омадани душвортарбиягии насли наврас ва муносибат бо 
кӯдакони душвортарбияро мавриди баррасӣ қарор диҳем. 

Мафҳуми «душвортарбия» вобаста ба шароитҳои мавҷудаи 

ташаккулёбии ҷамъиятӣ, дигаргунии шароити зиндагӣ, моҳияти 
тасаввурот ва нишонаҳои он доимо тағйир ёфта меистад. Оид ба 
ин масъала педагоги машҳури шӯравӣ А.С. Макаренко навишта 
буд, ки “нуқсондории шуур - ин, албатта, нуқсондории шахс 

набуда, ин - нуқсондории кадом як ҳодисаҳои иҷтимоӣ, 
муносибатҳои иҷтимоӣ, хулоса, пеш аз ҳама муносибатҳои 
вайроншудаи байни шахс ва ҷамъият, байни талаботи шахс ва 
талаботи ҷамъият аст”. Дар “Вожаномаи тафсирии истилоҳоти 

психологӣ ва педагогӣ»-и Қ.Б. Қодиров, М.Т. Давлатов, С.Х. 
Расулов душвортарбиягӣ чунин шарҳ додаанд: “душвортарбиягӣ - 
дуршавӣ дар рафтор ва психикаи кӯдаку хонандагоне, ки диққати 
махсуси омӯзгорон, волидайн ва роҳу воситаҳои инфиродии 
таъсиррасониро барои бартараф намудани он талаб мекунад”  

В.А. Сухомлинский дар китоби худ “Мудрость родительской 
любви” душвортарбиягонро чунин шарҳ додааст: 
“Душвортарбиягон - ин кӯдаконеанд, ки дар ташаккулёбии онҳо 

рафтори ғайримуқаррарии аз меъёр берун, қафомонӣ дар ақл, 
ҳиссиёт ва маънавиёт мушоҳида мегардад” [3,с.86]. 

Фикрҳои дар боло овардашударо ҷамъбаст намуда, гуфтан 
мумкин аст, ки: душвортарбия - ин шахсест, ки майл ба раванди 
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ҳаракатҳои манфӣ дорад. 

Дар кӯдакони душвортарбия чунин хусусиятҳои манфиро 
мушоҳида кардан мумкин аст: қаҳру ғазаби зиёд, ноустуворӣ дар 
вазъиятҳои нисбатан душвор, якравии аз ҳад зиёд, табъи хираву 
зуд - зуд ивазшаванда, нооромиву беқарорӣ, гӯш накардани 

наздикон, аз ҷумла волидайн, бобою бибӣ. 
Бояд дар хотир дошт, ки бача худ аз худ ҳеҷ гоҳ ба чунин 

ҳолат ва хусусиятҳои ғайримуқаррарӣ гирифтор намегардад. 
Сабабгори ин ҳама, пеш аз ҳама, худи калонсолон ва оила 

мебошад, ки бесабаб дар вазъиятҳои гуногуни ҳаётӣ бачаро зери 
танқиду таҳдид ва сарзанишҳои рӯзмарра қарор медиҳанд. Аз ин 
ҷо мебояд, дар раванди тарбия вобаста ба ҳар давраи синнусолӣ 
муносибати мувофиқро пеша кард. 

Мувофиқи ақидаи психологи америкоӣ К. Роҷерс, “барои кор 
бо кӯдакони ба қавли ӯ “серташвиш” бояд чунин шароитҳоеро 
фароҳам овард, ки онҳо билкул ба инкишофи шахсияти кӯдак 
мусоидат намоянд, ӯро барои рӯй гардонидан аз шаклҳои манфии 

рафтору мақсадгузориҳо ва пеша намудани равияҳои нав водор 
намоянд”  

Дар илми психология чунин аломатҳои муҳимтарини 
наврасони душвортарбия муайян карда шудаанд, ки мазмуну 
муҳтавои “кӯдакони душворро” нишон медиҳанд. 

Аломати якумро мавҷудияти дуршавӣ аз меъёрҳои рафтор ё 
худ каҷрафторӣ дар наврасон ташкил медиҳад. Меъёр ва дараҷаи 

каҷрафторӣ тавассути тестгузаронӣ ва усулҳои махсуси 
эксперименталӣ муайян карда мешавад. Каҷрафтории наврасон на 
танҳо дуршавиро аз меъёру талаботҳои мақбули умумибуда ифода 
мекунанд, балки барандаи заминаю сарчашмаҳои рафтори 

ношоям, вайроншавии меъёрҳои ахлоқӣ, иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ 
мебошанд, ки метавонанд ба субъекти рафтор, ба инкишофи 
шахсияти ӯ, ба одамони гирду атроф ва умуман ба ҷамъият таҳдид 
кунанд. Баҳри тавсифи каҷрафторӣ чунин мафҳумҳои махсусро 
истифода мебаранд: рафтори деликвентӣ ва рафтори девиантӣ. 

Рафтори деликвентӣ - ин маҷмӯи рафторҳои ношоям, айбу 
гуноҳ, ҳуқуқвайронкуниҳои хурдро мефаҳманд, ки аз 
ҳуқуқвайронкуниҳои ҷиддӣ ва табиати ҷинояткорона дошта, 

куллан фарқ мекунанд. 
Рафтори девиантӣ - рафтору амалҳое мебошад, ки бар зидди 

меъёрҳои маънавӣ - ахлоқӣ равона карда шудааст. 
Рафтори девиантӣ кирдору амалҳое мебошад, ки он аз 

ҳуқуқвайронкуниҳои хурд оғоз меёбад. Он одатан аз дарсгурезиҳо 
сар зада, сипас ба корҳои манфӣ, аз ҷумла оворагардиҳо оварда 
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мерасонад. Яке аз шаклҳои назарраси душвортарбиягии 

ноболиғон ин рафторҳои зиддиҷамъиятӣ мебошад. Ду самти 
рафтори зиддиҷамъиятиро олимони соҳа фарқ кардаанд: 

1. Дараҷаи тоҷиноӣ. Ин ҳолатест, ки ноболиғ ҳоло субъекти 
ҷиноят нагаштаасту рафтори иҷтимоии ӯ дар зинаи 
ҳуқуқвайронкуниҳои хурд қарор дорад, ба монанди вайрон 

кардани меъёрҳои ахлоқ, беҳудагардӣ, оворагардӣ, танбалӣ ва 
ғайра; 

2. Дараҷаи ҷиноӣ, вақте ки ноболиғ ба субъекти ҷиноят 
мубаддал гардидаасту амалҳои ҷиноятӣ содир менамояд. 

Педагоги барҷастаи рус А.С. Макаренко мегӯяд: “Рафтори 

шумо худ ҳар лаҳза нақши ҳалкунанда дорад. Фикр накунед, ки 
кӯдакро танҳо дар вақти муошират намудан, ёд додан, фармон 
додан тарбия менамоед. Шумо фарзанди худро дар ҳар як лаҳзаи 

ҳаёт, ҳатто ҳангоми дар хона набуданатон ҳам тарбия менамоед. 
Баҳри тарбиянамоӣ вақти бисёр лозим нест, балки истифодаи 
ками вақте ки оқилона сарф мешавад, лозим мегардад [4,с.135]. 

Доир ба масъалаи мазкур афкору ақидаҳои олимони соҳаи 

педагогика ва психология хеле зиёд дарҷ гардидааст. Аз аксари 
ақидаҳои олимони соҳа хулоса бароварда гуфтан мумкин аст, ки 
дар душвортарбия гаштани насли наврас бешубҳа оила сабабгор 
аст.  
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ВАТАНПАРАСТӢ- АРЗИШИ МУҚАДДАС ВА ЯКЕ АЗ 

РУКНҲОИ МУҲИМТАРИНИ ТАРБИЯ  
 
Дӯст доштани ватан, эҳтиром ба он, эътимоду эътиқод ба 

имрӯзу фардои некаш парваридан, тайёр будану ҷонфидоӣ намудан 
барои ҳифзи марзу буми он мебояд дар ниҳоди шаҳрванд, ҳамчун 

омили ягонаи ватандӯстӣ ташакул ёбад. Ватанпарастӣ арзиши 
муқаддас ва яке аз рукнҳои муҳимтарини тарбияи инсон ба шумор 
меравад.  

Дар атрофи заминаҳои асосии тарбияи ватандориву 
ватанпарастӣ бояд иброз дошт, ки таҳкурсӣ ва таҳкими он аз 
даврони тифлӣ сарчашма мегирад ва бо гузашти айём нумӯъ 

меёбад. Аслан, дар ҳама давру замон тарбия аз оила оғоз шуда, дар 
кӯдакистон, мактаб, муҳити атроф, инчунин, дар хондан, дидани 
вохӯриҳо, радио, телевизион, матбуоти даврӣ ва дигар воситаҳои 
таъсиррасон нумӯъ меёбад. Муҳимтарини тарбияи ватанпарастӣ 

дар он аст, ки он бояд фарогирии тафаккури тамоми шаҳрвандон 
дар ҷомеа бошад. Зеро дӯст доштани Ватан, ҳимояи марзу буми он, 
эҳтиром намудани арзишҳои миллиамон вазифаи муқаддаси ҳар 
фарди солимфикри ҷомеа ба шумор рафта, эмин нигоҳ доштани 

пешрафту таҳкими сохтори давлатдорӣ қарзи имони мо буда, 
манзалати махсус дорад. 

Чунончи, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 
Паёми порсолаашон ба маҷлиси Олӣ таъкид карда буданд «ҳимояи 
манфиатҳои миллату давлат бо дасту дилу нияти пок ва содиқонаву 

поквиҷдона хидмат кардан вазифаи фарзандӣ ва қарзи имониву 
инсони ҳар яки мо ва мақсаду мароми ягонаи мост!» 

Насли ҷавони имрӯза, ки чунин як даврони созандагиву 
бунёдкорӣ, оромиву амният ба дунё омада, камол ёфта истодаанд, 

бояд ба қадри ин ҳадяи гаронбаҳои сарнавишт: мамлакати тинҷу 
осуда, сарвари мамлакати худ, ки пайваста дар паи ғамхории насли 
ҷавон аст, бирасанд, 

Ватани худро дӯст доранд, ҳамеша аз паи ободию осудагии 

кишвар камари ҳиммат банданд ва ба Ватани азизи худ вафодор 
бошанд. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чун 
фарзанди содиқу вафодори миллат пайваста ҳам ба сухан ва ҳам бо 
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амалҳои ҷавонмардонаи хеш собит намуданд, ки Ватанро чун 

гавҳари ноёб ҳифз намоем ва барои рушду нумӯъ, баланд 
бардоштани нуфузи эътибори он тамоми қувваю иродаи хешро 
равона созем. 

Яке аз вазифаи асосие, ки имрӯз дар пеши мо меистад, тарбияи 
ватандӯстиву ватанпарастӣ ва масъалаи тарбияи ҳарбӣ – ватандӯстӣ 
ҷавонон мебошад, ки дар ҷомеаи муосир яке аз вазифаҳои асосии 

ҳар яки мо ба шумор меравад, зеро моҳият ва мазмуни тарбияи 
миллиро дар марҳилаи нави таърихӣ ба танзим дароварда, нақш ва 
мақоми онро дар ташаккули шахсияти инсони комил муайян 
месозад. Он имконият медиҳад, ки ҷавонони Тоҷикистон новобаста 

аз маҳаллу миллат, роҳҳои гуногуни тарбияро барои инсони комил 
будан, интихоб ва амалӣ намоянд. 

Бояд тазаккур дод, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон тарбияи наврасон ва ҷавононро дар руҳияи 
арзишҳои суннатию башарӣ яке аз вазифаҳои муҳими имрузу 
ояндаи давлат ва ҷомеа дониста, масалаҳои демографӣ ва танзими 
оиларо ҳамчун омили асосии ҷомеаи солим ба миён гузоштаанд. 

Таърих борҳо собит намудааст, кишваре, ки ба таълиму тарбияи 
ҳарбию ватандӯстии ҷавонон эътибори хоса зоҳир менамояд, 
пояҳои он қавию устувор гашта, умри ҷовидонӣ мебинад. 

Ин аст, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 
сиёсати худ ҷавононро неруи қавии пешбарандаи ҷамъият 
ҳисобида, ояндаи миллату мамлакатро аз онҳо вобаста медонанд ва 
пайваста таъкид менамоянд, ки ҷавононро бояд дар руҳияе тарбия 

намоем, ки чун фарзандони диловари Ватан, қаҳрамонони халқ – 
Спитамен, Темурмалик, Деваштич Муқаннаъ, Восеи диловар ва 
садҳо тани дигар хешро муҳофизи Ватани худ созанд. Барои ин пеш 

аз ҳама, бояд ҷавонони мо бо таҳсил ва ё шуғли доимӣ фаро 
гирифта шаванд. Ҳамчунин, онҳоро ҳамеша ба корҳои муфиди 
ҷамъиятӣ ҷалб намудан, дар дили онҳо муҳаббат ба меҳнат ва 
кӯшиш барои ободии як гӯшаи диёрро бедор намудан вазифаи ҳар 
яки мост. 

Вазифа ва рисолати мо дар назди давлат, Ватан ва ҷомеа ин 
аст, ки бо неруи ақлу заковат ва тадбирҳои самарабахш дар дили 

насли ҷавони имрӯза ҳамин эҳсоси гарми ватандӯстӣ, 
хештаншиносӣ, садоқат ба Ватан, муҳаббат ба сарзамини аҷдодии 
худ, ҷасорат, шуҷоату далерӣ ва дарки воқеии шарафу нангу 

номусро, ки дар симои Роҳбари давлатамон пайваста мушоҳида 
менамоем, бедор намоем. Зеро ҷавонони мо дар чунин як замоне 
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умр ба сар мебаранд, ки ҳар рӯз, ҳар лаҳза олами сиёсат, илму 

техника, тамаддун, фарҳангҳо дар тағйироту таҳаввулот аст. 
  Имрӯз дар саросари кишварамон сулҳ ҳукмфармо аст, аммо, 

мутаассифона, то ҳанӯз таҳдиди хатарҳо аз ҷониби иддае аз 
бадхоҳони давлатамон аз байн нарафтааст. 

Барои мо имрӯз дар ин вазъ зарур аст, ки дарки масъулияти 
ватандориву миллатдӯстӣ дошта бошем. 

Барои бақои давлату миллат, ташаккули хислатҳои устувор, 
пеш аз ҳама, ҷасорат, ифтихор ва ғурури солиму миллӣ ба мо зарур 

аст. Ватанро бояд дӯст дошт ва ба қадри арзишҳои миллӣ расид. 
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3. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тасдиқи 
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Моҳираи Раҳмон, 
 муаллимаи калони 

кафедраи фанҳои риёзї 
 –табиатшиносии муосир 

 

ТАЪЛИМУ ТАРБИЯ МАСЪУЛИЯТ МЕХОҲАД 
 
Имрӯзҳо Тоҷикистони азизамон ҳамчун давлати 

соҳибистиқлол дар роҳи бунёди ҷомеаи демократӣ ва ҳуқуқбунёд 
қарор дорад. Вақте ки аз хусуси давлати ҳуқуқбунёд сухан меронем, 

мо пеш аз ҳама онро ба назар меоварем, ки ҳуқуқҳои ҳамаи 
шаҳрвандони ҷумҳурӣ бояд ҳимоя гарданд ва нисбати 
шахсияташон эҳтироми хоса гузошта шавад. 

Фарзандон ҳамон шаҳрвандоне маҳсуб меёбанд, ки маҳз бо 

нерӯи тавонои ҷисмию руҳии онҳо метавон чунин  ҷамъиятро бунёд 
намуд. Пас, чунин бунёдкорони ҷомеасозро таълиму тарбия 
намудан зарур аст. 

Мушоҳида ва омӯзишҳои педагогию психологии солҳои охир 
нишон медиҳад, ки бо вуҷуди дар даврони истиқлолият дар бунёди 
оилаи устувори тоҷик ба муваффақиятҳо ноил шуданамон, инчунин 

мушкилот ва муаммоҳои мувофиқ ба замони нав ба вуҷуд омаданд, 
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ки ба раванди таълиму тарбияи фарзандон тасъсири манфии худро 
расонида истодааст,  аз қабили ҳуқуқвайронкунии ноболиғон, 
нашъамандӣ ва ғайра. Аз ин хотир ҳадафи «Қонун дар бораи 
масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» аз он 
иборат аст, ки насли наврасро аз он ангезаҳои зиддииҷтимоӣ ва 
зиддиахлоқӣ эмин нигоҳ дорад ва бунёдкорони  қисман ва руҳан 
солимро ба воя расонад. 

Солҳои охир ба ҳуҷраҳои машваратии психологӣ шаҳрвандони 

зиёде бо муаммоҳои гуногун (шахсӣ, оилавӣ, ахлоқӣ, ислоҳкунии 
рафтор, пешгирии ҳолатҳои номатлуби руҳӣ ва ғ.) муроҷиат 
менамоянд. Бештари муроҷиатҳо марбут ба масъалаҳои таълиму 
тарбияи фарзандон мебошад. Баъд аз таҳлили амиқи сабабҳои 

чунин каҷрафторию каҷфикриҳои ҷавонон ба хулоса омадан 
мумкин аст, ки эҳсоси пасти масъулияти волидайн ва омӯзгорон ба 
ин низ мусоидат менамояд. Беҳуда нест, ки боби 2-юми Қонун “ Дар 
бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» ба 
ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои падару модар бахшида шудааст ва дар он 
баробарҳуқуқии волидайн ба таври равшан таъкид карда мешавад. 

Саволе ба миён меояд, ки ин талаботи ниҳоят муҳими Қонун дар 
оила ва мактаби имрӯза риоя мешавад ва умуман вазъи он моро 
қонеъ карда метавонад? Ба назари психологҳо тарбия на аз баъди 
тавлиди кӯдак, ҳанӯз аз давраи эмбрионалӣ шурӯъ мешавад. 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки нақш ва саҳми падар дар сабзишу 
тарбияи солими ҷанин дар батни модар ҳангоми 9 моҳи 
ҳомиладорӣ беҳад кам аст ва дар баъзе оилаҳо ин масъулият 
тамоман дида намешавад. Яъне, масъулияти томи сабзиши солими 
ҷанин бар дӯши модар гузошта мешавад. Агар каҷрафторие аз 
ҷониби фарзанд сар занад, он гоҳ падар сабабашро дар модари ӯ 

мебинаду ӯро сарзаниш мекунад. Чунин тарзи муносибат ба тарбия 
нобаробарии гендерӣ ба амал меояд. Бинобар ин, таъмини 
баробарии гендерӣ дар масъулияти волидайн шарти муҳими 
инкишофи солими психикии фарзандон то тавлид ва баъди тавлид 
мебошад. 

Омӯзишҳои психологӣ нишон доданд, ки эҳсос накардани 
масъулият аз ҷониби волидайн мусоидат ба он мекунад, ки дарахти 
зӯроварӣ решаҳои худашро ба чунин оилаҳо мепартояд. Чор 
намуди муносибати бераҳмона бо кӯдакон мушоҳида 

мешавад:беэътиноӣ, ҷазои бераҳмонаи ҷисмонӣ, зӯроварии 
психологӣ ва шаҳвонӣ. Пурсишҳои психологӣ муайян намуданд, ки 
80 – 90% кӯдакон медонанд, ки дар оилаи онҳо зӯроварӣ байни 

аъзоёни оила мушоҳида мешавад, 35% занон дар доираи ба 
зӯроварии ҷисмонӣ гирифтор шуданашон ва 44,5% занон аз дучори 
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зӯроварии психологӣ (аз ҷониби волидайн, бародар ва хешовандон) 

дар овони кӯдакӣ ва наврасӣ хабар доданд. Бешубҳа, маҳз чунин 
муҳити  фишоровари психологӣ дар оила дар ташаккули шахсияти 
зӯроварҳои оянда аз ҷумла фарзандон мусоидат менамояд.  

Беэътиноӣ нисбати фарзанд ҳамчун яке аз зуҳуроти зӯроварӣ – 

ин набудани ғамхории зарурии волидайнӣ ё худ сарпарастӣ буда, 
вақте ки кӯдак  ниёз ба ғизо, сарулибос, сарпаноҳӣ, табобат, таҳсил 
ва ҳимоя аз шароитҳои хатарнок пайдо мекунад. Инро дар 
адабиёти психологӣ бо мафҳуми деприватсия (бепарастории 

иҷтимоӣ) ифода менамоянд. Аз ин лиҳоз, беэътиноӣ маънои 
масъулиятро эҳсос накардани волидайнро дорад. Волидайн набояд 
фаромӯш кунанд, ки «Кӯдакони Шумо бо Шумо ҳамон тавре 
муносибат мекунанд, ки Шумо бо волидайнатон муносибат карда 
будед» (Фалес). 

Муроҷиатҳои шаҳрвандон бо мақсади гирифтани ёрии 
психологӣ ва натиҷаи хулосаҳои судӣ – психологӣ далолат аз он 
мекунанд, ки тарбияи ҷинсӣ аз масъалаҳои мубрам ва ҳалталаби 

имрӯза ба шумор меравад. Волидайн дар ин қисмат ба тамом 
масъулиятро ҳис намекунанд гӯем, ҳам хато намекунем. Бояд зикр 
кард, ки тарбияи ҷинсӣ ба таври бояду шояд дар сатҳи оила, 
муассисаҳои томактабӣ, мактабҳои олӣ ва ҷомеа ба роҳ монда 

намешавад ва ин аст шумораи зиёди ҷинояткорони таҷовузкор ба 
номус, ҳомиладории бармаҳал дар байни мактабиён ва ғайра ба 
қайд гирифта шуданд. Тадқиқотҳои психологӣ тасдиқ менамоянд, 
ки маҳз дар синни сесолагӣ дар кӯдакон қобилияти дарк намудани 

фарқияти ҷинсӣ зоҳир мешавад ва аз ин хотир ба роҳ мондани 
тарбияи ҷинсӣ аз ҳамин давра мувофиқи мақсад аст. Бурдани 
корҳои мунтазам дар ин соҳа ба он мусоидат мекунад, ки 
фарзандон дорои шуури ахлоқӣ шуда, қобилияти худназораткунӣ, 

худбаҳодиҳӣ ва худидоракунии ахлоқиро эмин нигоҳ дошта 
метавонанд. Пас, бар дӯши волидайн боз ҳам масъулияти 
баландтар гузошта мешавад, ки барои ислоҳи чунин вазъиятҳо 
чораҳои тарбиявӣ андешанд. 

Ниҳоят ба суханони маорифпарвар ва ислоҳотпарвари тоҷики 
охири асри ХIX ва аввали асри ХХ Абдурауфи Фитрат ба волидайн  
муроҷиат карда мешавад: «Касоне, ки орзу ва андешаи тарбияти 
авлодро дорад, онҳоро лозим аст, ки бадану фикру ахлоқи 
фарзандони худро ба як дараҷае тарбия намоянд, ки интизомро 
вайрон нанамояд».  Ҳар кадоми ин қисми тарбия низ аз ибтидои 

валодат то ба синни ҳафтсолагӣ вазифаи падару модар аст. Аз 
ҳаштсолагӣ  то бистсолагӣ вазифаи мактабу мадраса аст ва баъд аз 
он то охири умр вазифаи худи одамӣ мебошад. 
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НАҚШИ КОНСЕПСИЯИ МИЛЛИИ ТАРБИЯ ДАР ТАТБИҚ 

НАМУДАНИ СИЁСАТИ ДАВЛАТИИ ҶАВОНОН 
 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибистиқлол тамоми 
марҳилаҳои инкишофро паси сар намуда, ҷиҳати боз ҳам 

ташаккули давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона саъю 
кӯшиш намуда истодааст. Давлати демократӣ хусусияти муҳим, 
яъне ҳокимияти халқро дар худ касб намуда, бо мақсади расидан ба 
ҳадафҳои худ чораҳои заруриро бо сиёсати дурандешона ва 
хирадмандона пеши кор кардааст. 

Консепсияи миллии тарбия, низ ҷиҳати тарбия намудани омма, 
бахусус ҷавонон ва фаъол намудани иштироки онҳо дар ҳаёти 

сиёсиву ҷамъиятӣ ва омода шудани онҳо ба ҳаёти мустақилона 
саҳми бузурги худро дорад. Консепсияи мазкур нахуст таҷриба 
буда, дар тарбияи тамоми мардуми тоҷик аҳамияти хоса дорад. 

Муҳимияти унсурҳои санади мазкур дар он инъикос мегардад, ки 
он як чаҳорчуба ё худ роҳнамое барои тарбиятгарони омма 
мебошад. Имрӯзҳо ҳаёти сиёсӣ ва проблемаҳои глобалӣ моро водор 
месозад, ки донистан ё худ омӯхтани як соҳа барои мутахассиси 

ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнати ҷаҳонӣ нокифоя буда, 
Консепсияи миллии тарбияи бо пуррагӣ ин нокифоягиро рӯйпӯш 
хоҳад намуд. 18-унсури санади мазкур дар худ тамоми самтҳои 
ҳаётан муҳими ҷавононро дарбар гирифта, баҳри тарбия ва ба 

камолот расидани ҳар як наврасӣ тоҷик мавқеи муҳим дорад: 

http://revolution/
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Тарбияи ғоявӣ-унсури аввали Консепсии миллии тарбия буда, 

ҳадафи асосии он дар шуури халқ ташаккул додани ғояҳои 
ватандӯстиву хештаншиносӣ ва худогоҳии миллӣ мебошад. Маҳз 
тарбияи ғоявӣ манфиатҳои миллии халқро ҳифз намуда, дар 
тафаккури онҳо ғояҳои муаррифӣ ва ҳифзкунандаи ҷомеаи 

демократӣ ва истиқлолияти давлатиро ба вуҷуд меорад. 
Тарбияи миллӣ –  эҳтиром ва гиромидошти фарҳанг ва 

таърихи бузурги тоҷиконро дар худ касб намуда, ҷиҳати баланд 
бардоштани ҳиссӣ ифтихор ба миллат, давлат ва гузаштаи худро 

дар тафаккури шаҳрвандон ташаккул медиҳад. Донистани таърихи 
худ ва ифтихор намудан бо гузаштагони худ пояест барои ҳисси 
ватандӯстиву хештаншиносии мо ҷавонон. 

Тарбияи хештаншиносӣ ва худогоҳии миллӣ – донистани 

гузаштагони худ ва эҳтиром намудани онҳо ва дар ин васила 
бунёди давлати миллӣ. 

Тарбияи ватанпарастӣ – яке аз муҳимтарин шохаҳои тарбия ба 
шумор рафта, расидан ба қадри истиқлолият ва ҳамчунин ҳимоя 

намудани онро вазифаи  ҷонии ҳаряк шаҳрванди ватан меҳисобад. 
Маҳз, ҳумин унсур мардумро ба якдиливу инсонпарастӣ даъват 
менамояд. Хизмат ба ватан вазифаи ҷонии ҳар як ҷавон ба шумор 

рафта, тарбия намудани онҳо дар ин замина ононро уҳдадор 
менамояд, дар назди Ватан – Модар адои вазифа намоянд. 

Тарбияи ахлоқӣ ва маънавӣ – бо баробари аз худ намудани 

илми муайян, тарбияи маънавӣ ва ахлоқӣ низ рушд  меёбад, зеро 
омӯхтани илм сабаби инкишофи маънавиёти шахс шуда метавонад. 
Тарбия ёфтани ҷавонон дар зери унсури мазкур барои бунёди 
оилаҳои намунавӣ ва тарбияи хуби насли наврас замина мегузорад. 

Тарбияи маърифат – мутолиаи китоб маърифати инсонро ғанӣ 
гардонида, ҷиҳати гузоштани эҳтироми дигарон, махсусан 
калонсолон, инчунин аз худ намудани илмҳои гуногун саҳм 
мегузорад. 

Тарбияи ҳуқуқӣ – тарбияи мазкур ҳуқуқу уҳдадориҳои инсонро 
дар назди давлату миллати хеш муайян намуда, баҳри адои хизмат 

ба Ватан ҳар як шаҳрванди ҷумҳуриро муваззаф месозад. 
Тарбияи гуманистӣ – инсондустӣ тарбияи бисёр ҳам муҳим 

буда, ҳангоми татбиқи дуруст  ва пайдарпайи он мо метавонем 
пеши роҳи доғи рӯз, ифротгариву терроризмро гирем. 

Тарбияи зебоипарастӣ – зебоипарастӣ низ ҷиҳати инкишофи 
одам чун инсони комил мавқеи муҳим дошта, дигар намуди тарбия 
маҳз аз он сарчашма мегирад. 

Тарбияи меҳнатӣ ва касбинтихобкунӣ – яке аз муаммоҳои 
ҷавонони имрӯза таҳаммул надоштан аст, тарбияи мазкур 
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ҷавононро барои таҳаммулпазирӣ ва ҳаёти мустақилона ҳидоят 
менамояд. 

Тарбияи иқтисодӣ – дар шароити иқтисоди бозоргонӣ ва 
амалигардонии ҳадафи чоруми миллӣ, яъне саноатикунонии 

босуръати кишвар тарбияи мазкур саҳми худро дорад, зеро 
иқтисоди бозоргонӣ маълумотнокии иқтисодии тамоми соҳаҳои 
хоҷагии қишлоқро талаб менамояд. 

Тарбияи экологӣ – истифодабарии дуруст ва сарфакоронаи 
захираҳои табии, шаҳрдориву оиладорӣ дар тарбияи мазкур сайқал 
ёфта, тарзи ҳаёти солими ҷавононро таъмин менамояд. 

Тарбияи таҳаммул ва тоқатпазирӣ – таҳаммулпазирӣ ва 

тоқатпазирӣ барои ҷавонон ҳам дар омӯзиши дилхоҳ самти ҳаёти 
хоҷагии қишлоқ ва зиндагии рӯзмарра  муҳим буда, маҳз 
таҳаммулпазир набудани баъзе аз ҷавонҳо сабаби раҳгум задани 
онҳо мегардад. 

Тарбияи масъулиятшиносӣ – дар заминаи тарбияи мазкур аз 
фаъолияти касбӣ оғоз намуда, то оила барпо намудани ҷавонон ва 
пешгирии вайроншавии оилаҳои ҷавон ин шакли тарбия  зарур аст. 

Тарбияи ҳаёти солим – тарбия ёфтани ҷавонон дар заминаи 

ҳаёти солим ҷомеаи солимро ба миён оварда, баҳри пешгирии сатҳи 
бекорӣ, раҳгумзанӣ ва дигар ҳолатҳое, ки ба ҷомеа зарари ҷиддӣ ба 
бор меорад пешгирӣ хоҳад намуд. 

Консепсияи миллии тарбияи мавқеи басо муҳим дар тарбияи 

ҷавононро дошта, баҳри инкишофи насли ҷавон, амалӣ сохтани 
орзуву ормонҳои ҷавонон шароити мусоид ба миён хоҳад овард. 
Эҳтиром гузоштан ба Ватани худ, расидан ба камолоти шахсӣ, дар 
заминаи унсурҳои санади мазкур дарҷ гардида, мо ҷавононро дар 

руҳияи тарбияи шахсиятҳои сатҳи баланди ахлоқӣ, маънавӣ, 
фикриву ҷисми солим, ватандӯсту худогоҳ, уҳдадор ва 
масъулиятшинос, таҳаммулгарову зебоипараст ва созанда 

зебоипарастӣ тарбия менамояд.  
Барои пурзӯр намудани ҷавонон дар амалӣ гардидани 

унсурҳои мазкур, якчанд андешаҳо пешниҳод мегардад:  

 Ҷиҳати амалӣ сохтани санади мазкур дар қишрҳои ҷомеа 
махсусан ҷавонон, ки ояндаи миллату давлат мебошанд, корҳо 

тарғиботиву ташвиқотӣ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар ба роҳ монда 
шавад; 

 Шуъбаи махсус дар назди мақомотҳои иҷроияи ҳокимияти 
давлатии маҳаллӣ  бояд таъсис гардад, то кадом сатҳ омӯта шудани  
санади мазкурро назорат барад; 
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 Бо баробари ин бояд сохтори дахлдор падару модаронро низ 
масъулиятдор намояд, ки насли наврасро дар руҳияи унсурҳои 
мазкур тарбия намоянд; 

 Гурӯҳи корие  дар бахшҳои хусусӣ низ корҳои тарғиботиро ба 
роҳ монда, ҷиҳати баланд бардоштани тарбияи ватандӯстиву 

худогоҳӣ ва доштани маълумоти сиёсӣ корҳои тарғиботӣ баранд; 

 Бахшҳои варзиш ва дигар бахшҳои иҷтимоӣ бояд чораҳои 
дахлдор ва мунтазам дар байни аҳолӣ баранд, зеро бояд мардум ба 
пуррагӣ дарк намоянд, ки давлату миллат чунин санадҳоро барои 
манфиати шаҳрвандони худ қабул ва амалӣ намуда истодааст. 

Мунтазам бурдани корҳои тарғиботи байни мардум, бахусус 
аз ҷониби шахсоне, ки дар зиндагӣ ба дастовардҳои намунавӣ ноил 
гардидаанд, барои амалӣ гардидани санади мазкур шароит 
фароҳам меовард. Санади мазкур тамоми самтҳои ҳаёти ҷавононро 

дарбар гирифта, дар навбати худ мо ҷавононро мебояд шукргузорӣ 
ба давлату истиқлолияти миллӣ кунем ва баҳри пешбурди давлату 
миллати худ саҳмгузор бошем. 
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САРМОЯИ ИНСОНӢ ҲАМЧУН МАХЗАНИ ИСТИФОДАИ 

МАҚСАДНОКИ ЗАХИРАҲОИ ЗЕҲНӢ 
 

Бо дарназардошти талаботи ҷомеа ва аҳамияти бузурги 
таълиму тарбияи насли наврас зарурате ба миён омадааст, ки доири 
онҳо қонунҳои махсус қабул карда шавад. Зеро имрӯз, яъне дар 
замони ҷаҳонишавии босуръати проблемаҳои башарӣ ва омезиши 
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арзишҳо, ки нақш ва нуфузи таълиму тарбия ҳамчун меъёри 

иҷтимоӣ ба хотири рушди инсон ва таҳкими сармояи зеҳнӣ асоси 
бунёди ҷомеаи навро ташкил менамояд, қабули чунин санади 
муҳим иқдоми саривақтӣ мебошад. Бо ин мақсад ба баланд 
бардоштани потенсиали интеллектуалии одамон диққати 

аввалиндараҷа дода мешавад, чунки рӯҳияи баланди миллии 
мардум дар дигаргунсозиҳои инноватсионӣ нақши ҳалкунанда 
мебозад. Бинобар ин, чӣ қадар сатҳи рӯҳиявӣ - ахлоқии аҳолӣ 
баланд рушд карда бошад, ҳамон қадар системаҳои иқтисодӣ ва 

сиёсӣ бо муваффақият рушд мекунанд [1]. 
Сармояи инсонӣ маҷмӯи нишондиҳандаҳои зеҳнӣ, дониш, 

солимӣ, самаранокии меҳнат ва сифати зиндагӣ ба ҳисоб рафта, 
омили муҳими рушди иҷтимоӣ-иқтисодии ҳар кишвар мебошад. 

Мувофиқи омори Бонки ҷаҳонӣ, дар кишварҳои ба иқтисоди 
бозорӣ гузаранда, ки Тоҷикистон низ ба ин гурӯҳ шомил аст, 64 
дарсади рушди иқтисодӣ аз сармояи инсонӣ таъмин карда мешавад. 
Сармояи инсонӣ аз се шакл — сармояи маърифатӣ, маданӣ ва 

тандурустӣ иборат аст. Тибқи Стратегияи миллии рушд, вазифаҳои 
асосии бахши тандурустӣ дар рушди сармояи инсонӣ пешбурди 
фарогири баланд бардоштани дастрасӣ ба хизматрасонии босифати 

тиббӣ, барқарорсозии саломатӣ, ҳифзи иҷтимоӣ, баланд 
бардоштани сатҳи солимии аҳолӣ, дарозумрӣ ва некуаҳволӣ ба 
ҳисоб меравад. Тоҷикистон ба ҳайси кишвари рушдкунанда на 
танҳо дар соҳаҳои иҷтимоию  иқтисодӣ, балки дар соҳаи захираи 

инсонӣ низ рӯ ба инкишоф аст[2]. 
Барои нигоҳ доштани суръати баланди рушди иҷтимоӣ-

иқтисодии кишвар дигаргунсозиҳои инноватсионии иқтисодиёт ва 
мувофиқан ба ин тайёр кардани мутахассисони тахассуснокии сатҳи 

баланд дошта мувофиқи мақсад аст. Мутахассиси баландихтисос 
соҳиби арзиши баланди сармояи инсонӣ аст ва қобилияти истифода 
карда тавонистани технологияи баландро дорад, ки дар натиҷа 
метавонад молҳои рақобатпазири арзиши баланд доштаро истеҳсол 
намояд. Масалан, дар Германия ба пешрафти маърифатнокии 
аҳолӣ ҳанӯз дар асри XVI диққати махсус додаанд. Дар он вақт 

нисбат ба дигар мамлакатҳо дар Германия кори маълумотгирӣ 
бисёр такмил ёфта буд: соатҳои дарсӣ ва фанҳои омӯзиш зиёд 
буданд, донишҷӯён бо диққат таълим мегирифтанд ва омӯзгорон бо 
масъулияти баланд кор мекарданд. Кори маълумотгирӣ дар Англия 

вазифаи шахсии хар як фарди алоҳидаи ҷамъият ҳисоб мешуд ва ба 
мактабҳо ва университетҳои хусусӣ нигаронида шуда буд. Дар 
Штатҳои Муттаҳидаи Америка баъди соҳиб шудан ба истиқлолият 
дар мамлакат муносибатҳо нисбати маълумотнокшавии аҳолӣ 
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тамоман тағйир ёфтанд. Аз нимаи асри 19 сар карда, дар ин ҷо 

масъалаи ҳатман гирифтани маълумоти умумӣ васеъ ҷорӣ гашт ва 
ҳозир Штатҳои Муттаҳидаи Америка хамчун Германия ба системаи 
маълумотгирии ҳамаро фарогиранда гузаштанд [3]. 

Дар Япония модели ҳатман гирифтани маълумоти умумӣ ҷорӣ 

карда шуд. Ҳукумати мамлакат аз Штатҳои Муттаҳидаи Америка 
ва Европа муаллимонро даъват мекард, ки ба японҳо идеяҳо, 
методҳо ва технологияи навро омӯзонанд. Ҳанӯз соли 1925 99,4 
фоизи наврасони Япония ба мактабҳо ҷалб карда шуда буданд ва 

соли 1927 аллакай 93 фоизи японҳо маълумотнок буданд. Ҳозир 
ҳам дар Япония ба кори илму маориф диққати аввалиндараҷа дода 
мешавад ва мардуми Япония ният доранд, ки Японияро ба 
мамлакати бузурги илмӣ-техникӣ табдил диҳанд. Онҳо бо боварии 
пурра изҳор менамоянд, ки маҳз илму маърифат асоси пешравӣ дар 
ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷамъият мебошанд ва дар ҳақиқат, таҷрибаи 

худи Япония ва дигар мамлакатҳои тараққикардаи дунё инро исбот 
менамояд [4]. 

Дар аввали солҳои 90-уми асри 20 дар Академияи хоҷагии 
халқи назди Шӯрои Вазирони СССР як миллиардери италиявӣ қайд 
кард, ки даромади солонаи консернаш 40 млн. доллари америкоиро 
ташкил медиҳад. Вале ман беҳад аз он дар ташвишам, ки дар 
Италия қариб 5 сол боз ислоҳоти мактабҳои маълумоти умумӣ 
гузаронида нашудааст, яъне барномаи таълимии 5 сол пеш қабул 
шуда, барои имрӯз аллакай кӯҳна шудааст ва ҷавобгӯи талаботҳои 

нав нест. Ин бошад, сатҳи интеллектуалии италиявиҳоро паст 
мекунад ва албатта, дар ниҳоят ба ҳосилнокии кори одамон 
таъсири манфӣ мерасонад [5]. 

Мутаассифона, барои мамлакати қафомондаи иқтисодӣ сабаби 
асосӣ - ин қафомондагии мардумаш аст. Бинобар ҳамин сабаб 
мардуми мамлакати қафомонда на танҳо техника ва технологияи 
нав сохта наметавонанд, балки ҳатто техника ва технологияи 

пешқадами воридкардаро истифода бурда наметавонанд, яъне дар 
истифода кардан ба душвориҳои ноӯхдабароӣ дучор мегарданд. 
Вале ҳозир дар шароити иқтисодиёти бозории муосир барои дар 
муборизаи рақобатноки бозорӣ ҳам дар бозори дохилӣ ва ҳам дар 

бозори беруна мавқеи соҳибкоронро нигоҳ дошта тавонистан 
лозим меояд, ки истеҳсоли маҳсулот ва хизматрасониҳои 
рақобатпазир таъмин карда шаванд. Дар ҳалли ин масъала, пеш аз 
ҳама, арзишмандии сармояи инсониро баланд бардоштан зарур аст, 

чунки таҷрибаи мамлакатҳои пешрафтаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, 
ки дар рушди индустриалии инноватсионии иқтисодиёти онҳо 
омили муҳимтарин – омили инсонӣ мебошад. 
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Бо назардошти ин мақсади муҳим ба баланд бардоштани 

потенсиали интеллектуалии одамон диққати аввалиндараҷа додан 
лозим меояд, чунки дар рушди иқтисодиёти индустриалӣ- аграрии 
мамлакат самаранокии потенсиали интеллектуалии инсонӣ хеле 
баланд аст.  

Бинобар ин, бо пешрафти ҳаёти иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷомеа 
дар мамлакат талабот ба баландбардории арзишмандии сармояи 
инсонӣ меафзояд. Ҳар шаҳрванди мамлакат кӯшиш мекунад, ки аз 
мутахассиси баладихтисоси дар ҷомеа мавқеи муайяни худро ёфта, 
ибрат гирад, ба мисли вай шавад ва ё бо дастоварди худ намуна 
бошад, пеш равад, сарвати моддӣ ва маънавии ҷамъияти инсониро 
бой гардонад. Дар натиҷа одамони тафаккури деҳқонӣ дошта кам 

шуда, ба ҷои онҳо шумораи одамони тафаккури саноатӣ дошта 
зиёд мегарданд. Ҳар аъзои ҷомеа ба ҷои гирифтани касби деҳқонӣ 
ва коргарӣ ба соҳиб шудани ҳунарҳое, ки меҳнати фикриро талаб 
мекунанд, рӯй меоранд, яъне ба баландбардории арзишмандии 

сармояи инсонӣ эҳтиёҷоту талабот меафзояд. Бо назардошти ин 
барои баландбардории арзишмандии сармояи инсонӣ чорабиниҳои 
зарурии муайян гузаронидан лозим меояд, ки инҳоянд: 

- тайёр кардани мутахассисони ӯҳдабаро муҳим аст, то ки дар 

ҳақиқат соҳиби сармояи инсонии арзишманд бошанд ва аз ӯҳдаи 
иҷрои корҳои вазифавии худ дар ҷараёни истеҳсоли молҳои 
рақобатпазир ба хубӣ баромада тавонанд. Бинобар ин, ҷараён ва 
методҳои таҳсил ва умуман тайёр кардани мутахассисон барои 

соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷамъиятӣ мувофиқан ба талаботи ҷомеа 
бояд ба роҳ монда шаванд, то ки ба кор дипломдори беҳунар не, 
балки соҳиби сармояи инсонии арзишманде биёяд, ки дар ҳақиқат 

ӯҳдабароёна вазифаи кориашро дар сатҳи даркорӣ иҷро карда 
метавонад; 

- мувофиқи талаботи нав ба нави истеъмолии ҷамъият ба 

истеҳсоли маҳсулоту хизматрасониҳои нави рақобатпазир 
арзишмандии сармояи инсонии коркунон такмил дода шавад. 
Барои ин роҳҳои гуногуни баландбардории тахассуснокии 
коркунон истифода мешаванд, ки дар натиҷа арзишмандии сармояи 
инсонии онҳо баланд мешавад, ба монанди аз нав тайёр кардани 
мутахассисон, гузарондани таҳсили кӯтоҳмуддат барои аз худ 

кардани ягон навоварии ба вуҷуд омада, ташкили конференсия, 
семинар, мизи мудаввар, тренинг ва ба монанди инҳо; 

- мувофиқи сатҳи арзишмандии сармояи инсониаш ва 
мувофиқан натиҷаи меовардааш дар ҷараёни иҷрои вазифаи 

кориаш ҳавасманд гардонда шавад. Ба ҳамаи коркунони натиҷаҳои 
миқдоран ва сифатан гуногун меоварда, якхела ба гӯшашон 
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гӯшвора наовехта, балки мувофиқи арзишмандии сармояи 

инсониашон натиҷаҳои гирифтаашон баҳо дода шаванд. Онҳо 
мувофиқан ба натиҷаҳои ба вуҷуд овардаашон, ки шоистаи қабули 
истеъмолкунандагон шудааст, бояд ба таври моддӣ ва маънавӣ 
ҳавасманд гардонда шаванд. 

Ҳамин тариқ, дар шароити иқтисодиёти бозорӣ сармояи 
инсонӣ ҳамчун махзани истифодаи мақсадноки захираҳои инсонӣ, 
пеш аз ҳама тавассути тарбия дар оила, ба воситаи таҳсил ва ба 
даст овардани маълумоти муосир ба даст меояд ва ба пешрафти 
ҷомеа таъсири мусбат мерасонад. Ҳадафҳои давлату ҷомеаро дар 
тарбияи фарзанд муайян намуда, заминаи баамалбарории онҳоро 

мукаммал мегардонад. Зеро тарбияи фарзанд вазифаи муқаддаси 
падару модар, инчунин ҷомеа ва давлат ба ҳисоб меравад. 
Баландбардории арзишмандии сармояи инсонӣ ҳолатеро фароҳам 
меорад, ки барои ҳавасманд гардонидани истеҳсолот, истеъмолот 

ва ҳарчи баланд бардоштани сатҳу сифати некӯаҳволии одамон 
шароити мусоид сохта шаванд. 
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ТАРБИЯИ  ҶАВОНОН ДАР РУҲИЯИ  ВАТАНДӮСТӢ   
 

Ватан! Чӣ калимаи муқаддасу азиз аст! Ҳар як фарди 
ватанпарвару миллатдӯст бо ҳисси саршор аз меҳру муҳаббат ва  

ифтихор ин калимаи муқаддасро ба забон оварда, фахр аз он 
мекунад, ки ӯ Ватани ободу зебо ва беназир дорад. Ҳарчанд 
шумораи зиёди ҳамватанони мо, ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ ва 
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донишомӯзию таҳсил дар хориҷ аз Ватан қарор доранд, вале 

ҳамоно ҳисси ватандӯстӣ, ободӣ ва осоиштагии диёр дар замири 
онҳо маъво гирифтаву барои рушду нумӯъ ва баланд бардоштани 
обрӯю эътибори Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳон саъю талош 
меварзанд. 

Муаммои тарбияи ватандӯстии насли наврас дар тамоми 
марҳилаҳои рушди ҷомеаи инсонӣ актуалӣ мебошад. Дар айни 

замон, вобаста ба дигаргуниҳои куллӣ дар тамоми соҳаҳои ҳаёти 
ҷомеаи мо, ин масъала аҳамияти махсус пайдо мекунад. 

Дар мазмуни ватандӯстӣ, ки аз як тараф ба дилбастагии 
табиии инсон ба ватани худ, аз тарафи дигар ба иҷтимоӣ-сиёсӣ, 

иқтисодӣ ва дигар хусусиятҳои ҷомеаи муайян инъикос мекунад. 
Хусусиятҳои муҳими мундариҷаи ватандӯстӣ дар шароити муосир 
инҳоянд: 

- тақвияти аҳамияти шахсии ватандӯстӣ дар якҷоягӣ бо 
коллективизм; 

- самти ватандӯстӣ на танҳо барои оянда, балки барои ҳаёти 

ҳозира; 
- рушди ҳуввияти миллӣ дар ваҳдат бо интернатсионализм; 
- ошкор намудани мафҳуми «Ватан» ҳамчун як калиди асосӣ, 

ки таснифи ватандӯстиро ҳамчун арзиши иҷтимоӣ ва маънавӣ 
муайян мекунад. 

Ватандӯстӣ арзиши иҷтимоӣ ва ахлоқӣ, қисми таркибии самти 
иҷтимоию ахлоқии шахс мебошад. Ватандӯстиро вобаста ба сатҳи 

зоҳирӣ чунин  ҳисобидан мумкин аст: 
- принсипи ахлоқӣ ё сиёсии  (сатҳи маърифатӣ); 
- эҳсоси ахлоқӣ (сатҳи эмотсионалӣ); 

- сифати ахлоқии интегратсионӣ (сатҳи рафтор). 
Ватандӯст шахсест, ки ватани худро дӯст медорад, ба Ватани 

худ, ба халқи худ содиқ аст ва мекӯшад, ки тавассути меҳнаташ 
манфиат оварад. 

Тарбияи ватандӯстӣ ин раванди ҳамкории мураббиён ва 
хонандагон мебошад, ки ба рушди ҳисси ватандӯстӣ, ташаккули 
эътиқоди он ва меъёрҳои устувори рафтори ватандӯстӣ равона 
карда шудаанд. 

Ҳадафи тарбияи ватандӯстӣ – ин тарбияи  шахси 

боэътимодест, ки ватани худро дӯст медорад, ба он содиқ аст, 
омода аст бо кори худ ба ватан хидмат кунад ва манфиатҳои ӯро 
ҳифз намояд. 

Вазифаҳои тарбияи ватандӯстии ҷавонон: 

- тарбияи ҳисси ватандӯстӣ; 
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- ташаккули афкор ва эътиқоди хусусияти ватандӯстӣ дар 
заминаи дониши гирифта; 

- ташаккули муносибати мусбат ба фаъолияти ватандӯстӣ; 
- ташаккули  малакаҳои амалии зарурӣ барои фаъолияти 

мустақили хусусияти ватандӯстӣ. 
Ҳалталабии ин мушкилот ба ниёзҳои ҷомеа ба тарбияи 

ватандӯстии ҷавонон вобаста аст, ки бо чанд сабаб муҳим аст: 

- сатҳи огоҳии насли ҷавон меафзояд; 
- равандҳои демократикунонӣ ва пайдоиши низоми бисёрҳизбӣ 

дар фаҳмидани моҳияти ватандӯстӣ аз ҷониби насли наврас 
мушкилоти муайян ба вуҷуд меоранд; 

- ҷавонони муосир аз мактаби тарбияи ватандӯстӣ, ки ба дасти 
насли калонсол афтодааст, нагузаштаанд. 

Аммо ватандӯстиро танҳо ҳамчун як падидаи иҷтимоию 

таърихӣ, ки бо хусусиятҳои муайяни иҷтимоию сиёсӣ ва иқтисодии 
як ҷомеаи мушаххас муқаррар шудааст, баррасӣ кардан кофӣ нест. 
Мавҷудияти асосҳои “табиии” ватандӯстиро, ки новобаста аз 

омилҳои дар боло зикршуда, дар байни ҷавонон ташаккул меёбанд 
ва қабатҳои муайяни ҳаёти равонии инсонро тавсиф мекунанд, рад 
кардан мумкин нест: пайвастан ба ватани худ, дӯст доштани забони 
модарии худ , мардум, эҳтиром ба урфу одатҳо ва ғайра. Табиист, 

ки инро бо хосиятҳои модарзодии психика муайян кардан мумкин 
нест, аммо ҳангоми тавсифи ватандӯстӣ ин омилро ба назар 
нагирифтан низ ғайриимкон аст.  

Табдили арзишҳои иҷтимоӣ ба арзишҳои шахсӣ дар заминаи 

фаъолияти пурқудрати худи шахс сурат мегирад. Шаклҳои ин 
фаъолият дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти шахс гуногун мебошанд. 
Фаъолияти меҳнатӣ махсусан муҳим аст, ки дар ҷараёни он 
мубодилаи пуршиддати таҷрибаи иҷтимоӣ сурат мегирад ва 

системаи ҷомеаи муайян азхуд карда мешавад. 
Ватандӯстӣ муносибати инсонро ба Ватан ифода мекунад, 

яъне. муҳаббату садоқат ба Ватан - муносибати арзишӣ мебошанд, 
ки ба ибораи дигар, ватандӯстӣ арзиши «объективӣ» ва (ё) 

«субъективӣ» мебошад. Ватандӯстӣ ҳамчун арзиши объективӣ, 
ҳамчун падидаи аз ҷиҳати моҳият хуб, ҳақиқӣ ва одилона баррасӣ 
карда мешавад. Он ҳамчун арзиши субъективӣ ғояҳои меъёрии дар 
шуур ва фарҳанги ҷамъиятӣ ифодаёфтаро зикр мекунад. 

Нуқтаи муҳим дар муайян кардани мундариҷаи ватандӯстӣ 
тақвияти робитаи байни аҳамияти шахсии ватандӯстӣ ва табиати 
коллективии он мебошад. 

Муҳаббат ба Ватан ҳамчун ҳисси олии ахлоқӣ, табдили 
ниёзҳои ҷомеа, Ватанро ба эҳтиёҷоти шахсии фард муайян мекунад. 
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Ҳама шаклҳои муҳаббат эҳтиёҷоти инсонро ба одамони дигар ва 

хоҳиши ба онҳо ниёз доштан, муфид буданро баён мекунанд. 
Ватандӯстӣ, ба мисли коллективизм, ягонагӣ ва гуногунии 
ҳадафҳои шахсӣ ва иҷтимоӣ, ҳамкории одамонро дарбар мегирад.  

Ин тамоюли фардро на танҳо шахсан ба "ман" - и худ, балки 

берун аз худ, ба одамони дигар муайян мекунад, ки дар хоҳиши 
ҳамкорӣ, манфиат гирифтан, ҳамдардӣ зоҳир карда мешавад. 
Зуҳури ин огоҳӣ ва иҷрои вазифаи ватандӯстии шахс мебошад. Дар 
шароити муосир, дар мазмуни ин мафҳум, ягонагии манфиатҳои 

иҷтимоӣ ва шахсии инсон, шаҳрванд бетағйир боқӣ мемонад. 
Бо назардошти гуфтаҳои боло, ба мундариҷаи мафҳуми 

«ватандӯстӣ» чунин ҷузъҳои зерин дохил намудан мумкин аст: 
- муҳаббат ба Ватан, ҷойҳои таърихӣ, забони модарӣ; 

- эҳтиром ба гузаштаи ватани худ, урфу одатҳои мардуми худ, 
донистани таърихи ватан, дарки вазифаҳое, ки дар назди кишвар 
истодаанд ва вазифаи ватандӯстии онҳо; 

 - эҳтиром нисбат ба халқҳои дигар, урфу одат ва фарҳанги 

онҳо, таҳаммулнопазирӣ ба душмании нажодӣ ва миллӣ; 
- кӯшиш ба таҳкими шаъну шарафи Ватан, эҳтиром ба артиш 

ва омодагӣ ба ҳимояи Ватан; 

- омодагӣ ба хидмат ба манфиатҳои Ватан, иштироки 
фаъолона ва бошуурона дар фаъолияти меҳнатӣ бо омезиши 
манфиатҳои шахсӣ ва ҷамъиятӣ. 
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кафедраи забони англисӣ 
 

ТАЪСИРИ ИТТИЛООТ БА ТАРБИЯИ АХЛОҚӢ, 

СОЛИМИИ РӮҲӢ ВА ТАРБИЯИ НАСЛИ НАВРАС  
 

Дар асри инноватисионӣ, вақте  ки ҳаҷми иттилоот  меафзояд,  

бо пайдоиши васоити электронӣ, дар шароити ҷаҳонишавии ҷаҳонӣ 
фазои ягонаи иттилоотӣ ташаккул  меёбад, қудрати таъсир аз ВАО 
(воситаи ахбори омма) беназорат меафзояд. Истифода ва нақши 
Интернет дар ҳама ҷо фароҳам мебошад,  аз ин лиҳоз ҳамаи 

маълумотҳои нав ба нав ба омма дастрас мебошад,  акнун  
иттилоот метавонад дар як вақти воқеӣ аз як гӯшаи кураи замин ба 
гӯшаи дигари он интиқол ёбад [1, с.21]. 

Давраи ҷаҳонишавӣ ва иттилоотонӣ фаро расид. Бо ин 

падидаҳо бо тарзҳои гуногун муносибат кардан мумкин аст, аммо 
таъсири  онҳоро инкор кардан имконнопазир мебошад.  Васоити 
ахбори омма, бинобар мавҷудият ва гуногунии худ, имкониятҳои 
васеътарин доранд. Воситаҳои ахбори омма дар қатори дигар 

омилҳо дар ташаккули афкори ҷамъиятӣ,  анъана ва урфу одат, 
дониш, хулқу атвор, арзишҳо ва дар ташаккули  ҷаҳонбинӣ нақши 
назаррас мебозад.  

Таъсири васоити ахбори омма тавассути таъсир ба ақл ва 
ҳисси инсон сурат мегирад. Калима ва тасвири визуалӣ ба инсон 
нерӯи бузурги таъсири эҳсосӣ доранд, ки метавонанд далелҳои  

оқилонаро сояафкан кунанд. Инро роҳбарони ВАО васеъ истифода 
мебаранд ва барномаҳоро бо мундариҷаи эҳсосӣ фаровон 
мекунанд, ки ба ақли инсон таъсир мекунад. Таърих нишон 
медиҳад, ки васоити ахбори омма метавонад ба мақсадҳои гуногуни 

сиёсӣ хидмат кунад: чӣ гуна тарбия кардани одамон, инкишоф 
додани обрӯ ва эътибори онҳо, талоши озодӣ ва адолати иҷтимоӣ, 
мусоидат ва кӯмаки иштироки босалоҳияти онҳо дар сиёсат, бой 
гардонидани шахсияти маънавӣ [4, с.252]. Аз иттилоот ва  

расонаҳои  интернетӣ  ҳам   насли наврас ва ҳам   калонсолон  
истифода мебаранд, ки он ба онҳо ҳам  таъсири мусбӣ ва ҳам 
таъсири манфии худро мерасонанд. 

Васоити ахбори омма – ин муассисаҳое мебошанд, ки барои 
интиқоли кушода ва оммавӣ бо истифода аз воситаҳои махсуси 
техникии иттилооти гуногун ба ҳар шахс сохта шудаанд - ин як 

системаи нисбатан мустақил мебошад, ки бо шумораи зиёди 
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унсурҳои таркибӣ тавсиф карда мешавад: мундариҷа, хосияту 

шаклҳо, усулҳо ва сатҳҳои муайяни ташкилот. Васоити ахбори 
омма, албатта, ба шуур ва шуурнокии насли наврас таъсири 
бузурги психологӣ мерасонанд. Маълумот метавонад хатарнок 

бошад, зеро насли наврас онро бидуни  таҳлил ва дудилагӣ қабул 
намояд.  

Васоити ахбори омма имрӯз омили тавонои таъсиррасонӣ ба 
ҳолати рӯҳӣ мебошад. Васоити ахбори омма дар соҳаҳои тамоман 
гуногун зоҳир мешавад, ки дар ҳар яки он ВАО вазифаи хоси худро 
иҷро мекунад (иттилоотӣ, иртиботи иҷтимоӣ, фароғатӣ ва ғ.). Бо 

шарофати истифодаи ин василаҳои коммуникатсионӣ якчанд 
соҳаҳои ВАО ба вуҷуд омаданд: матбуот, радио, телевизион, 
Интернет, ки ҳар яки он аз шумораи зиёди каналҳо - рӯзномаю 
маҷаллаҳо, китобҳо, радио ва телевизион иборат аст.  Барномаҳо, 

сайтҳои иттилоотӣ, чатҳо, блокҳое, ки метавонанд дар тамоми 
ҷаҳон ва дар минтақаҳои хурд  паҳн шаванд. Ҷаҳонишавии фазои 
иттилоотӣ ва пешрафти технологӣ васоити ахбори оммаро ба як 

омили пурқудрате табдил дод, ки ба тасвири ҷаҳонӣ ҳам шахс ва 
ҳам субъектҳои сиёсиву иқтисодӣ таъсир мерасонад.    

Васоити ахбори омма (алахусус, матбуот ва телевизион) бояд 
одамонро бо навигариҳои ҳозира дар бораи рӯйдодҳои ҷомеа ва 
ҷаҳон пурра таъмин кунанд [6, с.38]. Маълумот бояд ба маънои 
дурустӣ, самимӣ, ҳақиқат дар бораи воқеият, эътимоднокӣ, ҷудо 
кардани далелҳо ва ақидаҳо объективӣ бошад. Маълумот бояд 

мутавозин ва беғараз бошад, ки нуқтаи назари алтернативиро 
инъикос кунад. Воситаҳои ахбори омма бояд каналҳои муоширати 
тарафайн ва дастгирии гурӯҳҳоеро, ки фаъолияташон ба онҳо 

равона шудааст (дар сатҳи миллӣ, маҳаллӣ) таъмин кунанд.  
Васоити ахбори омма метавонанд фарогирии иҷтимоиро бо 
диққати махсус ба шахсони алоҳида ва гурӯҳҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ 
осебпазир ё тобеъ мусоидат кунанд.  Воситаҳои ахбори омма 

набояд бо риояи рамзии ҷинояткорӣ ва бетартибии иҷтимоӣ вазъи 
қонуниятро вайрон кунанд [5, с.76]. Мазмуни васоити ахбори омма 
бояд забон ва фарҳанги муосири одамоне, ки ин расонаҳо хидмат 
мекунанд (дар сатҳи миллӣ, маҳаллӣ, минтақавӣ) инъикос ва ифода 

кунанд. Ба нақши тарбиявии ин воситаҳо, инчунин инъикоси онҳо 
дар маводҳои беҳтарин дар мероси фарҳангии кишвар афзалияти 
муайян дода шавад.  Воситаҳои ахбори омма бояд дар зуҳури 
эҷодиёти фарҳангӣ, асолати худ ва офаридани асарҳои баландсифат 

саҳмгузор бошанд (ба меъёрҳои эстетикӣ, ахлоқӣ, зеҳнӣ, касбӣ 
мувофиқ бошанд). Маҳсулоте, ки рафтори зидди иҷтимоӣ, амалҳои 
ҷиноятӣ, зӯроварӣ, бераҳмӣ, порнография ва маводи мухаддирро 
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таблиғ мекунанд, ба фурӯш баровардан комилан манъ аст. 

Маҳсулоти иттилоотие, ки барои рӯҳияи ноболиғон, аз ҷумла 
дорои хусусияти ваҳшатнок, бераҳмона, порнографӣ, обрӯи оила ва 
волидайн, ташвиқи кӯдакон ба амалҳои эҳтимолии хатарнок, 
инчунин дорои дашномҳои эҳтимолан хатарнок мебошанд, қисман 

барои паҳн кардани онҳо маҳдуд карда мешаванд [3]. Дар айни 
замон, ҷомеа оқибатҳои таъсири васоити ахбори оммаро, алахусус 
ба солимии ахлоқӣ, рӯҳӣ, ҷисмонӣ ва тарбияи ноболиғонро 
фаъолона меомӯзад.  

Радио ва телевизион ба наврасон таъсири маърифатӣ 
мерасонад ва инчунин ҷаҳонбинии онҳо васеъ шуда,  шуурнокии 
онон бештар мегардад.  Наврасон  иттилооти шифоҳии дар радио 
пахшшударо хубтар дар хотир нигоҳ медоранд, аммо маълумоти 

визуалӣ, рӯйдодҳо  ҳангоми пахши он дар телевизион беҳтар дарк 
карда мешавад. Оқибатҳои муназзами расонаӣ бо муносибати 
одамон алоқаманд аст. Масалан, ҳангоми тамошои таблиғот, шумо 
метавонед фикри мусбиро  дар бораи маҳсулот ё номзади сиёсӣ ба 

даст оред; оё ин ба хариди аслӣ ё амали мушаххаси овоздиҳӣ оварда 
мерасонад, суоли дигар аст.  Намунаи зебои мӯди таблиғи маҳсулот 
метавонад дар инсон муносибати мусбатро бедор кунад, ки дар он 
ҷузъи эмотсионалӣ нақши асосиро бозад. Барои мисол, вақте ки 
наврас дар мактаб ба тирпарронӣ шурӯъ мекунад, каме пеш аз он 
ин гуна манзараро дар филм дидааст, ҳам аз нигоҳи ҳуқуқӣ ва ҳам 

аз ҷиҳати илмӣ робитаи сабабӣ байни тамошои филм ва рӯйдодҳои 
фоҷиабори минбаъда хеле душвор аст. Ҷанбаи ахлоқии фаъолияти 
касбии кормандони ВАО боиси ташвиши бештар шудааст. Дар 
ниҳояти кор, ин ба ВАО-и электронӣ имкон медиҳад, ки афкори 
ҷамъиятӣ, рафтори ҷавононро фаъолона таҳрир кунанд, миқёси 
арзишҳои дурӯғини маънавиро ташаккул диҳанд, нуқтаи назари 

худро ба равандҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ таҳмил 
кунанд. Ба таъсири психологии шахс чунин чизҳоро мансуб кардан 
мумкин аст ба монанди,   маводи чопӣ, пахши радио ва телевизион, 
кино, филмҳои видеоӣ, маводи аудиоӣ ва дигар 

интиқолдиҳандагони иттилооти аудио ва видео, шабакаҳои 
телекоммуникатсионии компютерӣ, ҳатто ашёи рӯзмарра, хӯрок ва 
бозичаҳо. Бо ёрии ин василаҳо, инсон ҳамчун як иштирокчии 
фаъоли рӯйдодҳои виртуалӣ ба олами афсонавӣ бурда мешавад, ки 

худро дар ҷаҳони воқеӣ нотавон ва ба осонӣ назоратшаванда пайдо 
мекунад. Осебпазиртарин, дар айни замон, одамони аз ҷиҳати 
маънавӣ рушднашуда, кӯдакон, наврасон мебошанд.  

Ҳамин тариқ, вақте ки як ҷузъи ҷудонашаванда ва хеле муҳими 
ҳаёти мо гардид, ВАО дорои иқтидори пурқуввати таъсири манфӣ 
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ҳам ба ҷомеа, ҳам дар маҷмӯъ ва ҳам барои ҳар як шахс  аст. Барои 

иҷрои вазифаҳои мусбӣ, огоҳӣ додан ва иҷозат додан ба ҳар як 
аъзои ҷомеа, муносибати худро ба он чизе, ки дар атроф рӯй дода 
истодааст, даъват мекунанд, онҳо, баръакс, аксар вақт нодуруст 
иттилоот медиҳанд ва рафтори намунавиро ба роҳ монда, шуури 

инсонро идора мекунанд. Ин мушкилот, вақте ки сухан дар бораи 
шуури ҳанӯз ташаккулнаёфтаи наврас меравад. 
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МАҚОМИ КОНСЕПСИЯИ МИЛЛИИ ТАРБИЯ ДАР 

РИВОҶИ ИЛМ ВА ЭҲТИРОМИ ЗАБОНИ ДАВЛАТӢ 
 
Дар баробари пешрафти илму техника ва андӯхти дониш ин 

чакидаи хомаи Одамушшуаро, устод Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ басо 
маънию мантиқи чуқуре дорад: 

                              Дониш андар дил чароғи равшан аст, 

                              В-аз ҳама бад бар тани ту равшан аст. 

Инсоният ҳанӯз чанд садсолаҳо пеш аллакай аҳамияти илму 

донишро дарк намуда, барои пешрафти илму техника заҳматҳо 
кашида, ки аз гуфтору байтҳои адибони ширинбаёни мо дарак 
медиҳад. 

Илму дониш ҷамол аст, вай на пинҳон мемонаду на сифаташро 

гум мекунад. Дар ин замина, метавон муҳтавои ривояти «Шоҳ ва 

http://wwwcontent-filtering.ru/
http://wwwcontent-filtering.ru/
http://wwwzakon.kuban.ru/
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хирадманд»-ро ба хотир овард. Дар ривоят омадааст, ки замоне дар 
яке аз ҷазираҳои Юнон файласуфе, зери сояи нахл нишаста, ба 
мӯҳтоҷон аз саҳар то шом маслиҳат медодааст. Вале ҳеҷ нафаре 
барои маслиҳат ба шоҳи мулк ҳоҷатманд набуданд. Вақте шоҳ он 

файласуфро назди худ даъват намуда, ҳузури ӯро пазироӣ нагашта, 
худ назди он шахс меравад, ба ҳайрат меафтад. Хуллас, вақте аз ӯ 
мепурсад, ки бо ин қадар донишмандию бузургӣ на либоси зебо, на 

хонаю дари дуруст ва на молу ҳоле дорӣ, пас чаро онҳое, ки нисбат 
ба ту камтар донишу ақлу хирад доранд, қаср доранд, молу ҳол 
доранд ва сарватмандтаринанд? 

Файласуф посух дод: - «Оқил ба фазлу ҳунар ва ақлу хиради худ, 
менозад на ба молу зар». Бо табассум низ илова намуд: - «Бидонед, 
шоҳам, ки хирадмандон толиби камол бошанд, нодон хоҳони мол» 
ва байтеро қироат намудааст: 

Хирад беҳтар бувад, аз зар, ки дорӣ, 

Ки дар зар кас набинад ҳушёрӣ. 
Дар ҳақиқат, инсон маҳз бо шарофати ақлу фазилатҳои илму 

дониш ба қуллаи мурод расида метавонад. 

Имрӯз дар кишвари мо имкониятҳои бениҳоят зиёди 
донишандӯзӣ, аз худ намудани касбу ҳунар, таҳсилоту маълумотгирӣ 
вуҷуд доранд. Дар яке аз суханрониашон Пешвои миллат, 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Сарвари миллатамон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон хеле бомаврид зикр намуда буданд: «Бо мақсади 
ислоҳи вазъ ва тақвият бахшидан ба нерӯи зеҳнии ҷомеа мо солҳои 
2020-2040–ро бистсолаи омӯзиши илмҳои табиӣ, дақиқ ва риёзӣ дар 
соҳаи илму маориф эълон намуда, инчунин, ҷиҳати амалисозии ин 

иқдом доир ба гузаронидани озмуни ҳарсолаи «Илм – фурӯғи 
маърифат» қарор қабул кардем. Ҳадафи асосӣ аз иқдомоти зикршуда 
ташаккул додани ҷаҳонбинии илмии ҷомеа, рушди тафаккури 
техникӣ, пайванди илм бо истеҳсолот ва хусусан, ҷалб намудани 

ҷавонон ба ихтироъкорӣ ва навоварӣ ба шумор меравад» [1]. 
Имрӯзҳо ғамхориву дастгирии Пешвои миллат, Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ, Сарвари миллатамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

баҳри эҳёи анъанаҳои миллӣ, баланд бардоштани ҳисси 
хештаншиносӣ ва худогоҳии миллӣ, тарбияи ғоявӣ, гуманистӣ, 
зебоипарастиву иқтисодӣ, инчунин ташаккули таҳаммул, 
тоқатпазирии насли наврас ва ҷаҳонбинии ҷавонон заҳмату талошҳо 

намуда истодаанд. Ташкил ва баргузории олимпиадаҳои фаннию 
озмунҳои гуногун, ба монанди «Тоҷикистон – Ватани азизи ман», 
«Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст», «Илм – фурӯғи маърифат» исботи 
он мебошад. Маҳз сиёсати пешгирифтаи Сарвари бузурги миллат 

баҳри сайқал додани донишу малакаи ҷавонони мо – ояндаи 
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миллатамон равона гардида истодааст. Лозим ба ёдоварист, ки дар 
мамлакатамон ғайр аз чунин барномаҳои стратегӣ як қатор санадҳои 
меёриву ҳуқуқӣ оид ба тарбияи насли созандаю бунёдкор, ба 
монанди Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти 

падару модар дар таълиму тарбияи фарзандон», Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон», Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», 
Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Консепсияи 
миллии маълумоти Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва амсоли он татбиқ 
шуда истодааст.  

«Рушди минбаъдаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тарбияи 
шахсиятҳои сатҳи баланди ахлоқӣ, дунёи пурғановати маънавӣ, 
фикру ҷисми солим, эҳсоси баланди ватандӯстӣ ва худогоҳии миллӣ 

дошта, вобаста аст» [3, 1]. Ин андешаҳои ниҳоят муҳим, ки дар 
Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон омадаанд, ки 
бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гаштааст, касеро 
бетараф гузошта наметавонад.  

Дарвоқеъ, дур шудан аз усулҳои тарбияи худӣ, дарки услуби 
тарбияи худӣ, дарки услуби тарбияи аслӣ ва аз пайи назарияҳои 

бегона боиси аз ҷиҳати руҳӣ заиф, бедониш ва сустирода ба воя 
расидани фарзандон мегардад. Тавре дар Консепсияи миллии тарбия 
гуфта шудааст: «Шаҳрванди масъулиятшинос фонди тиллоии ҳар як 
ҷомеаро ташкил медиҳад». Тарбия дар зиндагӣ лаҳзаи махсусро 
надорад, тарбияро бояд дар оғуши модар, китфи падар, дар 
дабистону мадрасаву мактабҳо, донишгоҳу донишкада - хулоса дар 

сари ҳар як қадам бояд ҷуст». Шайх Саъдии Шерозӣ низ ба ин маънӣ 
фармудаанд: 

Одамӣ одам набинад, аз куҷо одам шавад, 
Шамъ агар оташ набинад, аз куҷо равшан шавад. 

Шояд, бо ҳамин ваҷҳ аст, ки ин устоди ахлоқ бобҳои ҳафтуми 
«Бӯстон” ва “Гулистон»-ро ба рукнҳои тарбия бахшидааст, ки хеле 
бой ва пурғановат аст. Афкори тарбиявию ахлоқӣ ва донишандӯзии 
бузургони мо низоми муайян доранд. Модоме   ки ин ҷо сухан дар 

бораи мероси арзанда рафт, ҷоиз аст, ки суханони Пешвои миллат, 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Президенти мамлакат Эмомалӣ 
Раҳмонро ба ёд меорем. Ҳанӯз соли 1995 дар яке аз суханрониашон 
дар маҷлиси фаъолони соҳаи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

аҳли зиё дар хусуси мероси арзандаи халқи тоҷик гуфта буданд: 
«Халқи тоҷик аз ҷумлаи халқҳоест, ки аз худ барои наслҳои ояндааш 
таҳкурсии боэътимоди маънавӣ, равонӣ, ахлоқӣ ва таърихиро боқӣ 
гузоштааст. Тамаддуни қадимтарин, таърихи пурғановату рангин, 
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ганҷинаи гаронбаҳои илмӣ, адабӣ, бадеӣ ва ахлоқе, ки дар тӯли 

ҳазорсолаҳо аз ҷониби аҷдодони мову шумо офарида шудаанд, 
суннат, оин ва анъанаҳое, ки дар тӯли солҳо сайқал хӯрда, пухта 
шудаанд – инҳо ҳама таҳкурсии тайёру боэътимоде мебошанд, ки мо 
метавонем тарбияи наслҳои ояндаи кишварамонро дар заминаи 

онҳо бунёд созем». 
Ҳамаи ин комёбиҳои давраи истиқлолияти кишвар бо саъю 

талошҳо ва кӯшишу ғайрати Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон хеле назаррас аст. Ҳатто, дар асару мақолаҳои Президенти 

кишвар мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, алалхусус дар китоби 
бисёрҷилдаи эшон «Тоҷикон дар оинаи таърих» консепсияи нави 
тафаккури таърихӣ пешниҳод гардидааст. Ба туфайли ин, 
консепсияи миллии тарбия шоҳроҳе гузошта шудааст, ки 

шаҳрвандон таърих ва фарҳанги гузаштаи хешро омӯхта, сатҳи 
фарҳанги умумӣ ва сиёсии худро дар асоси анъанаҳои муфиди 
ниёгон ғанӣ гардонанд. 

Боиси зикр аст, ки илму фарҳанг яке аз бахшҳои муҳими ҳаёти 

ҷомеа буда, дар ҳаёту фаъолияти тамоми табақаҳои иҷтимоӣ, оинҳои 
давлатдорӣ, фаъолияти меҳнатӣ, эҷодӣ ва монанди онҳо нақши 
муассире дорад. Нақши он дар таҳкими эҳсоси ватандорӣ, 

худшиносии миллӣ, эҳтиром ба таърихи ниёгон ва афзудани 
эътибори кишварамон дар арсаи ҷаҳон ниҳоят бузург аст.  

Яъне, маҳз бо шарофати ақлу фазилатҳои илму дониш ба 
қуллаи мурод расидан мумкин аст. Хирад ва фазлу эҳсон кушоиши 

ҳамаи мушкилот мебошад. Дониш ба дилҳо равшанӣ медиҳад, он 
чун чароғи ақлҳост, аз ин лиҳоз, адабу меҳрубонӣ беҳтарин ороиши 
зебоӣ аст, ки дар рукнҳои консепсияи миллии тарбия зикр шудааст. 
Маҳз ба туфайли илму дониш одамон тавонистаанд, бисёр чизҳои 

барояшон заруриро офаранд, технологияро такмил диҳанд ва сарфи 
меҳнати дастиро кам кунанд. Бо шарофати ақли худ фазилатҳои 
илму донишро аз худ карда, табиатро дарк намуданд. Шакли Замину 
Моҳтоб ва Коинотро омӯхтанд. Дар ҳақиқат дониш нерӯи бузург 
асту илм чароғи ақли инсон. Ҳамаи инро гузаштагони бохиради мо 
дарк намуда гуфтаанд: «зи гаҳвора то ба гӯр дониш биҷӯй», «шифои 

нодонӣ илму дониш асту тавонгарӣ ба илм аст, на ба мол». Илму 
дониш болотар аз ибодат аст. Ин гуфтаҳо гувоҳи онанд, ки инсон 
бояд барои зиёд кардани захираи дониши худ кӯшад. Вазифаи ҳар 
яки мо – аъзоёни комилҳуқуқи ҷомеаи мутамаддин аз он иборат, ки 

баҳри сайқал додани донишу малакаи худ кӯшише дареғ надорем. 
Ҳеҷ неъматро аз илм беҳтар надонем, зеро илму дониш чун чароғи 
нурбахш аст. Дар баробари пеша гузоштани манзалати илму дониш 
омӯзиши забон низ яке аз ҳадафҳои стратегии давлат ба ҳисоб 
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меравад. Эҳтироми забони модарӣ яке аз муқаддастарин хислати 
инсонист.  

Имрӯзҳо, дар арафаи таҷлили 30-юмин солгарди Истиқлолияти 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон эҳтироми мардуми мутамаддини 

тоҷик баробари муқаддасоти миллӣ ба забони давлатӣ низ афзуда 
истодааст. Имсол ба мақоми давлатӣ сазовор гардидани забони 
тоҷикӣ 31 сол сипарӣ гардид. Гарчанде мақоми давлатӣ гирифтани 

забони миллӣ муддати камро фаро гирад ҳам, аммо мақом ва 
манзалати он дар байни халқи тоҷик хеле баланд ва 
арзишмандтарин рукни миллӣ маҳсуб меёбад.  

Асарҳои безаволи шоирону адибони классикӣ ва муосир маҳз 

бо ҳамин забони куҳанбунёд рӯи қоғаз меомад, он таҷассумкунандаи 
таърихи қадима, пуршебу фарози миллати бостонии тоҷик маҳсуб 
меёфт. Маҳз аҳди Сомониён буд, ки ба рушди ин забон пояи 
нахустин гузошта, забони тоҷикӣ чун арзиши миллӣ эътироф 

мегардид. Он забони ягонаи сарзамини давлатдории тоҷикон ба 
шумор рафта, чун забони муоширативу мутамаддин қабул гардид. 
Аз ин лиҳоз, аз ниёгону осори нодири он давра ба моён арзиши 
миллии муқаддас мерос омадааст, ки ганҷинаи тамаддуни ҷаҳонӣ 

мебошад. Ҳанӯз Саъдии бузург фармуда буд, ки илм бе баҳс пойдор 
намемонад [4, 18]. Ба шарофати асарҳову эҷодиёти он давра имрӯз 
забони миллӣ – забони тоҷикии мо чун арзиши бебаҳои миллати 
тоҷик эътироф мешавад. Бо забони модарии мо садҳо ва ҳазорон 

бузургмардону нобиғагон дурри сухан гуфтаанд ва осори безаволу 
мондагорро ба ояндагон мерос гузоштаанд.  

Мақом ва манзалати забони тоҷикӣ қариб дар ҳамаи Паём ва 
суханрониҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои муаззами 
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон мавриди зикр қарор гирифта, шароити мусоид барои 

омӯзиш ва дарки арзиши волои он пешбинӣ шудааст. Чи хеле ки 
қайд гардида буд: «Забони модарӣ оинаест, ки дар симои пурҷилои 
миллат равшан инъикос мешавад ва мо бояд ба қадри ин нишонаи 
ҳастии миллатамон расем...» [2]. Имрӯзҳо мардуми шарафманди 

кишвар ва бошандагони хориҷи кишвар тибқи қонунгузории дохилӣ 
дар истифодаи озоди забон низ ҳуқуқ доранд.  

Тавре Пешвои миллат иброз медоранд, бо шарофати 
Истиқлолият забони тоҷикӣ ба феҳристи забони давлатҳои 
мустақили ҷаҳон дохил шуд, барои шинохти миллати таърихӣ 
заминаҳои сиёсӣ фароҳам омад ва дар ориёшиносӣ ва ё эроншиносии 

муосир шохаи сифатан нави тоҷикшиносӣ ҷойи расмӣ ва мустақиле 
барои худ пайдо намуд. Воқеан, забони миллии мо таърихи қадима 
дорад ва мо аз ин ифтихор дорем: 



  

336 

Забони мо қадимӣ, бостонист, 
Забони мо забони обшор аст. 
Ҷаҳон то ҳаст дорам эътимоде, 
Забони мо ҳамеша пойдор аст! 

Дар ин ҷода, як чизро бояд қайд кард, арҷгузорӣ ва поку 
беолоиш нигоҳ доштани забони миллӣ вазифаи ҳар як фард ба 
шумор меравад. Рушду ташаккули пайвастаи он дар мақоми забони 
давлатӣ муҳимтарин рамзи истиқлолияти давлативу сиёсии мо ба 

ҳисоб меравад. Зеро маҳз истиқлолияти забонӣ пояи истиқлоли 
кишварамонро мустаҳкам месозад.  

Имрӯз забони тоҷикӣ ба ҳайси забони миллӣ ва давлатӣ дар 
мақоми забони сиёсат, илму фарҳанг, қонунгузорӣ, равобити 

дипломатӣ, тиҷорат ва дигар воситаҳои иртибот қарор дорад. 
Муҳимтар аз ҳама, имрӯз забони давлатӣ дар кишвари азизамон ба 
рамзи ҳамбастагӣ ва иттиҳоди воқеии тамоми сокинони Тоҷикистон 
мубаддал гардидааст. Инкишофу рушди забон нишондиҳандаи 

пешрафти миллат ва давлат аст. Ба ин маънӣ дар даврони 
истиқлолияти кишварамон доираи истифодаи забони давлатӣ чӣ дар 
корҳои давлатдорӣ ва чӣ дар арсаҳои сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву 

фарҳангӣ вусъати бесобиқа ёфт.  
Фазои файзбори соҳибистиқлолӣ имконияти мусоид фароҳам 

овардааст, ки соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқ рушд ва такомул 
ёбанд. Имрӯз аҳли олам моро бо номи “тоҷикон”, давлатамонро бо 

номи “Тоҷикистон” ва забонамонро бо номи “забони тоҷикӣ” 
мешиносанду эътироф мекунанд ва ва ҳамаи ин моро ба он водор 
месозад, ки барои густариши ҳарчи бештари забон дар тамоми 
ҷабҳаҳои ҳаёт, ғановати мунтазами таркиби луғавии он, ҳамчунин, 

ҳифзу нигаҳдошти асолату покизагии забони давлатӣ аҳлона талош 
намоем.  

Яъне, мо ки имрӯз дар раванди ҷаҳонишавӣ қарор дорем, ба 
ҳифзи яке аз ёдгориҳои миллиамон саҳм гузорем ва барои ҳарчи 
бештар мустаҳкам намудани пояҳои яке аз муқаддасотҳои миллӣ 
саъю талош намоем. 

Таърих гувоҳ аст, ки агар забони миллӣ аз байн равад, миллат 
ҳам дер ё зуд тафаккури миллии худро аз даст дода, оқибат завол 
меёбад. Аз ин рӯ, вазифаи ҳар як фарди бонангу номус ин эҳтиром ва 

арҷгузорӣ ба яке аз неъматҳои бебаҳо-забони давалӣ ба ҳисоб 
меравад. 

Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти 
кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз баромадҳои худ оиди 
забон чунин гуфтаанд:”Забон неъмати бебаҳои зиндагии аҳли башар 
мебошад. Инсон фақат тавассути забон метавонад эҳсос ва фикру 
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андешаҳои худро иброз намояд. Забони миллӣ оинаи пурҷилои 

таърих, ҷаҳони маънавӣ ва хираду маърифати ҳар як халқу миллат 
ба шумор меравад.   

Аз гуфтаҳои болоӣ ба хулосае омадан мумкин аст, ки ҳалқи 

барӯманди тоҷик таърихи қадима дошта, забони миллиамон рӯз то 
рӯз пояи худро дар ҷомеа мустаҳкам намуда истодааст. Мо дар 
фазои соҳибистиқлолӣ бо ифтихори бузург кору фаъолият намуда, 

тибқи дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ-
Пешвои миллат Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
барои поку беолоиш нигоҳ доштани забони миллӣ, забони 
давлатиамон, устувор нигоҳ доштани мақоми он дар ҷомеа саҳми 

худро хоҳем гузошт. Аз ин лиҳоз, ба забони миллӣ, ки нишонаи 
асосии ҳастии миллату давлат аст эҳтиром ва арҷ гузорем. Яке аз 
шоирони машҳури тоҷик шайх Саъдии Шерозӣ дар бораи мақоми 

забон дуруст қайд кардааст: 

Забон дар даҳон, эй хирадманд, чист? 
Калиди ганҷи соҳибҳунар. 
Чу дар баста бошад, чи донад касе, 
Ки ҷавҳарфурӯш аст, ё пиллавар. 

Ҷавонон ба ҳайси як нерӯи эҷодгар ва қобили корҳои бузург дар 
ҳар ҷомеа эътироф мешаванд. Иштироки ҷавонон дар ташаккули 
ҳаёти сиёсӣ ва равандҳои дигари иҷтимоии кунунӣ нишони он аст, 

ки дар шароити муосири кишвари мо наметавон ҷомеаро бидуни 
дахолати ҷавонон тараққӣ дод. Аз ин рӯ, кӯшишҳои ҳамешагии 
роҳбарияти мамлакат ва сохторҳои масъули соҳа (аз ҷумла Кумитаи 
ҷавонон, варзиш ва сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон) 

ба он равона гаштааст, ки ин қувваи созанда самаранок истифода 
шавад ва ба саодат расидани миллат истифода гардад.  Хуллас, бояд 
зикр намуд, ки нақш ва мавқеи ҷавонони мо дар ҷомеаи муосир хеле 
назаррас аст.  
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коммуникатсионӣ ва барномарезӣ  

 

ТАТБИҚИ КОНСЕПСИЯИ МИЛЛИИ ТАРБИЯ  ВА 

МАСЪАЛАҲОИ МАЪРИФАТИ ОИЛА   

 

Тарбия яке аз ҷузъҳои муҳимтарини таркибии раванди таълим 

мебошад. Дар мутобиқат бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 

маориф” тарбияро ба унвони фаъолияти ҳадафмандона ба хотири 

муҳайё намудани шароит барои ташаккули шахсияти маънан ва 

ахлоқан рушдёфта, ҳамгироии шахсият дар фарҳанги миллӣ ва ҷаҳонӣ, 

ташаккули инсон ва шаҳрванде, ки дар ҷомеаи муосир кору фаъолият 

мекунад ва мехоҳад ин ҷомеаро такмил диҳад, баррасӣ менамояд. 

Вазифаи системаи маориф дастгирии иҷтимоӣ-педагогӣ ва психологии 

ташаккули худмуайянкунии ҳаёти кӯдакон ва ҷавонон, ташаккули 

фарҳанги шахсӣ, оилавӣ ва иҷтимоӣ мебошад. 

Тарбияи маънавӣ-ахлоқӣ аз рушди қисми муҳимми таркибии 

тарбияи иҷтимоӣ асос мегирад. Санади умдае, ки дар мутобиқат бо 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

“Дар бораи маориф” таҳия гардидааст, Консепсияи миллии тарбия дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аст, ки дар он тарбияи маънавӣ, чун яке аз 

ҷанбаъҳои муҳимми ташаккул ва такмили инсони муосир шуморида 

мешавад, ҷойгоҳи хосаро ишғол менамояд [4]. 

Қисми тарбиявии стандарти давлатии маълумоти умумӣ дар айни 

замон аз чанд ҳуҷҷати методӣ иборат мебошад. “Барномаҳои 

намунавии тарбияи таълимгирандагон”, “Талабот ба мундариҷа ва 

шароити тарбия рушди маънавию ахлоқии таълимгирандагон” аз 

ҷумлаи онҳост[6, с.71]. 

Ин барномаҳои тарбияи таълимгирандагон хусусияти тавсиявӣ 

доранд. Дар баробари ин, ҳангоми ташкили раванди таълим равона 

намудани фаъолият ба идеали миллии тарбиявӣ, системаи арзишҳои 

асосии миллӣ, ки дар Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муайян карда шудаанд ва ҳамчунин самтҳои асосии тарбия, 

ки дар ҳуҷҷатҳои мазкур ба расмият дароварда шудаанд, ҳатмӣ 

мебошад. 

Идеали миллии муосири тарбия - шаҳрванди хушахлоқ, эҷодкор ва 

салоҳиятноки Тоҷикистон мебошад, ки сарнавишти Ватанро 

сарнавишти худ мешуморад, барои имрӯз ва ояндаи кишвари худ, ки 

реша дар анъанаҳои маънавӣ ва фарҳангии халқи тоҷик дорад, 

масъулият ҳис мекунад [5, с.101]. 
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Сатҳи баланди фарҳанги маънавӣ талаботи объективии ҷомеаи 

мутамаддини муосир ба ҳар як узви худ мебошад. Муаллимон рушди 

ҳаматарафа ва мутаносиби шахсиятро ҳамчун ҳадафи тарбияи маънавӣ 

баррасӣ намуда, бояд тасаввуроти ба ҳамин ҳадаф монандро дар бораи 

шахсияти донишҷӯ ҳамчун ягонагии комил ва модели педагогии онро 

дошта бошанд.Чунин тасаввурот барои идоракунии самараноки 

раванди тарбияи маънавӣ, ки дар он шахсияти донишҷӯ ҳам ба унвони 

ҳадаф ва ҳам ба унвони объекти таъсири ҳайати педагогӣ, ҳам ба 

унвони субъекти рушди шахсӣ ва ҳам ба унвони натиҷаи фаъолияти 

тарбиявии ҳайати педагогӣ, чун нишондиҳандаи самаранокии он 

хидмат мекунад. Модели педагогии шахсияти донишҷӯ бо сабаби 

гуногуншакл будани функсияҳо бисёрҷанбаъ ва бисёрсатҳа бояд бошад. 

Навъҳои фаъолияти тарбиявӣ ва шаклҳои амалигардонии онҳо 

ҳамчун намунавӣ ва нишондодӣ баррасӣ карда мешаванд, аммо дар 

ҳама маврид бояд дар онҳо усулҳои муносибати системавӣ-фаъолона 

таҷассум ёбанд ва технологияҳои муосири таълимӣ истифода карда 

шаванд. Муайянкунии мундариҷаи мушаххаси тарбия дар ҳар донишҷӯ 

ва бо дарназардошти шароити воқеӣ, захираҳои мавҷуда, махсусиятҳои 

инфиродӣ, талаботи таълимгирандагон ва падару модарони онҳо амалӣ 

карда мешавад. Ин вазифа дар асоси ҳамкории муштараки иҷтимоӣ-

педагогӣ бо субъектҳои дигар: оила, ташкилоти ҷамъиятӣ ва 

иттиҳодияҳои динӣ, муассисаҳои таълими иловагӣ, фарҳанг ва варзиш, 

васоити ахбори умум амалӣ карда мешавад. 

Системаи таълими иловагии кӯдакон ҳангоми сохтани модели 

ҳамкории мутақобила бо муассисаҳои таълимӣ ва субъектҳои дигар: 

оила, ташкилоти ҷамъиятӣ ва иттиҳодияҳои динӣ, муассисаҳои 

таълимии иловагӣ, фарҳанг ва варзиш, васоити ахбори умум, барои 

ҳалли муваффақи вазифаҳои тарбияи насли наврас имкониятҳои зиёд 

дорад. Асоси ҳамкории мутақобила дар Консепсияи миллии тарбия дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон сабт гардидааст. Ҳадафи ин ҳамкории 

мутақобила таъмини муштараки шароит барои рушд ва тарбияи 

маънавӣ-ахлоқии таълимгирандагон мебошад. 

Фарҳанги педагогии падару модар яке аз омилҳои муассири рушди 

маънавию ахлоқӣ ва тарбияи донишҷӯён ба шумор меравад. Тарзи 

ҳаёти оилавӣ яке аз муҳимтарин қисмҳои ҳаёти маънавии 

таълимгирандагон мебошад. Ба ҳамин хотир, баланд бардоштани 

фарҳанги педагогии падару модаронро ҳамчун яке аз муҳимтарин 

самтҳои тарбияи донишҷӯён баррасӣ намудан зарур аст [7, с. 33]. 

Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои падару модар дар Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълим ва 

тарбияи фарзандон” ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 
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маориф” ва ҳамчунин Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муайян карда шудааст. 

Падару модарон дар муайян намудани самту арзишҳо ва 

афзалиятҳои фаъолияти донишгоҳ оид ба тарбияи донишҷӯён, таҳияи 

мундариҷа ва татбиқи барномаҳои тарбияи таълимгирандагон, 

баҳогузории самаранокии ин барномаҳо ширкати фаъол менамоянд. Ин 

донишҳо бояд ба падару модарон имконияти ширкати фаъол, 

пурихтисос, масъулона ва озодро дар барномаҳо ва чорабиниҳои 

тарбиявӣ диҳанд. 

Оила воҳиди ибтидоии маънавӣ мебошад, бинобар ин, тарбияи 

кӯдакон вазифаи на танҳо системаи маориф, балки, дар навбати аввал, 

вазифаи оила, фарҳанги ватанӣ ва дар маҷмӯъ ҷомеа мебошад. 

Хусусияти самимонаи системаи тарбия тавассути алоқаҳои зич бо оила, 

ширкати падару модар дар раванди тарбия, дастрас будани ахбор дар 

хусуси самаранокии раванди тарбияи кӯдак барои падару модар, 

махсусиятҳои инфиродии ташаккули маънавӣ-ахлоқӣ, баланд 

бардоштани донишҳои психологию педагогии падару модарон таъмин 

карда мешавад. Бо дарназардошти ба қишрҳо ҷудошавии ҷомеаи 

муосири Тоҷикистон ва самти рушди он, моделсозии раванди ҳамкории 

мутақобилаи муассисаи таълимӣ бо оиларо ҳатман дар заминаи 

вазифаҳои муносибати дифференсиалӣ бо оила, бо ба назар гирифтани 

тааллуқоти миллӣ ва сифатҳои дигари хосаи он амалӣ кардан лозим аст. 

Ҳамкории мутақобилаи муассисаи таълимӣ бо оила бояд аз рӯйи ду 

самт амалӣ карда шавад: 

а) ворид намудани падару модари таълимгирандагон ба раванди 

тарбия (ба фаъолияти мақомоти худидоракунӣ, кумитаҳои ташкилӣ, 

шӯроҳои парасторон, ба кори машваратӣ-методӣ бо донишҷӯён, 

ташкили фароғати хонандагон); 

б) таҳия ва татбиқи барномаҳои мушоияти педагогии оила, ки дар 

татбиқи ёрии методӣ дар ташкили раванди тарбияи оилавӣ аз тарафи 

муассисаи таълимӣ ифода меёбад. 

Натиҷаи кӯшишҳои тарбиявӣ дар аксар маврид бо хусусияти 

ҳамкории мутақобила бо оила муайян карда мешавад. Дар муассисаҳои 

таълимӣ таҷрибаи зиёди кор бо падару модаран ва ашхоси 

ивазкунандаи онҳо андухта шудааст, шароит барои густариши 

иштироки оила дар ташкили фаъолияти таълиму тарбия фароҳам 

оварда шудааст. Оила ниҳоди асосии иҷтимоӣ ва муҳити табиии созгор 

барои рушди ҳамаҷонибаи кӯдакон мебошад. Ҳамкории муштарак, 

эҳтиром ва бартарии манфиатҳои кӯдак бояд ҳамчун усулҳои этикии 

педагог дар кор бо оила боқӣ бимонад. Ҷалбу ворид намудани падару 

модарон дар кори ҳалли вазифаҳои тарбиявӣ, дар фаъолияти муштарак 

ва муҳимми ҷамъиятӣ бояд дар асоси санадҳои меъёрию ҳуқуқии 
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мавҷуда ташкил шуда, хусусияти комплексӣ бигирад ва доимӣ 

бимонад. Тарзи ҳаёти оилавӣ яке аз қисмҳои муҳимтарини тарзи ҳаёти 

таълимгиранда шуморида мешавад. Дар робита ба ин, баланд 

бардоштани фарҳанги педагогии падару модарро ҳамчун яке аз 

муҳимтарин самтҳои тарбияи кӯдакон баррасӣ намудан зарур аст. Кори 

баланд бардоштани фарҳанги педагогию психологии падару модарро 

гуногуншакл кардан ва бо дарназардошти талаботи категорияи 

мушаххаси падару модарон ва мушкилоти мавҷуда сохтан лозим аст. 

Муҳим он аст, ки аз мадди назари педагогҳо, хадамоти иҷтимоию 

педагогӣ ва психологӣ ягон оила ва кӯдаки дар вазъияти ногувори 

оилавӣ қарордошта дар канор намонад. Таваҷҷуҳро ба он ҷалб 

менамоем, ки роҳбар бояд вазъияти ҳар оилаи тарбиягирандагонро бо 

мақсади чораандешиҳои пешакӣ оид ба ошкор намудани вазъияти 

ногувори оилавӣ, ки ба тарбияи кӯдак таъсир мерасонад, донад. Кор бо 

падару модарони “гурӯҳи хатарнок” бояд ба ташаккули муносибати 

оқилонаи калонсолон дар тарбияи кӯдакон, сохтани шароити муносиб 

барои татбиқи иқтидори онҳо, тарбияи тартиботи ботинӣ, маҳорати 

назорат намудани эҳсосот ва рафтор равона карда шавад. 

Дар робита ба ин, нақши муассисаҳои педагогӣ ва хадамоти 

мушоияти педагогию психологӣ, ташкилот ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, 

ташкилоти анъанавии динӣ, ки бояд дар ташкили ҳамкорӣ бо оила, дар 

такмили фарҳанги ҳамкории мутақобилаи мутахассисон бо падару 

модарон ёрӣ расонанд, баланд бардошта мешавад. 

Системаи кори муассисаи таълимӣ оид ба баланд бардоштани 

фарҳанги педагогии падару модарон бо усулҳои зерин асоснок карда 

мешавад: омӯзиш ва баҳисобгирии талаботи оила ҳангоми тартиб 

додани барномаҳои тарбия; фаъолияти муштараки педагогии оила ва 

донишгоҳ; омезиши педагогӣ бо худомӯзии педагогии падару модарон; 

таваҷҷуҳи педагогӣ, эҳтиром ва сахтгирӣ нисбат ба падару модарон; 

дастгирӣ ва мушоияти инфиродии ташаккул ва рушди фарҳанги 

педагогии ҳар як падару модар; - мусоидат ба ҳалли масъалаҳои 

инфиродии тарбияи кӯдакон аз тарафи падару модарон; такя ба 

таҷрибаи мусбати тарбияи оилавӣ. 

Ҳамин тавр, амалӣ намудани мониторинги раванди тарбия, 

арзишмандии самтгириҳои гурӯҳҳои гуногуни кӯдакон ва ҷавонон, 

таъсири нуфузи тарбия ба рушди зеҳнӣ, таъсири эмотсионалӣ-эҳсосотӣ, 

рушди фаъоли шахсӣ, ташаккули маънавию ахлоқии он қисми муҳимми 

фаъолияти муассисаи муосири таълимиро ташкил медиҳад. 
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ВАТАНПАРАСТӢ АРЗИШИ МУҚАДДАС ВА МУҲИММИ 
ТАРБИЯ 

 

Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сиёсати 
кунунӣ ва дурнамои давлатро дар соҳаи тарбияи миллии оммаи 
васеи аҳолӣ, махсусан насли наврас, муайян месозад. Он моҳият, 
мақсаду вазифаҳо ва мазмуни тарбияи миллиро дар марҳилаи нави 

таърихӣ ба танзим оварда, нақш ва мақоми онро дар  ташаккули 
шахсияти инсони комил муайян мекунад.  

Дар қисми чоруми Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, аз ҷумла, омадааст: 

«Тоҷикистон давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, 
дунявӣ ва ягона мебошад». Дар ин кишвар ҳамаи шаҳрвандони 

ҷумҳурӣ, қатъи назар аз миллат, нажод, эътиқод, ҷинс, забон, 
мавқеи сиёсӣ ва вазъи иҷтимоӣ баробар тарбия мегиранд. Ҳамаи 
шаҳрвандон метавонанд фарзандонро дар руҳи анъана ва арзишҳои 
миллии худ тарбия намоянд, ба шарте ки он хилофи арзишҳои 

умумидавлатии Тоҷикистон ва манфиатҳои кишвар набошад. 
Анъана, суннатҳои воло, арзишҳои миллии халқи тоҷик, ки 

дар давоми қарнҳо ба тарзи ҳаёти мо ворид шудаанд, менталитет ё 

маҷмӯи сифатҳои онро ташкил медиҳанд. Ҷавҳар, хосият ё маҷмӯи 
сифатҳои тоҷикон дар илму донишомӯзӣ, заҳматписандию 
таҳаммул, сару кор бо замин, оштию сулҳпазирӣ, тадбирҷӯӣ, 
худшиносӣ, талоши фарҳангӣ, меҳмондорию меҳмоннавозӣ, 

устувории оила, ифтихори ватандорӣ, шикастанафсӣ, касбу 



  

343 

ҳунаромӯзӣ, хушбинӣ (оптимистӣ), дӯстию рафоқат, иззату 

эҳтироми падару модар ва шахсони калонсол, некӣ ва накӯкорӣ, 
адлу адолатҷӯӣ, дастгирии ятимону мӯҳтоҷон, канораҷӯӣ аз ҳирсу 
ҳасад, кибру ғурур, кинаю адоват, хиёнат ва аҳдшиканӣ ва ғайра 
иборатанд»[3]. 

Дар ҳамин қисми Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, яъне боби чаҳоруми ин ҳуҷҷати муҳим ҷиҳати тарбияи 

миллӣ ва ватанпарастӣ чун унсуре, ки унсурҳои дигар аз онҳо 
сарчашма мегиранд, чунин қайд гардидааст: 

«Тарбияи миллӣ  ташаккули тафаккури миллии шаҳрвандро 
дар назар дорад. Он ифтихор аз миллати хеш, эҳтиром ва гиромӣ 

доштани таърих ва мероси фарҳанги ниёгон, урфу одат ва 
анъанаҳои миллӣ, пайвастани таърихи гузашта ба воқеияти 
имрӯзаи миллат, аз нав эҳё намудани урфу одат ва анъаноти 
арзишманди миллӣ, дар заминаи хусусиятҳои миллӣ ривоҷ додани 

забон, илм ва фарҳанги миллӣ ва эҳтироми миллатҳои дигарро 
фаро мегирад.  

Ватанпарастӣ арзиши муқадддас ва аз ҳама муҳимтарини 
тарбия мебошад, ки он дар мафҳумҳои диёр, макон, кишвар, 
сарзамин, Ватан низ ифода меёбад. Ҳамаи унсурҳои дигари тарбия 
ба ҳамин унсури тарбия иртибот доранд ва садоқатмандии 

шаҳрвандро ба ватани хеш дар  назар доранд. 
- «Фаромӯш набояд кард, ки - таъкид мекунад Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, - танҳо шахси воқеан 
ватандӯст метавонад дилсӯзона ва бо тамоми ҳастӣ ҳифзи амният 
ва ободии Ватани худро таъмин созад»[4]. 

Вақте аз хусуси тарбияи миллӣ ва ватанпарастӣ сухан меравад, 

аксар ба андеша меравем, ки қабл аз ҳама мафҳумҳои ватан, 
ватандӯстӣ чӣ маънӣ доранд? Вожаҳои мазкур дар луғатҳо чӣ гуна 
ташреҳ ёфтаанду киро метавон ватандӯст ё ватанпарасти ҳақиқӣ 
донист? Перомуни ин мафҳумҳои барои мо муқаддас ҳамзамонони 

мо, бузургони сухан - адибон, олимон, муаррихону файласуфон чӣ 
гуна андешаву афкорро рӯи сафҳа овардаанд?  

«Ватан чист ва чаро мо онро дӯст медорем? – менависад олими 
шинохтаи тоҷик, адабиётшинос Юсуф Акбаров, - Ватан ифтихор, 

шаъну шараф, нангу номус, виҷдону эътибор ва обрӯи мост. Ватан 
азизтарин ва ноёбтарин неъмату молу давлат, сарвати бебаҳост, ки 
онро ба ҳеҷ чизе наметавон иваз кард. Ватанро интихоб ва ё хариду 
фурӯш намекунанд ва чун волидайну бародару хоҳари ҳамтан як 

бор ва барои ҷовидон дода мешавад. Ватан сарнавишту қисмати 
ҳар фард аст, ки аз ибтидо ба бошандагонаш ба мерос гузошта 
мешавад»[5]. 
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Ҷои дигар, доктори илмҳои фалсафа А.М.Загоруйко оиди 

ватан сухан ронда қайд менамояд: «Ватан» - калимаи қадимаи 
арабӣ буда, маънояш зодгоҳ, ҷои таваллуд аст. Аз замонҳои қадим 
калимаи ватандӯстӣ муҳаббат ба ватанро ифода мекард. 
Мафҳумҳои ватану диёр чӣ маънӣ доранд? Агар дар бораи 

нишонаҳои умумӣ сухан ронем, бо мафҳуми Ватан чунин муҳити 
сиёсӣ, маданӣ ва иҷтимоиеро фаҳмид, ки дар он ташаккули инсон 
ба вуқӯъ меояд. Азбаски  ин муҳит бо мавқеи муайяни ҷуғрофӣ, ки 
инсон дар он таваллуд шуда ба воя мерасад, алоқаманд аст, 

бинобар ин вай қисми муҳими мафҳуми ватан мебошад. Дар тӯли 
таърихи бисёрасраи инсоният ин ҳама, яъне ҳам шароити табиӣ, 
ҳам муҳити сиёсӣ, ҳам маданӣ, ҳам иҷтимоии ҳаёти ҳар як халқ 
тағйир меёбад. Албатта, ҳисси муҳаббат ба Ватан аз аср то аср низ 

тағйир ёфта, дар ҳаёти ҳар як халқ ба тарзи хос ифода мегардад»[4]. 
 Боз ҳам адабиётшиноси  шинохтаи тоҷик Юсуф Акбаров дар 

китоби худ «Меҳри Ватан» перомуни шарҳи ин вожа меафзояд: 
«Дар луғатҳо ватанро чунин ташреҳ додаанд: «Ҷои бош ва ҷои 

истиқомат ва хӯру (замини аслӣ ва макону маъво) меҳан ва 
нишеман ва ҷое, ки шахс зоида шуда ва нашъунамо карда ва 
парвариш ёфта ва мақому маскун» ёфтааст. («Фарҳанги Нафисӣ»-и 

Алиакбари  Нафисӣ, ҷилди 5, Теҳрон, 1334, с.3871); «Зану фарзанд 
ва қавму хеш ва тоифаю қабила» (ҳамон ҷо, с.3629). Ба ин маънӣ, 
нотиқи машҳури дунёи қадим, адвокат, нависанда ва  ходими 
давлат Ситсерон (106-43 пеш аз милод) гуфта буд: «Барои мо 
падару модар, бачагон, пайвандон ва хешу ақрабо беҳад азизанд, 
вале кулли тасаввурот дар боби ишқу муҳаббат ба ҳар восита ба як 
калима, ба калимаи «ватан» сахт марбут аст». Ватан кишвару 
сарзаминест, ки бо масоҳату табиат, сарватҳои табиӣ, аҳли бош, 
сохти иҷтимоӣ, махсусияти забону тамаддун, тарзи тафаккуру руҳу  

равон ва авзоъ, психология, маишат ва маънавияту ахлоқаш 
таърихан ба ин ё он халқ мутааллиқ аст». 

 Шоири халқии Тоҷикистон, Қаҳрамони кишвар, устод Мирзо 
Турсунзода дар як шеъри худ ватану ватандӯстиро шарҳ дода чунин 
гуфтаанд:  

Хонаи осудаю уммедгоҳи мо бувад, 

Маскани осоишу пушту паноҳи мо бувад, 
Чун падар, модар, бародар такягоҳи мо бувад, 

Мухтасар: ҳам ҳомию ҳам иззу ҷоҳи мо бувад. 
Пас, киро метавон ватандӯсти ҳақиқӣ номиду бо ӯ ифтихор 

намуд? Нависандае дар ин хусус нигоштааст: «Дӯст доштани 
Ватани худ чунин маънӣ дорад, ки дар он татбиқи ормонҳои 
инсониятро бо самимият орзу карда ва ба қадри имкон барои ба 
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амал баромадани ин орзу ёрӣ расонида шавад». Бале, танҳо он 

шахс ватандӯсти ҳақиқӣ маҳсуб меёбад, ки барои ҳимояи 
манфиатҳои аҳли меҳан ва ба кишвари озоду шукуфон табдил 
додани Ватан аз дилу ҷон азму талош меварзад. Тамоми қувваашро 
ба мустаҳкамию тавоноии он, ҳалли масъалаҳои судбахши ҳаёти 

сокинонаш равона месозад. Баъдан, танҳо ҳамон шахс маънан аз 
ватани худ ифтихор намуда метавонад, ки бо саҳми хеш 
дастовардҳо ва комёбиҳои онро беш аз пеш афзун гардонда бошад. 
«Ватандӯстӣ аз сифатҳои асосӣ ва умдаи одамият аст ва бузургони 
мо шахсеро, ки ватанпараст несту барои озодию саодати он 
муборизаю пайкор намекунад, аз шумори инсон наҳисобидаанд»[3]. 

Фидокорӣ, қуввату ғайрат, садоқатмандӣ ба Ватан ва 
дӯстдории он, тайёру омода будан ба корнамоӣ сифатҳои волое 
буданду ҳастанд, ки мо дар мисоли ҳаёту пайкори садҳо ниёгони 
хеш ва ҳамзамонони муосир шунидаему дидаем. Ҷасорат, 

шарафмандӣ, далерӣ, нангу номус, муборизаҳои бемонанди 
ниёгони мо дар роҳи ҳифзи ватану ҳаммеҳанон, ҷонфидоӣ баҳри 
ояндаи дурахшони он барои насли ҷавони имрӯз дарси ҳаёту 
ибрати ҳамарӯза аст. Бо мақсади кӯмак ба роҳбарони гурӯҳҳои 

академии макотиби олии касбӣ, омӯзишгоҳҳо, мактабҳои 
таҳсилоти умумии миёна, омӯзгорону хонандагон ва 
хоҳишмандони дигар матолиби зиёдеро омода сохтем бобати 
манфиатбахш ҷараён гирифтани машғулиятҳои тарбиявии эшон. 

Ин васила, умед дорем, ки маводҳои тавсиявӣ-таълимии 
манзуршаванда дар заминаи талаботи Консепсияи миллии тарбия 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар самти  тарбияи миллӣ ва 
ватанпарастӣ кӯмакбахши масъулини соҳа хоҳад буд. 

 Дар дарсҳои тарбиявӣ омӯзгорон метавонанд аз кору пайкор 
ва ҳаёти ибратбахши Қаҳрамонони Тоҷикистон истифода баранд, 

зеро ки ҳаёти онҳо худ як дарси ватандӯстию ватанпарастӣ буда, 
ҷавононро барои дӯст доштани ватани худ, хизмат намудан ба он, 
донишманду олим ва шахси инкишофёфта  будан водор месозад. 
Месазад,ки ҷавонон онро омӯзанду ибрат гиранд ва барои рушду 
нумӯи Ватани худ бикӯшанд. 
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ТАРБИЯИ ҒОЯВӢ АСОСИ РУКНҲОИ КОНСЕПСИЯИ  
МИЛЛИИ ТАРБИЯ 

 
Консепсияи миллии тарбия бо назардошти анъанаву  

суннатҳои арзишманди миллати тоҷик ва халқияту миллатҳои 
дигари Тоҷикистон таҳия гардида,  имконият медиҳад, ки тамоми 

аҳолӣ, новобаста аз маҳаллу миллат ва нажод, роҳҳои гуногуни 
тарбияро барои инсони соҳибтарбия будан интихоб ва амалӣ 
намоянд.  

Дар  Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон  
зикр гардидааст, «...илми педагогика  собит менамояд, ки  тарбия аз 
рӯи мақсаду вазифа ва мазмуну мундариҷа нисбат ба таълим 
муқаддамтару васеътар аст» [4]. 

Консепсияи мазкур такя ба унсурҳои таркибии тарбияи миллӣ, 

аз қабили ғоявӣ, миллӣ, хештаншиносӣ ва худогоҳии миллӣ, 
ватанпарастӣ,  ахлоқӣ ва маънавӣ, маърифатӣ, ҳуқуқӣ, гуманистӣ, 
зебоипарастӣ, меҳнатӣ ва касбинтихобкунӣ, иқтисодӣ, экологӣ,  
сиёсӣ, ҷисмонӣ, тарбияи тафаккури интиқодӣ, таҳаммул ва 

тоқатпазирӣ, масъулиятшиносӣ ва ҳаёти солим намуда, тақозо 
менамояд, ки дар раванди дарсҳо ва  ё  соатҳои тарбиявӣ маҳз 
атрофи мавзӯъҳои зикргардида, сӯҳбат доир гарданд.  

Консепсияи миллии тарбия ҳуҷҷатест, ки баъди ба даст 

овардани Истиқлолият таҳия шуда, он ҳамаи ҷабҳаҳои ҳаёти 
инсонро ба назар гирифта, барои тарбия намудани насли ҷавон ва 
шахси ҳаматарафа инкишофёфта барои падару модарон, 
муаллимон ва ҷамъият басо зарур   аст. Тарбияи ғоявӣ дар байни  

дигар рукнҳои тарбия муқаддамтар аст, зеро ки он асоси ахлоқи 
шахсро муайян намуда, арзишҳои миллӣ ва хештаншиносии 
ҷавононро нишон медиҳад. 

Дар Консепсия омадааст: «тарбияи ғоявӣ категорияи ахлоқӣ 

буда, мақсади он дар шуури шаҳрванд ташаккул додани  ғояи 
миллӣ мебошад». 
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Миллати тоҷик бояд ба суоли «Мо кистем?», «Аз куҷоем?» ва 

«Ба куҷо меравем?» ҷавоб ҷӯяд, бидонад ва муайян намояд, ки 
системаи арзишҳои мо кадомҳоянд, то ки он бо як равияи махсус 
сурат бигирад. 

Ғояҳои тарбиявӣ ва тарбияи ғоявӣ  низ мувофиқи тарзи зист – 
муқимӣ, шакли хоҷагӣ-маданӣ: кишоварзӣ, ҳунармандӣ, 
шаҳрнишин ва тиҷорат замина гирифтааст, ки ҳамаи ин зуҳуроти 

воқеаҳои муҳими зиндагӣ мебошад[6]. 
Анъанаҳои  фарҳанги халқи тоҷик ҳанӯз дар китоби муқаддаси 

«Авесто» ва таълимоти Зардушт баръало аён аст. Яке аз 
кашфиётҳои таълимоти Зардушт ин мавҷудияти нерӯҳои хайру 
шарр мебошад, ки ӯ исбот намудааст. Аҳуро Маздоро чун 
таҷассуми хайр (некӣ) ситоиш намуда, Аҳриманро зуҳуроти шар 
(бадӣ) ҳисобидааст. Яъне ғояҳои аввалин дар талошу муборизаи 

нерӯҳои зидди ҳамдигар нишон дода, онро чун нерӯи пешрафти 
олам шуморидааст. Ҷомеа бояд Аҳуро Маздоро чун худои некию 
хушбахтӣ бишиносад ва вуҷуди Аҳриманро, ки шайтон аст, мабдаи 

бадкориҳост, биронад. Дар «Авесто» дар маҷмӯаи ахлоқ – Готҳо 
омадааст, ки одамон озоданд ва ҷабҳаи талошро худи инсон 
интихоб мекунад, яъне накӯкор мешавад ва ё бадкирдор. 

Таърихи башар худ рушди афкори маънавӣ аст. Тоҷикон, 

ориёиҳо тибқи «Авесто» соҳиби афкори қадимаи иҷтимоӣ-сиёсӣ, 
фарҳанги маънавианд ва то имрӯз он фарогири ҷомеаи аҳли 
эронинажод буда, боиси қабул барои тарбияи насли наврас аст. 

Асри XXI худ масоили адолат, ҳақиқат, ростӣ, маънавиятро 

дар ҷомеаи муосир бо мақоми хоса талаб мекунад.  
Бо сабабе  ки дар афкори иҷтимоӣ – сиёсӣ, фарҳангӣ ва 

эҷодкории тоҷикон ғояи ваҳдат, сулҳ, ягонагӣ, дӯстӣ мақоми 
арзанда дорад, омӯзиш ба ҳаёти имрӯза татбиқи он чун осори  

арзишманди илмӣ ғояи волои созанда ба ҳисоб меравад. «Ғояи 
ваҳдат мазмуни тамаддун, меҳвари таърих ва шоҳроҳи рушди 
аҷдоди шарафманди мо будааст».  Ин ваҳдат, сулҳ, ягонагӣ, дӯстӣ 
мақоми арзанда дорад, омӯзиш ба ҳаёти имрӯза татбиқи он чун 

осори арзишманди илмӣ ғояи волои созанда ба ҳисоб меравад. 
«Ғояи ваҳдат мазмуни тамаддун, меҳвари таърих ва шоҳроҳи 
рушди аҷдоди шарафманди мо будааст». Ин ваҳдат аз авлод оғоз 
меёбад, ки анъанаҳои он то ба имрӯз расидааст ва ҳалқаи пайванди 

инсону ҷомеаро  ташкил медиҳад. Ҷавҳари аслии «Авесто»-ро ғояи 
асосии таълимоти Зардушт: Пиндори нек, гуфтори нек, рафтори 
нек ташкил медиҳад, ки ин се унсури ғоявии тарбия то ҳоло аз байн 
нарафтааст.  
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Яке аз рукнҳои Консепсия ин тарбияи ғоявӣ буда, асоси он 

ҳимояи Истиқлолияти Тоҷикистон мебошад.  Аз давраи қадим 
тарбияи ғоявӣ дар анъанаҳои зиёди мардуми муқимнишини 
кишоварзи эронитабор дар расму оинҳои динӣ, урфу одатҳо ва 
суннатҳои идҳои тақвимии Наврӯз, Сада, Меҳргон ва ғайра 

инъикос ёфта буданд. Ин расму оин, урфу одатҳо дар рӯзҳои ид бо 
тайёрии махсус ва бо як шаҳомати хосаи кишоварзон, 
шаҳрнишинон, ҳунармандон-тоҷирон, ки ба халқҳои эронитабори 
муқимнишин алоқаманд буд, гузаронида мешуд. Мисоли онро мо 

дар тарзи ҷашни иди Наврӯзи Аҷам, махсусан дар дастурхони 
идонаи он бо ороиши рамзҳои кишоварзонаю ҳунармандона бо 
ибораҳои «7 шин», «7 син» ва «7 мим» мебинем [7]. 

Зинаи аввали тарбияи ғоявӣ дар оила ва авлод сар мешавад, ки 

он оиди макон, ҳудуд, суннатҳои миллии ниёгон дар бораи модар, 
Ватан буда, то рафт рушд меёбад. Ғоя (идея, идеология) дар 
навбати худ унсури муҳими нишондиҳандаи   рушди маънавии 
ҷомеа барои нигоҳдории Ватан, миллат ва арзишҳои миллӣ дар 

ифода бо анъанаҳои миллӣ мебошад.  
Сиёсати хирадмандонаи Сарвари давлатамон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон буд, ки  солҳои охир дар тамоми ҷабҳаҳои ҳаёт 

тарбияи ғоявии ҷавонон рушд ёфта, онҳо ба таърих, фарҳанги 
оиладории тоҷикона, фарҳанги либоспӯшӣ, фарҳанги номгузории 
фарзандон таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, ифтихор аз тоҷику тоҷик 
буданашон менамоянд ва мекӯшанд, ки фарзандони худро дар 

рӯҳияи арзишҳои миллӣ тарбия намоянд, ки он нишондиҳандаи 
рушди маънавиёти ҷомеа ба шумор меравад.  
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АҲАМИЯТИ КОНСЕПСИЯИ МИЛЛИИ ТАРБИЯ  

ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 марти соли 
2006 таҳти рақами №94  дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Консепсияи 
миллии тарбия ба тасвиб расидааст. Консепсияи мазкур  сиёсати 
замони муосир ва дурнамои давлатро дар самти тарбияи миллии 
мардум, хусусан насли наврас муайян менамояд. Ҳамзамон,  

мақсаду вазифаҳо ва мазмуни тарбияи миллиро дар марҳилаи 
навини таърихӣ ба низом дароварда, нақш ва саҳми онро дар 
ташаккули шахсияти инсони комил аҳли ҷомеаро  даъват 
менамояд, ки дар самти тарбияи аҳолии кишвар фаъолият нишон 

дода, дар роҳи амалинамоии  барномаю тадбирҳои давлатӣ, ки ба 
ин масъалаи муҳим алоқаманд аст, ҳиссагузор бошанд. 

Тавре мусаллам аст, дар робита ба ин масъала, дар замони 
муосир Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари соҳибистиқлол дар 
раванди нахустини инкишофёбии давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, 
дунявӣ ва ягона арзёбӣ гаштааст. Тараққиёти баъдинаи он ба 

тарбияи инсонҳои комил, соҳиби олами бойи маънавӣ, андешаю 
ҷисми солим, эҳсоси баланди ватандӯстӣ, инсонпарварӣ ва 
худогоҳии миллӣ дошта, меҳнатдӯсту зебопараст, ботаҳаммулу 
масъулиятшинос ва созандаю эҷодкор алоқамандии зич дорад. 

Ҳамвора вазифаи давлат, ҷомеа ва оила тарбияи чунин 
шаҳрвандон маҳсуб меёбад. Баъд аз қабули Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон якчанд санадҳои меҳварӣ, аз қабили Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Консепсияи мактаби 
миллӣ, Консепсияи миллии маълумоти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Кодекси одоби хизматчии давлатӣ, Барномаи давлатии тарбияи 
ватанпарастии ҷавонони Тоҷикистон барои солҳои 2006-2010, 

Консепсияи миллии инкишофи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиши 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Барномаи таълим ва тарбияи ҳуқуқии 
шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар ҳуҷҷатҳои меъёрии 
ҳуқуқӣ таҳия ва тасдиқ гардидаанд. 

Мафкураи  нави сиёсӣ ва фарҳангӣ асоси методологии 
тарбияро дар мамлакати мо ташкил медиҳад. Ҳамзамон, моҳияти 
он устувории истиқлолияти давлатӣ, ваҳдату худшиносии миллӣ, 
ҳисси ватандӯстию ватанпарастӣ, таъмини амнияти давлату 

миллат, ҳифзи тамомияти арзӣ ва манфиатҳои умумимиллӣ маҳсуб 
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меёбад. Муассисаҳои давлатӣ фаъолиятро дар самти таълим ва 

тарбия баҳри тарбияи аҳли ҷомеа таҳия намуда, шароит муҳайё 
менамоянд, ки дар ҷомъият ба гуногунандешӣ, озодии сухан, 
виҷдон, ширкати аҳли ҷомеа дар ҳаёти сиёсӣ дар доираи қонун 
касе халал ворид нанамояд.  

Консепсияи миллии тарбия аз ҳаждаҳ самтҳои асосӣ иборат 
аст, ки инҳоянд: тарбияи ғоявӣ, миллӣ, хештаншиносӣ ва 

худогоҳии миллӣ, ватанпарастӣ, ахлоқӣ ва маънавӣ, маърифат, 
ҳуқуқӣ, гуманистӣ, меҳнатӣ ва касбинтихобӣ, зебоипарастӣ, 
иқтисодӣ, экологӣ, сиёсӣ, ҷисмонӣ, тафаккури интиқодӣ, тарбияи 
таҳаммул ва тоқатпазирӣ, масъулиятшиносӣ, ҳаёти солим. 

Дар ҷаҳони муосир тарбияи насли наврас, махсусан ҷавонон 
яке аз масъалаҳои меҳварии ҳаёти мардуми ҷаҳони муосир ба 
ҳисоб рафта, аз ҳалли дурусти он инкишофи тамоми самтҳои ҳаёти 
иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангии мардуми давлатҳои олам 

алоқамандии зич дорад.   
Дар самти масоили тарбиявӣ Асосгузори сулҳу ваҳдати 

миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд мекунанд: «Ҷавонон бояд 

сабақҳои истиқлолиятро ҳамаҷониба омӯзанд, аз равандҳои 
сиёсати имрӯзаи кишвар огоҳ бошанд, таърихи гузаштаву ҳозираи 
халқи худро гаштаю баргашта аз худ карда, аз Ватан, миллат, 
забон ва фарҳанги худ ифтихор намоянд». Сарвари давлат дар 

раванди густариши  давлати соҳибтамаддун  нақш ва мақому 
мартабаи ҷавононро хеле муҳим арзёбӣ менамоянд. Ҳамзамон, 
тафаккури созандаю эҷодкори онҳо чун қувваи пешбарандаи 
ҷомеа тадбирҳои зиёде ба тасвиб расиданд, ба монанди Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии 
ҷавонон», «Консепсияи миллии сиёсати давлатии ҷавонон», 
«Стратегияи сиёсати давлатии ҷавонон то соли 2020» ва ғайра. 

Санаду барномаҳои мазкур инъикоскунандаи диққату 
таваҷҷӯҳи давлату Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавонон 
мебошад ва тавре мусаллам аст, ҷавонони мо бояд ба қадри 
ободиву осудагӣ, сулҳу  ваҳдати миллӣ мерасанд ва  аз неъмати 

бебаҳои истиқлолият шукргузорӣ менамоянд. Имрӯз дар замони 
муосир дар дунё давлату халқиятҳое ҳастанд,  ки соҳибистиқлол 
нестанд, сарзамин  надоранд, давлату забон надоранд ва парешон 
шуда истодаанд. Тарбияи ҷавонон дар руҳияи эҳтиром ба 
анъанахои миллӣ, расму оини пешқадами ниёгон ва мероси 
ахлоқии гузаштагон, яке аз  талаботи Консепсияи миллии тарбия 

мебошад. Бузургони халқи тоҷик бо  талошҳои пайвастаашон 
тавонистанд, ки ба наслҳои оянда фарҳангу маданияти баландро 
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ба мерос гузоранд. Ҳамвора, ин фарҳанг чун ҳикмати ҳаётӣ саропо 

хайр, некию ободкорӣ ва инсонпарварӣ аст. Инчунин, ҷашнҳои 
бузурги тоҷикон ифодагари тафаккури таърихӣ, симои маънавӣ, 
орзую ормон, расму оин, ҷаҳонбинию ҷаҳоншиносии онҳоянд. 

Тарбия падидаи иҷтимоӣ, фарҳангӣ, равонӣ ва педагогӣ буда, 

баҳри танзими  ҳаёти инсон ва тараққиёти ҷамъият хизмат 
менамояд. Тарбия як қисми таркибии ҳадафу вазифаҳои давлат 
буда, барои амалӣ гардонидани манфиатҳои давлат, ҷомеа ва ҳар 
як шаҳрванд равона карда шуда, дар ҳар як шаҳрванд арзишҳои 

ахлоқӣ, инсондӯстӣ, инсонпарварӣ ва беҳтарин хислатҳои 
инсониро ташаккул медиҳад. 

Вазифа ва ҳадафи Консепсияи миллии тарбия ташаккули 
инсони комил, ифодагари симову чеҳраи маънавӣ, ахлоқӣ, 

фарҳангӣ ва дигар арзишҳои инсонӣ маҳсуб меёбад. 
Ватандӯстӣ ва ватанпарастӣ яке аз арзишҳои муқаддас ва 

муҳими тарбиявӣ буда, ҳамвора дар мафҳумҳои диёр, сарзамин, 
кишвар, қаламрав, макон ва Ватан низ ифода меёбад.  

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар яке 
аз баромадҳояшон таъкид менамоянд: « Фаромӯш набояд, ки 
танҳо шахси воқеан ватандӯст метавонад дилсӯзона ва бо тамоми 

ҳастӣ ҳифзи амният ва ободии Ватани худро таъмин созад». 
Тарбияи ахлоқӣ бо дунёи маънавии инсон алоқамандӣ дошта,  

мафҳумҳои некӣ, адолат, саховат, амонатдорӣ, садоқат ва дигар 
арзишҳои ахлоқиро ба вуҷуд меорад.   

Воқеаҳои замони муосир, ба монанди густариши терроризму 
экстремизм, нашъамандӣ, одамрабоӣ ва ғайраҳо бори дигар 
исботи он аст, ки сари вақт таълиму тарбияи дуруст надодан ба 
фарзандон, инкишоф  надодани тафаккур ва ҷаҳонбинии онҳо 

оқибати ногуворро ба бор меоварад. 
    

Пӯлотова М.А., 

 муаллимаи калони 
кафедраи фанҳои ҷамъиятӣ 

 

МУШКИЛОТИ АХЛОҚИИ ЗАМОНИ МУОСИР 
 

Асосҳои методологии тадқиқи мавзӯи косташавии ахлоқ  

мушкилот ва ҳамзамон, яке аз муаммоҳои глобалии  замони муосир 
гардида,   бештар муаммоҳои исқоти ҳамл (аборт), эвтаназия, 
зӯроварӣ, муқовимат накардан (коррупсия), таҳаммулпазирӣ 
(толерантность) – асоси ҳамзистӣ ба назар намудор мегарданд, ки 
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ин мафҳумҳо дар ҳамбастагӣ бо муаммои рафтори девиантӣ 

(рафтори нописанд) - и қишрҳои гуногуни ҷомеа дар асарҳои 
донишмандони аврупоӣ, аз ҷумла Э. Дюркгейм баён гаштаанд. Чи 
хеле ки омӯзгори ДИС ДДТТ Устобоева Д.М.,  дар рисолаи 
номзадиаш “Омилҳои косташавии ахлоқ ва роҳҳои пешгирии 

таъсири манфии онҳо” хуб қайд кардааст, ки дар он андешаҳои 
баённамудаи Э. Дюркгейм минбаъд дар асарҳои Р. Мертон, К. 
Маркс, У. Томас, Ф. Знанетскӣ, Т. Селлин, Д. Крэсси, А. Коэн, К. 
Шоу, Г. Маккей, Л. Оулин, Р. Клауорд, Т. Парсонс, Т. Хирши, Ф. 
Танненбаум, И. Гоффман, Е. Лемерт, Г. Беккер, Р. Квинн, Д. 
Милованович, С. Генри, П. Хиггинс, Н. Луман ба мушоҳида 
мерасанд. Омилҳои биологӣ, антропологӣ ва ирсии коҳишёбии 
рафтору одоби одамон дар тадқиқотҳои илмии донишмандони 
англису амрикоӣ Ч. Ломброзо, Э. Кречмер, У. Шелдон, П. Ҷекобс 

мавриди омӯзиш қарор гирифтаанд. Косташавии олами ботинии 
инсон ва омилҳои равонии рафтори нописандидаии афрод дар 
радифи зиддиятҳои олами ботинӣ, ҳолатҳои асабонишавӣ (стрессӣ) 

ва тағйирёбиҳои инстинктӣ дар созвораи (организми) инсон дар 
асарҳои илмии Э.Фромм ва З. Фрейд омӯхта шудаанд. Хусусан 
андешаҳои Э. Фром оид ба рафтору кирдори таҷовузкор 
(моральная агрессия) ҷолиби диққат буда, дар таҳқиқи омилҳои 

косташавии ахлоқ ва роҳҳои пешгирии он аҳамияти хоса доранд. 
Аҳамияти андешаҳои баённамудаи мутафаккирони гузашта ва 
тадқиқотҳои ба анҷом расонидаи ҷомеашиносони муосирро 
эътироф намуда, ҳамзамон таъкид намудан ҷоиз аст, ки дар замони 

тағйирёбиҳои глобалии арзишҳои иҷтимоӣ - фарҳангӣ дар майдони 
баҳсҳои фалсафӣ, арзишҳои ахлоқ ҷанбаъҳои наверо касб 
намуданд, ки онҳо то ҳол ба таври бояду шояд тадқиқ нашудаанд. 

Яке аз чунин муаммо дар мавзӯи зӯроварӣ хушунат ба 

духтарон дар оила ба назар мерасад. Мутаассифона, ҳанӯз ҳам дар 
аксар оилаҳо духтаронро дар рӯхияи нодуруст: сархаму 
фармонпазиру мутеъ будан, пайи иҷрои корҳои хона аз бардошта 
гаштани додарчаву хоҳарчаҳо то хӯронидану хобониданашон ва ба 

ин васила ёд гирифтани корҳои рӯзғордорӣ тарбия менамоянд. Аз 
як ҷиҳат ин гуна муносибат хуб аст барои камолоти ҳамаҷонибаи 
духтарон, аммо бештари духтарон ҷуръат надоранд, ки 
фикрашонро озодона баён кунанд, роҳи зиндагиашонро мувофиқи 

табъи дили худ муайян созанд. Баъдан ба  хонаи шавҳар рафтан, 
маломату айбҷӯии хушдоман, нописандӣ, таҳқиру муштбардории 
шавҳар, ҳатто дар ҳомиладории зан, аз хона рондан ва баъди 

тавлиди тифл ҳам об нагаштани яхи хашму ғазаби шавҳару 
хушдоман  ҷавонзан маҷбур мешавад ба хонаи падараш баргардад. 
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Лекин дар баъзе  ҳолатҳо дар хонаи падару модар низ нисбати 

ҷавонзан муносибати хуб ба назар намерасад, талхгӯии янгаҳо, 
озори бародарон, иғвои хешу таборон ва ҳамсоягон ҷавонзанро то 
ба худнобудкунӣ оварда мерасонад. 

Дар баъзе ҳолатҳо зӯроварӣ бо ҷиноят (одамкушӣ) ба хотима 

мерасанд. Масалан, санаи 27 июли соли ҷорӣ барои оилаи  
Ҳомидовҳо, шаҳрвандони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, кӯчаи Лоиқ 
Шералӣ рӯзи шикасти умри ҷавон ва хеле мудҳиш фаро расид. Бар 
асари амали ваҳшиёнаи як тан марди симои инсонӣ гумкарда, дар 

ҳузури кӯдаки 3 ва 5-сола риштаи умри ду ҳоҳарон: Муҳаӣё ва 
Сураӣё (номҳо иваз карда шуданд) бо як хунсардӣ канда шуд. 
Марди кордбадастаи ба аспи ҷаҳолат саворшуда, ки пеш аз ин ҳам 
соли 2000 даст ба ҷиноят зада, доғи судӣ бардошта буд, боз ҷиноят 

содир кард. Дар ҳафтаномаи «Сухани халқ» (№35 (455) аз 
20.09.2017) тахти унвони “Гумгашта пайдо мешавад?» мақолаи 
таҳлилӣ чоп шуда буд, ки дар бораи бедарак ғайб задани 
Хайринисои 23-сола қисса мекард. Санаи 25 сентябр, ки баъд аз 42 

рӯз ҷасади Хайринисоро ёфтаанд. Ташхиси тиббии судӣ нишон 
додааст, ки Хайринисо асабонияти вазнинро аз сар гузоронида, 
даст ба худкушӣ  задааст [7,54]. 

Ба ақидаи аксари занони тоҷик, ки ҳар рӯз ба чунин муносибат 
дучор меоянд, занон як чанд зина аз мардон пастанд ва ба онҳо 
баробар шуданашон  гумон аст. Чунин «хулосабарории занона» 
натиҷаи рӯба- рӯшавии  ҳаррӯзаи зан бо таҳқиру хушунат аз ҷониби 
мард аст, ки ба ҳукми анъана даромадааст, ё аз ҷониби  

“абарқудратон” он чунин «таҳрезӣ» гардидаааст. Шумораи зиёди 
занони тоҷик, бахусус дар деҳотҷойҳо дар бораи аз чи гуна ҳуқуқҳо 
доро будани худ маълумот надоранд ва намедонанд, ки поймол 
шудани ҳуқуқҳои онҳо аз тарафи аъзои оила ба куҷо муроҷиат 
кунанд. Коршиносон мегӯянд, ки дар кишвари мо зиёд оилаҳоро 
дучор мешавем, ки ҳанӯз дар синни тифлӣ духтарашонро бар дигар 

«гавҳорабахш» мекарданд.   Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон»  ба чунин анъанаҳо хотима бахшиданро тақозо 
мекунад. 

Мутаассифона, ҳоло нафақат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, балки 
берун аз марзи он никоҳ ва оила ба муаммои ҷиддӣ тадбил ёфтааст. 

Маълумотҳои оморӣ нишон медиҳад, ки шумораи вайроншавии 
оилаҳо сол аз сол афзуда истодаанд. Сабаби вайрон шудани оила 
ин риоя накардани меъёрҳои ахлоқ буда, бешармӣ, беэътиноӣ, 
бевафоӣ, ноаҳлӣ, ноҳурматӣ, нобоварӣ, нофаҳмӣ, дилсардӣ, 
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хиёнаткорӣ, зинокорӣ оиларо барбод медиҳад, ки муаммои замони 
муосир гардидааст. 

Қобили қайд аст, ки Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»  

маҳсули даврони навини давлатдорӣ мебошад ва паст кардани 
сатҳи камбизотӣ ва гирифтани пеши роҳи хароҷоти зиёдатӣ 
мусоидат мекунад. Президенти кишвар дар вохӯри бо аҳли 

ҷамоатчигии мамлакат равшану возеҳ баён карданд, ки «Мо 
вазифадорем, ки расму оинҳоро аз хурофоту таассуби барои имрӯзу 
ояндаи ҷамъият номатлуб тоза созем, онҳоро бо назардошти 
имкониятҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангии худамон танзим 

намоем». Дар ҳақиқат, мардум пеш аз ин қонуни мазкур  барои 
гузаронидани маъракаю маросимҳо азият мекашид, вобаста ба  
муҳити маҳал, хешу ақрабо ва ҳамсоягон маҳсуб мешуд, ки 
тадриҷан аз байн рафта истодаааст. Бештари мардум ба анъана ва 

расму оинҳои нолозима рӯ оварда буданд, ки мутлақо хурофот аст. 
Дар баробари он меъёрҳое, ки ин санад вогузор намудааст, меъёри 
ихтиёрӣ қариб дар аксар ҳолатҳо истифода бурда мешавад. Яъне 
қонун дар баробари маҳдудиятҳое, ки барои шаҳрвандон муайян 

кардааст, боз имтиёзҳоро ба миён гузоштааст, ки баъзе нафарон ба 
он чандон аҳамияти ҷиддӣ намедиҳанд. Қонун шаҳрвандонро 
муваззаф сохтаааст, ки бо назардошти имкониятҳои молиявӣ 
маъракаҳои худро барпо намоянд, ки ба меъёрҳои Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқат намоянд. Аз ин ҷост, ки   касе 
шаҳрвандонро маҷбур карда наметавонад, ки ба исрофкорӣ даст 
занад ё ба  ҷавобгарӣ кашида шавад [7]. 

Аз ин лиҳоз, масъалаи рӯзмарраи оила –зӯроварӣ  дар тамоми 

дунё паҳн гашта, оқибатҳои ҷиддие барои ҷабрдидагон аз ҷиҳати 
ҷисмонӣ, эҳсосотӣ-эмотсионалӣ, молиявӣ ва иҷтимоӣ дошта, на 
танҳо ба оила, балки ба тамоми ҷомеа низ хатари ҷамъиятӣ дорад. 

Дар ин бора Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи пешгирии 
зӯроварӣ дар оила»  қабул  шудааст. Дар  Қонун ба шаклҳои 
зӯроварӣ монанди, зӯроварии ҷисмонӣ, рӯҳӣ, шаҳвонӣ, иқтисодӣ 
шарҳ дода шудааст. 

Зӯроварӣ дар оила як қатор оқибатҳои манфӣ ва вазнинӣ, 
дарозмуддат, кӯтоҳмуддат, бевосита  (барои ҷабрдидагон) ва 
бавосита (барои шахсони ба ҳангоми амалҳои зӯроварӣ ҳузур 
дошта) дорад. Зӯроварӣ дар оила сатҳи бехатарии тамоми аъзои 

оиларо поин оварда, боварии онҳоро ба атрофиён аз байн мебарад. 
Оқибатҳои манфии худи ҷабрдида ва ҳам аъзои оила, ҳам дар худи 
зӯровар ва тамоми ҷомеа ба таври умум, мушоҳида карда мешавад. 
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Оқибатҳоро метавон дар сатҳҳои ҷисмонӣ, равонӣ, иқтисодӣ ва 

иҷтимоӣ мушоҳида намуд [6]. 
Баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа ва фароҳамоварии 

имконияти баробарии инкишоф барои занону мардон аз иқдомҳои 
неки Ҳукумати Ҷумҳурӣ ва Пешвои миллат маҳсуб меёбад. Зеро  

тавассути ин иқдом  як андоза занон аз ҳуқуқу манофеи худ 
бархурдор шуданд. Гуфтанд, ки “Занро одатан чароғи хонадон 
меноманд”, вале ӯ натанҳо чароғи хонадон, балки зебоибахшу 
равшангари рӯзгор ва сарчашмаи зиндагию маърифати ҳаёти мост. 

Бузургтарин рисолати модари  тоҷик аз аввал тарбияи фарзандони 
нобиғаву хирадманд, ватандӯсту ватанпараст, бонангу номус, 
далеру шуҷоъ, озодхоҳу адолатпараст ва ҳунарманду созанда 
будааст. Инчунин,  занон ва духтароне, ки маълумоти олӣ ва миёна 

надоранд,  дар донишгоҳҳо ва мактабҳои махсус таҳсил намуда, 
соҳиби маълумот гарданд, ба манфиати ҷамъият ва барои аз 
бӯҳрони иқтисодӣ баровардани Тоҷикистон  саҳм гузоранд, зиёд 
гардида истодаанд. Барҳақ, натиҷаи сиёсати пешгирифтаи  Сарвари 

давлат ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид баланд бардоштани 
мақоми зан дар ҷомеа буд, ки имрӯз аксари занон соҳибмаърифату 
соҳибҳунар гашта, бо донишу таҷриба, ҳунару истеъдод, қобилияту 

тавоноӣ ва қавииродагию худбоварӣ дар соҳаҳои мухталифи ҳаёт-
сиёсат, иқтисод,  иҷтимоъ ва фарҳанг фаъолият намуда, дар 
ободонию созандагӣ саҳми босазои худро мегузоранд [6]. 

Дар ҳаёт чунин вазъиятҳо низ рух медиҳанд, ки бо сабабҳои 

гуногун яке аз аъзоёни оила ё ҳарду тараф ҳаёти оилавиро давом 
додан намехоҳанд. Дар чунин ҳолат оила вайрон мегардад. Лекин 
барои ҷамъият вайрон шудани оила зараровар буда, то ҳадди 
имкон вайроншавии оиларо пешгирӣ намудан зарур аст. 

Косташавии ахлоқ ин падидаест, ки одоб ва рафтору кирдори 
инсон ба талаботу  муносибатҳои ахлоқии дар ҷомеа муқаррар 
гашта, мутобиқат намекунад, сарҳади мафҳумҳои калидии ахлоқ 
“некиву бадӣ” зудуда гашта, ахлоқ ҳамчун ниҳоди иҷтимоӣ 

рисолати танзимкунандаи меъёрҳои рафтору кирдори одамонро ба 
пуррагӣ иҷро карда наметавонад. 

Ин мафҳумҳоро мо ҳамчун муродифи якдигар истифода 
менамоем. 

Таҷрибаи солҳои охир нишон медиҳад, ки маҳз бехабарии як 
зумра ашхос аз таъриху фарҳанги миллӣ, арзишҳои 

инсонпарваронаи дину мазҳаби хеш онҳоро ба сӯи амалҳои 
номатлуб, сӯи ҳаракатҳои иртиҷоие, ки характери террористӣ ва 
экстремистӣ доранд, тела медиҳанд. Мушоҳидаву таҳлилҳо собит 
менамоянд, ки ин зумра ашхос ба ҳисоби миёна 25-30-сола 
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мебошанд, яъне инҳо ҳамонҳоянд, ки давраи наврасиву ибтидоӣ 

ҷавониашон ба солҳои бенизомии ҷомеа рост омада буд. Далелҳои 
оморӣ собит менамоянд, ки он солҳои даҳшатбори ҷанги 
шаҳрвандӣ чӣ дар мактаб, чӣ дар донишгоҳҳову дигар муассисаҳои 
таълимӣ ҷараёни таълиму тарбия фалаҷ гашта буд. Ҳадаф аз ишора 

ба ин ҳолат аз он иборат аст, ки аз вазъияти ба амал омада, гурӯҳи 
ба ном “диндорон” (дар асл гурӯҳи ашхосе, ки ниятҳои ғаразнок ва 
нопок доштанд) ҷавононро ба сӯи худ кашиданд ва арзишҳои дини 
мубини исломро ба манфиати худ талқин намуда, онҳоро сӯи 

хурофот, ҷабру зулм, экстремизми динӣ, бунёдгароӣ, терроризм 
ҷалб намуданд.  

Ба фикри мо, иллати ин раванд дар ҳастии ҷамъиятии ҳамон 
солҳо буд. Истеҳсолоти ҷамъиятӣ фалаҷ гашта буд ва ҷавонон бо 

кор таъмин набуданд ва ҳар сӯ пароканда гаштанд. Дар хориҷи 
кишвар ба доми фиреб афтондани онҳо боз ҳам авҷ гирифт. 
Далелҳо собит месозанд, ки қисми зиёди ҷавонони ба сӯи 
ҳаракатҳои иртиҷоӣ гаравида, аз ҳудудҳои Руссия, Қазоқистон, 

Туркия ба ҳайати ДИИШ ҷалб карда шудаанд. Ҷомеашинос Э. 
Дюркгейм дар назарияи аномияи худ масъалаҳои зиёди бенизомии 
ҷомеаро тавзеҳ додааст. Мафҳуми “аномия” (аз забони фр. – ҳолати 

амал накардани қонун, набудани муташаккилӣ)-ро ифода 
менамояд. Ин чунин ҳолати номутавозинии ҷомеа аст, ки дар фазои 
иҷтимоии он арзишҳои ахлоқии мавҷуда ба талаботи муносибатҳои 
нави иҷтимоӣ ҷавобгӯ нест, вале арзишҳои нав ҳоло ташаккул 

наёфтаанд. Ин ҷомеашинос бар он ақидааст, ки модоме 
муносибатҳои иҷтимоӣ бидуни майлу рағбат ва хоҳиши одамон 
сурат мегиранд, пас мавҷуд будани рафтори нописанд низ хислати 
табиӣ дорад. Чунки дар ягон тарзи ташкили ҳаёти иҷтимоӣ одамон 

дорои як хислату хӯ нестанд ва намешаванд. Агар ҳаёт якранг 
бошад, вай манбаи тағйирёбии худро гум мекунад. Ӯ таъкид 
менамояд, ки “мавҷуд будани рафтори нописанд ҳолати 
муқаррарии ҷомеа аст, зеро он ба таҳаввули ахлоқи ҳамида ва 

тағйир додани тамоюли ташаккули он замина фароҳам меорад” [3, 
65]. 

Ҳамин тариқ, каҷрафтории иҷтимоӣ тарзи махсуси муносибат 
ба меъёрҳои иҷтимоиву ахлоқӣ буда, шахс дар раванди кору 
фаъолияташ муносибати хосаи худро намоишкорона нишон 
медиҳад, ки ба одоби муқаррарӣ мутобиқ нест. Аз ин ҷиҳат 
каҷрафтории иҷтимоиро рафтори яке аз нишондиҳандаи 
коҳишёбии ахлоқи шахс ва ҷомеа ҳисобидан мумкин аст. [3, С.65] 

Чунин амал экстремизм аст ва дар аксар маврид он ба 
ихтилофу ҷудоиандозӣ, душманӣ, нооромӣ дар ҷомеа ва баъдан ба 
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оқибатҳои фоҷиаангез меоварад. Беҳуда нест, ки Президенти 

кишвар Ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси 
Олӣ қайд карданд, ки “терроризм ва ифротгароӣ беш аз ҳарвақта 
авҷ гирифта, бо оқибатҳои даҳшатбору бераҳмонаи худ ба 
проблемаи ҷиддитарини инсоният дар асри бистуяк табдил 

ёфтааст”. Бо назардошти падидаҳои номатлуб бо ҳалномаҳои Суди 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти онҳо дар қаламрави 
Тоҷикистон ҳамчун гурӯҳҳо ва ташкилотҳои терористӣ, 
экстремистӣ ва ғайриқонунӣ манъ карда шудааст. Имрӯзҳо мо 

мебинем, ки аз кишварҳои мухталифи дунё мутаассифона аз 
Ҷумҳурии Тоҷикистон низ бархе аз ҷавонон дар натиҷаи костагии 
маърифати сиёсӣ, фарҳангӣ ва динии хеш шомили гурӯҳҳои ифротӣ 
гашта, ба номи тоҷику Тоҷикистон доғ меоранд. Ҳол он ки дар 

қаламрави кишвар ҳама гуна шароит барои зиндагии хушбахтона 
муҳайёст. Бояд ҷавонон бештар ба театр, китобхонаҳо, маҳфилҳои 
илмиву адабӣ ва фарҳангию фароғатӣ рӯй оранд. Танҳо дар ҳамин 
ҳолат метавонанд ҷаҳонбинии худро васеъ намуда, некро аз бад ба 

пуррагӣ фарқ намояд. 
Устобоева Д.М дар рисолаи номзадии худаш муайян 

намудааст, ки  таҳлили барномаҳои шабакаҳои телевизиони тоҷик 
нишон медиҳад, ки фақат дар Шабакаи якум дар давоми як сол 
зиёда аз 100 намоиш ба вазъ ва рушди маънавияти ҷомеа бахшида 
шудааст. Вале баробари ин, бархурдории ҷавонон ба интернет- 

сайтҳо имконияти дар мафкураи онҳо ҷойгузин намудани арзишҳои 
барои ҷомеаи мо бегона афзун мегардонад. Пурсиши варақавӣ, ки 
байни 2000 нафар калонсолон гузаронида шуд, маълум намуд, ки 
86% каҷрафториҳои дар ахлоқи ҷавонон зери таъсири манфии 
интернет- сайтҳо ва телефонҳои мобилӣ рух медиҳанд. 

Ҳамин тариқ, иллатҳои коҳиш ёфтани ахлоқ гуногунанд. 

Масалан, натиҷаи як пурсиши варақавие, ки соли 2015 дар байни 
ашхоси аз 18 то 30-сола дар ш. Хуҷанд гузаронида шудааст 
(теъдоди пурсидашудагон 2000 н.) ба саволи “Ба фикри Шумо 
кадоме аз ин омилҳо бештар ба коҳишёбии ахлоқ таъсир 
мерасонад?” ҷавобҳо чунин буданд: [1,70] 

 
1. Паст будани сатҳи илму дониш 26,4 % 

2. Аз китобхона дур будан 12, 3% 
3. Таъсири Интернет, телефони мобилӣ 16,2% 

4. Коҳиш ёфтани нақши оила 10,5% 

5. Вазъи тарбия дар мактаб 3,2% 

6. Муҳоҷирати меҳнатӣ ва беназорат мондани 
фарзандон 

          30,4% 
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Дар раванди пурсиш маълум гашт, ки иллатҳои коҳишёбии 

ахлоқи ҷомеаро пурсидашудагон бештар ба муаммои бӯҳрони 
иқтисодӣ, афзоиши нарх, бекорӣ, ришвахӯрӣ, коррупсия вобаста 
менамоянд. 

Нишондиҳандаҳои оморӣ ин нуктаро тасдиқ менамоянд. Аз 
ҷумла, соли 1991 аз рӯи моддаи таҷовуз ба номус ва сӯиқасд ба он 
103 ҳодиса ба қайд гирифта шуда бошад, баробари ба эътидол 

омадани вазъият ин нишондиҳанда поён рафт ва соли 2015 ҳамагӣ 
41 ҳодиса ба қайд гирифта шудааст. Ғоратгарӣ соли 1991 530 
воҳидро ташкил дода бошад, пас соли 2015 ин нишондиҳанда фақат 
41 воҳидро ташкил додааст. Ҳодисаи дуздӣ соли 1991 6676 воҳид, 

авбошӣ 532 воҳид ва соли 2015 1241 ташкил додааст, ки он нисбат 
ба соли 2014 қариб ба 100 воҳид кам шудааст.127 Бояд зикр кард, ки 
зиёда аз 70% ҷиноятҳо аз ҷониби ашхосе содир гаштааст, ки 
синнашон аз 18 ва 30 - сола боло мебошад.  

Аз рӯи касбият теъдоди аз ҳама зиёди ҷиноятҳо аз тарафи 
хизматчиён 538 воҳид содир карда шудааст. Аз рӯи маълумотнокӣ 

696 нафар ҳуқуқвайронкунандагон дорои маълумоти олӣ ва миёнаи 
махсус ва 9379 нафар дорои маълумоти миёна ва миёнаи нопурра 
мебошанд. Ташвишовар ин аст, ки нишондиҳандаҳои оморӣ оид ба 

қонуншиканӣ рӯ ба афзоиш доранд. Масалан, моҳҳои январ-июни 
соли 2017 фақат дар ш. Хуҷанд 512 ҷиноят ба қайд гирифташудааст. 
Гарчанде миқдори ҷиноятҳои вазнин дар ин давра нисбат ба соли 
2016 13,5% кам шуда бошад ҳам, ҳодисаҳои дуздӣ 144 ададро 

ташкил додааст, ки ин нисбат ба соли ҳамин даври соли 2016 46,9 
фоиз зиёд аст. Таҳлилҳо нишон додааст, ки афзоиши ҳодисаҳои 
дуздӣ ба муаммои бекорӣ вобаста мебошад. Аз ҷумла, тибқи 

маълумоти хадамоти шуғли аҳолӣ дар 6 моҳи соли 2017 шумораи 
бекорони расман ба қайдгирифта шуда, дар ш. Хуҷанд 604 нафарро 
ташкил дода, нисбат ба ҳамин даври соли 2016 12,9 % зиёд аст. Аз 
ҷумлаи бекорони ба қайд гирифташуда, занон 73,1 фоизро ташкил 

додааст. Сатҳи бекории расман ба қайд гирифташуда 1,3 фоизи 
аҳолии дар иқтисодиёт фаъолро ташкил кардааст. [1,С.73] 

Ҳамин тариқа имрӯз дар замони муосир мушкилоти ахлоқ яке 
аз муаммоҳои ташвишовар гардида, моро вориди он месозад, ки бо 

насли ҷавон ҳамеша дар алоқа буда, барои даст назадан ба 
ҳодисаҳои номатлуб ва саривақт дода тавонистани маслиҳатҳои 
муфидро металабад. Умед бар он мебандем, ки агар корҳои 
фаҳмондадиҳӣ дар байни оммаро ҷоннок созем, косташавии ахлоқ 

ва муаммои он низ коҳиш меёбад.  
Чунин пурсишнома низ дар бобати бунёди оила ва сабабҳои 

барҳамхӯрии он дар байни донишҷӯёни ДДҲБСТ гузаронида шуда, 
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натиҷаҳо нишон дод, ки ба ақидаи донишҷӯён сабабҳои 

вайроншавии оила пеш аз ҳама номусоид омадани хислати 
навхонадорон (ки бо интихоби волидон оила бунёд гардидааст), 
телефони мобилӣ, интернет ва дахолати волидон ба амал меояд. 

 
Пайнавишт: 

1. Устобоева Д.Омилҳои косташавии ахлоқ ва роҳҳои пешгирии таъсири 
манфии онҳо (таҳлили иҷтимоӣ – фалсафӣ).- Душанбе, 2018.-С.153 

2. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 23 январи соли 2015. Душанбе: Шарқи озод, 2015.- 
С.39. 

3. Муртазоев С., Қодирова М. Сотсиология, 2019.- С.155 
4. Углов. Ф. Қадри инсон.-Душанбе, 1991. -С.272. 
5. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар 

дар таълиму тарбияи фарзанд” 02.08.2011. 
6. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон  «Дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар 

оила» № 954 аз 19 марти  соли 2013.  
7. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну 

маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон». 

 

Кабирзода Г.Қ., 
муаллими калони кафедраи 

ҳуқуқи судӣ ва назорати прокурорї 
 

АҲАМИЯТИ КОНСЕПСИЯИ МИЛЛИИ ТАРБИЯ ВА 

БАЛАНД БАРДОШТАНИ АХЛОҚИ ЉАВОНОН 

 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати мустақили 

тозаистиқлол дар марҳилаи аввали ташаккули давлати демократӣ, 
ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона қарор дорад. Рушди минбаъдаи он ба 
тарбияи шахсиятҳои сатҳи баланди ахлоқӣ, дунёи пурғановати 
маънавӣ, фикру ҷисми солим, эҳсоси баланди ватандӯстӣ ва 

худогоҳии миллӣ дошта, риоягари қонунҳо, ҳуқуқҳо, озодиҳо, 
заҳматписанду зебопараст, сарфаю сариштакор, ботаҳаммулу 
тоқатпазир, масъулиятшиносу фаъол ва созандаю эҷодкор вобаста 
аст. Тарбияи шаҳрвандон вазифаи давлат, ҷомеа ва оила аст, ки ба 

ин яке аз санадҳои муҳим Консепсияи миллии тарбия баромад 
мекунад. 

Консепсияи миллии тарбия сиёсати кунунӣ ва дурнамои 
давлатро дар соҳаи тарбияи миллии оммаи васеи аҳолӣ, махсусан 
ҷавонон муайян мекунад. Он моҳият, мақсаду вазифаҳо ва мазмуни 
тарбияи миллиро дар марҳилаи нави таърихӣ ба танзим оварда, 

нақш ва мақоми онро дар ташаккули шахсият инсони комил муайян 
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мекунад. Рушди минбаъдаи он ба тарбияи шахсиятҳои сатҳи 

баланди ахлоқӣ, дунёи пурғановати маънавӣ, фикру ҷисми солим, 
эҳсоси баланди ватандӯстӣ ва худогоҳии миллӣ дошта, риоягари 
қонунҳо, зебопарастӣ, сарфаю сариштакорӣ, масъулиятшиносӣ ва 
созандаю эҷодкорӣ вобаста аст. 

Консепсия бо дарназардошти анъанаву суннатҳои арзишманди 
миллати тоҷик ва халқияту миллатҳои дигари Тоҷикистон таҳия 
гардидааст. Он имконият медиҳад, ки тамоми аҳолии Тоҷикистон, 
новобаста аз маҳаллу миллат ва нажод, роҳҳои гуногуни тарбияро 

барои инсони комил будан интихоб ва амалӣ намоянд. 
Консепсия тамоми вазорату идораҳо, ташкилотҳои эҷодӣ аз 

қабили Иттифоқи нависандагон, бастакорон, журналистон, 
рассомон, меъморон, арбобони театрӣ, иттифоқҳои дигари эҷодӣ, 

воситаҳои ахбори умум; нашриёт ва чопхонаю матбааҳо, ҳизбҳои 
сиёсӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, аз ҷумла иттифоқҳои касаба, 
созмонҳои ғайриҳукуматӣ, корхонаҳои давлатӣ ва хусусӣ, 
муассисаҳои хизматрасонӣ, Шӯрои собиқадорони ҷанг ва меҳнат, 

театрҳо, Филармонияи давлатӣ, консерватория, дастаҳои 
«Шашмақом» ва «Фалак», китобхонаю осорхонаҳо, муассисаҳои 
ҳифзи саломатӣ ва фароғатӣ, боғҳои истироҳат ва фарҳанг, 

ташкилотҳои ҷавонон, муасссисаҳои таълимию тарбиявӣ ва тамоми 
ҷомеаро вазифадор ва даъват менамояд, ки дар бобати тарбияи 
миллии аҳолии кишвар фаъол буда, дар амалӣ намудани барномаю 
тадбирҳои давлатии ин масъалаи муҳими аҳамияти бузурги 

иҷтимоию ахлоқӣ дошта, саҳмгузор буданашонро талаб мекунад. 
Давлат дар сиёсати худ перомуни тарбияи миллии 

шаҳрвандонро кафолат медиҳад, ки дар тарбияи миллӣ фазои 

ҳуқуқӣ фароҳам оварда, санадҳои ҳуқуқии меъёрӣ қабул ва дар амал 
татбиқ карда шаванд. Муассисаҳои давлатӣ таълим ва тарбияро 
барои тарбияи шаҳрвандон таъсис дода, шароит муҳайё месозанд, 
ки: 

— дар ҷомеа ба дигарақидагӣ, озодии сухан, виҷдон, иштироки 
шаҳрвандон дар ҳаёти сиёсӣ дар доираи қонун касе халал 
нарасонад; 

— тавассути адабиёти илмию оммавӣ, бадеӣ ва аз тариқи 

васоити ахбори умум маводи дорои мазмуни тарбияи миллӣ ба 
шаҳрвандон дастрас гардад. 

Ҳукумати Тоҷикистон тамоми чораҳоро мебинад, ки 
шаҳрвандони ҷумҳурӣ дар асоси ҳуқуқҳои конститутсионӣ зиндагӣ, 
кор ва фаъолият намоянд. Намуна ва ибрати шоиста будан, пеш аз 
ҳама, рафтору гуфтори мансабдорони мақомоти давлатӣ, низ дар 

хусуси кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мутобиқи Кодекси одоби 
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хизматчии давлатӣ20, Кодекси шаъну шарафи судяҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон21, Кодекси одоби кормандони прокуратураи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон22,  Кодекси одоби касбии корманди милитсия23 талаб 
карда, дарк ва ҳисси масъулиятшиносии онҳоро дар назди давлат 
ва ҷамъият баланд бардоштанро талаб менамояд. 

Консепсияи миллии тарбия, инчунин ҷанбаи илмӣ, дунявӣ ва 
башардӯстии анъанаю расму оинҳои мусбати миллии кишварро дар 
тарбияи мардум дастгирӣ карда, барои истифодаи осори 
пурарзиши илмӣ, адабӣ, таърихӣ, динӣ ва асару дастурҳои Сарвари 

давлат доир ба тарбияи шаҳрвандон тадбирҳо меандешад, ки бо 
Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола озмунҳои 
ҷумҳуриявӣ зери унвони «Илм – фурӯғи маърифат», аз ҷумла 
«Тоҷикистон – Ватани азизи ман» ва «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб 

аст» гузаронида мешаванд. Пешвои миллат ба масъалаҳои тозаву 
озода нигоҳ доштани мафкураи мардум, донистани таъриху 
фарҳанги миллӣ ва ҳифзи он, пешгирии терроризму экстремизм, 
муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир, амалҳои коррупсионӣ 

ва дигар зуҳуроти номатлуби ҷомеа бо диду назари нав андешаронӣ 
намуда, мардуми кишварро ба он ҳидоят мекунанд. Пешвои миллат 
ба таълиму тарбияи ҷавонон ва фаъолияти занони кишвар пайваста 

таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд, ки дар баромадҳои худ таъкид 
менамоянд, ки “Дар шароити ҷаҳонишавӣ бояд наслеро тарбия 
намоем, ки аз нигоҳи донишу заковат, худшиносиву ҷаҳонбинӣ 
мувофиқ бошанд”. 

Инчунин, бо мақсади баланд бардоштани ҳисси ватандустӣ ва 
ғанӣ гардонидани дониши худ аз лиҳози таърихи давлату 
давлатдории тоҷикон, дар Паёми худ соли 2019 Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, қайд 

карда буданд, ки «Мо кӣ будани аҷдоду гузаштагони худро бояд 
донем, ба онҳо арҷ гузорем ва бо насли ориёӣ, яъне ориёитабор 
будани худ ифтихор кунем. Дар робита ба ин, ба Ҳукумати 
мамлакат супориш дода мешавад, ки бо мақсади омӯзиши амиқи 
                                                           
20 Кодекси одоби хизматчии давлатии бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  
аз 3 декабри соли 2015, №591 тасдиқ шудааст. 
21     Аз тарафи Шурої Созмони Судяњои Љумњурии Тољикистон аз 09.10.2004 тасдиќ 
шудааст. 
22   Кодекси одоби кормандони прокуратураи Љумњурии Тољикистон аз 18.04.2011, дар 
бораи Кодекси одоби кормандони прокуратураи Љумњурии Тољикистон бо дастрасии 
моддаи 18 Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти 
прокуратураи Љумњурии Тољикистон» ва Фармони Прокурори генералии Љумњурии 
Тољикистон Салимзода Ш.О тасдиќ шуда буд.  
23    Бо фармоиши ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон аз «17» феврали соли 2017, № 19 б/з 

тасдиқ шудааст.  
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таърихи пурифтихори халқи тоҷик шоҳасари Бобоҷон Ғафуров  

китоби  “Тоҷикон” – ро аз ҳисоби Фонди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон чоп карда, то ҷашни 30 – солагии Истиқлолияти 
давлатӣ аз номи Роҳбари давлат ба ҳар як оилаи кишвар туҳфа 
намояд»24, ки ин аз тарбияи миллӣ дур нест. 

Зеро тарбияи миллӣ ба шахс сифатҳои баланди ахлоқӣ, 
ҳуввияти миллӣ, инсондӯстӣ, озодандешӣ, мавқеи шаҳрвандӣ, 
ташаббускорӣ ва дигар сифатҳои мусбатро ташаккул медиҳад. 
Чунин шаҳрванд метавонад, ки дар пояи манфиатҳои миллӣ 

фаъолият намояд, нисбат ба зуҳуроти манфии ҷамъият аз лиҳози 
танқид назар кунад, Ватани хешро дӯст дорад ва манфиатҳои онро 
ҳимоя намояд, ҳамчун соҳиби тафаккури миллӣ ва посдори 
тамаддуни миллӣ дар пешрафти ҷамъият саҳмгузор бошад. 

Мақсаду вазифаҳои ниҳоии тарбияи миллӣ ташаккули инсони 
комил, соҳиби Ватан, нангу номуси миллӣ, ифодагари симои 
зеҳнию маънавӣ, ахлоқӣ, фарҳангӣ ва арзишҳои дигари инсонӣ 
мебошад. 

Асоси методологии тарбияро бошад дар кишвари мо 
тафаккури нави сиёсӣ ва фарҳангӣ ташкил дода, моҳияти он 
таҳкими истиқлолияти давлатӣ, ваҳдату худшиносии миллӣ, ҳисси 
ватандӯстию ватанпарастӣ, таъмини амнияти давлату миллат, 

ҳифзи тамомияти арзӣ ва манфиатҳои умумимиллӣ мебошад, ки дар 
Консепсияи миллии тарбия ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ 
таъкид ёфтааст25. 

Метавон гуфт, ки мо бо ин роҳҳо барои наврасону ҷавонон 
барои пеш гирифтани роҳи дурусти тарбия ва таҳсилоти муосири 
босифатро омода намудан ба баҳри соҳибмаърифатӣ, имкониятҳои 

бештарро ба даст орем. Аз ин рӯ, дар роҳи расидан ба ин мақсадҳои 
нек вазифадорем, ки доир ба баланд бардоштани сатҳу сифати 
таълиму тарбияи насли наврас ва ҷавонони болаёқату бозаковат, 
фаъолияти зеҳнӣ доштани онҳо ҳамчун шаҳрвандони ватандӯсту 

ватанпарвар ва созандаи даврони имрӯз дар асоси Консепсияи 
миллии тарбия кӯшиш ба харҷ диҳем. 

 

                                                           
24 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ 26.12.2019. – Душанбе: «Шарќи озод».- С.35. 
25 http://ttu.tj/2020/11/23/тарбия-масъулияти-бузург-аст-саҳланг/ 
 

http://ttu.tj/2020/11/23/тарбия-масъулияти-бузург-аст-саҳланг/
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Сайдуллоев А.А., 
муаллими калони кафедраи 

ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминалисика 
ва пешгирии коррупсия 

  

САҲМИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР ТАКМИЛЁБИИ 

САНАДҲОИ МЕЪЁРӢ ОИД БА ТАРБИЯИ НАСЛИ ҶАВОН 
 

Дастовардҳои муҳимми Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои ҷавонон ва насли навраси кишвар ин  таваҷҷӯҳи  
бевосита  ва  ғамхоронаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - 

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон мебошад.   

Яке аз санадҳои аввалин дар  роҳи  ташаккул ва инкишофёбии  
сиёсати давлатии ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ин қабул 

гардидани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сиёсати 
давлатии ҷавонон» 13  марти  соли  1992  мебошад. Ҷумҳурии  
Тоҷикистон дар баробари ба даст овардани Истиқлоли давлатӣ  
зарурати ташаккул ва амалӣ намудани  сиёсати давлатии 

ҷавононро пеш гирифт.  
Масалан, агар соли 1991 дар зинаи аспирантураи Академияи 

миллии илмҳо ҳамагӣ 148 нафар ҷавонон таҳсил карда бошанд, 
соли 2020 шумораи онҳо ба 1200 нафар расида, қариб 8 баробар 
зиёд шудааст[1]. 

13 марти соли 1992 Ҷумҳурии Тоҷикистон миёни Иттиҳоди 
Давлатҳои Мустақил яке  аз  аввалинҳо  шуда,  қонуни  асосии  
ҷавононро  қабул кард, ки он қонун Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи сиёсати давлатии ҷавонон» ном дошт. Ин бори дигар собит 
месозад, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон  дар  таҳкими  сиёсати  
давлатдорӣ  ва  пойдории ҷомеаи демокративу ҳуқуқбунёд 
ташаккул ва инкишофёбии сиёсати ҷавононро яке аз самтҳо ва 

ҳадафҳои  асосӣ  фаъолият медонад.  
Баъди  ба даст овардани ризоияти миллӣ, ваҳдат аз тарафи 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ- Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон санаи 23 майи 

соли 1997 вохӯрӣ  бо  намояндагони  ҷавони  кишвар  доир  гардид  
ва дар ин радиф фармон таҳти №727 “Дар бораи баъзе тадбирҳои 
беҳтар намудани кор бо ҷавонон” ба имзо расонида шуд.  

Мутобиқи ин фармон қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 27 майи соли 1997, №240 «Дар бораи таъсиси Кумитаи кор бо 
ҷавонони  назди  Ҳукумати  Ҷумҳурии  Тоҷикистон»  ба  имзо 
расадонида шуд.  
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Бо ин кӯшиш марҳилаи нави ташаккули  сиёсати давлатии 

ҷавонон оғоз гашт. 
Ҳамин  тариқ,  кӯшиши  навбатии  ташаккули  қисми 

ташкилии сиёсати давлатии ҷавонон бомуваффақият анҷом ёфта, 
қисми ташаккули идеологии  он оғоз ёфт. Таҷрибаи тақрибан 20 -

сола доштани Кумитаи кор бо ҷавонони имрӯза шаҳодати он шуда 
метавонад,  ки  иқтидори  он  пурқувват  гаштааст  ва  барои 
минбаъд нигоҳ доштани мақоми абадии худ тайёр мебошад. 

Якумин маротиба санаи 17 марти соли 1994 мулоқоти 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҷавонони 
мамлакат баргузор гардид, ки мақсад аз он шинос кардани ҷавонон 
бо вазъи воқеии сиёсӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодии кишвар буд. 

Дар  мулоқоти нахуст аслан  масъалаҳо [1] доир ба оқибатҳои 
муноқишаҳои  (ҷанги)  шаҳрвандӣ,  огоҳонии  ҷавонон  аз хатоӣ ва 
камбудиҳои гузашта ва муттаҳидии онҳо дар роҳи бунёди ҷомеаи 
демократӣ,  ташаккул  ёфтани  ҳизбу  ҳаракатҳои  сиёсӣ  ва 

ҷамъиятӣ, сохтани давлати демократию дунявӣ ва ҳуқуқбунёд, 
риояи урфу одатҳо, анъана ва суннатҳои дини ислом, риояи 
Конститутсияи ҷумҳурӣ ва дигар қонунгузории ҷорӣ, гузариш ба 

иқтисоди бозоргонӣ, ҷалб ва фаъолнокии Созмони ҷавонон дар 
ҳаёти ҷамъиятии кишвар, омӯзиши илму ҳунар, ихтисосҳои нав ва 
техникаи ҳозиразамон ба ҷавонон, дастгирии кӯдакони бепарастор 
ва мактаб-интернатҳо, таъмини ҷавонон ба манзили истиқоматӣ ва 

рушди сиёсати демографӣ, ҷинояткорӣ, дуздию ғоратгарӣ ва 
нашъамандии ҷавонон, тарбияи ҳарбии ватандӯстӣ ва ахлоқии 
ҷавонон баррасӣ гардиданд.  

Дар натиҷа аз мулоқоти мазкур таваҷҷуҳ нисбат ба насли 

ҷавони  кишвар  зиёд  гардид.  Ҳаракатҳо  ва  ташкилотҳои 
ҷамъиятии ҷавонон ба ташаккулёбии устувор оғоз карданд. 

Мулоқоти навбатии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон бо ҷавонони мамлакат санаи 23 майи соли 1997 зери мавзӯи 
«Ҷавонон ояндаи Тоҷикистони  соҳибистиқлол  мебошанд» 
баргузор гардид, ки хусусияти он дар натиҷагирӣ  аз  кӯшишу  
талошҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷавонони мамлакат 

дар ба даст овардани ризоияти миллӣ ва сулҳу субот ва тақвияти он 
равона гардида буд.  

Дар  ин вохӯрӣ ба масъалаҳои ташаккули имкониятҳои 
иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангиву сиёсии мамлакат қайд карда 
шуда, таъкид гардид,  ки  аксарияти  аҳолиро (70%) ҷавонон 
ташкил медиҳанд ва ҷавонон қувваи пешбарандаи ҷамъият буда, 
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ҳама чиз аз онҳо вобастагӣ дорад, дар натиҷаи ҷанги шаҳрвандӣ 

ҳазорон ҷавонони тоҷик ҷон доданд,  даҳҳо  ҳазор  хонаву мактаб 
ва беморхонаҳо валангор гардиданд. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҷавонони 

мамлакат атрофи фароҳам овардани шароити мусоид ва равона 
сохтани нерӯ ва заковатмандии онҳо ба сарҷамъии миллат ва 
ободии Ватан равона гардид. 

Инчунин, ба дастгирии саривақтии истеъдодҳои  ҷавони 
кишвар, рушди сиёсати кадрӣ, ба кор таъминкунии ҷавонони бекор, 
ки теъдоди  онҳо ба  32 ҳазор  мерасид, рушди соҳибкорӣ  миёни 

ҷавонон,  таҳсили  ҷавонон  дар  шароити бозори  меҳнатӣ, 
ислоҳоти соҳаи маориф, ба илму ҳунаромӯзӣ ҷалб гардидани насли 
ҷавон, таҳсили духтарон, танзими оила, солимии насли ҷавон, паст 
гардидани ҷинояткорӣ ва ҳуқуқвайронкунӣ миёни ҷавонон, тарбияи 

ҷавонон дар рӯҳияи суннатҳои ахлоқӣ, аз худ кардани таърих, 
адабиёт ва фалсафаи халқи худ, тақвияти сулҳу ваҳдат ва ғайра 
таваҷҷуҳи махсус зоҳир карда шуд. 

Мулоқоти навбатии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам  Эмомалӣ  Раҳмон  
санаи 16  майи  соли  1998  бо  ҷавонони лаёқатманд баргузор 
гардид ва он бори нахуст буд. 

Мақсади  асосии  баргузории  вохӯрӣ  бо  ҷавонони 
лаёқатманд, ин аз ибрози андешаҳо оид ба роҳи интихобгардида, 
дурнамои оянда ва вазифаҳои насли ҷавон дар ин росто иборат буд. 

Ба қавли дигар дар шароити дигаргунсозиҳои сохтори идорӣ  
ва  ҷамъиятӣ  барои  рушду  такомул  ва  ташаккули пойдевори 
устувори давлатдорӣ зарур буд, ки қувваҳои ҷавон ва  поянда  эҳё  
гарданд.  Ва  дар  ҳамин  васила  дар  мулоқот Президенти кишвар  

иброз  намуданд: “Агар ҷавонон ояндаи миллат бошанд, ҷавонони 
боистеъдоду лаёқатмандро метавон мояи ифтихор ва сарбаландии 
он номид” [2]. 

Дарвоқеъ муаррифгари  дилхоҳ  миллату  давлат,  маҳз 
фарзандони он бо истеъдод ва лаёқати худ дар пешбарии илму 
техника мебошад. Шаҳодати ин гуфтаҳо он аст, ки пас аз 

ҳазорсолаҳо  мо  аз  фарзандони  миллати  хеш,  ба  мисли 
Абуабдуллоҳи  Рӯдакӣ,  Абулқосим  Фирдавсӣ,  Абурайҳон Берунӣ, 
Умари  Хайём  ва  ғайра ёд  мекунем.  Чаро  садсолаҳо гузаштаанду, 
маҳз номи ҳамин фарзандони баруманди миллати тоҷик  ҷовид  

мондааст? Чун маҳз ҳамин  фарзандон  бо истеъдоду эҷодкориҳо на 
танҳо ба миллати хеш, балки ба  мардум  дар  саросари ҷаҳон 
хизмат кардаанд  ва  номи миллати тоҷикро ҷовид гардонидаанд.  
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Ҳамин аст, ки номи онҳо садсолаҳо боз зинда мондаанд ва 

ҳазорсолаҳои дигар низ зинда хоҳад монд. 
Умри шахсони соҳибистеъдод, эҷодкор ва лаёқатманд аз ҳаёти 

заминӣ канданӣ надорад, ҷовидон мемонанд, гарчанде ҳаёти 
заминии онҳо қатъ ҳам гардида бошад.  

Аз ин лиҳоз, Тоҷикистон чун бори дигар эҳё гардид, зарур аст, 
ки иқдоми хизмат карда ҷаҳонро тавассути фарзандони 
лаёқатманди  хеш  идома  диҳад.  Вале,  баъд аз соҳибистиқлолӣ    
мардум,  бахусус ҷавонон   ба  хубӣ  дарк  намекарданд, ки  давлату 

давлатдорӣ чист ва ҷовидонию соҳибистиқлолӣ чист?  
Насли ҷавон бошад, дар баробари насли калонсол дар роҳи 

бунёди давлати ягона ба хидмат машғул буд, вале эҷодкориҳои 
онҳо дастгирӣ  намеёфтанд  ва  ягон  системаи  муайяне  ташаккул 
наёфта буд [3]. 

Президенти кишвар мавриди мулоқот иброз намуданд, ки 

"Истеъдод, ба назари ман, мисли чашмаест, ки агар пеши роҳи онро 
накушоем, чашма дер ё зуд хушк мегардад". 

Бо  ин  гуфтаҳо  Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ- Пешвои 
миллат, Президенти  Ҷумҳурии Тоҷикистонмуҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон таваҷҷӯҳи  масъулинро ҷиҳати дастгирии пайвастаи лаёқат 
ва эҷодкориҳои ҷавонон ҷалб намуда, насли ҷавонро ҳушдор 

намуд, ки дар роҳи бунёд ва эҳёи кишвари тамаддунофари хеш 
камари ҳиммат банданд. Ҳамчунин, иброз намуданд, ки “Набояд 
фаромӯш кард, ки танҳо ифтихор кардан аз тамаддуну фарҳанги 
бой ва бузургони гузаштаи хеш ҳанӯз кам аст”[4] . 

Оре, ифтихор хуб, вале кор ва ё саҳмгузорӣ  ба рушду  нумӯи  
Ватан  ва  олам  дигар аст. Дар пайвастагӣ ба ин дар мулоқот 
таваҷҷӯҳи масъулин ба беҳтар гардонидани вазъи иҷтимоӣ, 
фароҳам овардани шароит ҷиҳати таълиму тарбияи насли наврас, 

дастгирии мунтазами ҷавонони лаёқатманд, зиёд гардонидани 
теъдоди муассисаҳои таҳсилотӣ ва ғайра ҷалб гардид. 

Дар баробари хусусияти эҳёӣ ва таъкидӣ доштан, ҳамчунин 
мулоқот  барои  дарвоқеъ  фароҳам  овардан  ва  ё  ташкил 

гардидани  иқдомот  баҳри  дастгирии  ҷавонони  лаёқатманд 
замина гузошт.  

Маҳз дар заминаи ҳамин мулоқот бо Фармони Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷоизаи ба номи Исмоили Сомонӣ барои 
олимони ҷавон дар соҳаи илм ва техника таъсис ёфт. Аз  ҳамин  сол  
иборат  барои  олимони  ҷавон  6  ҷоиза  ба маблағи 500 - каратаи 

андозаи маоши ҳадди ақал мунтазам ҳар сол таъмин мегардад. 
Дар баробари ин, Президенти кишвар аз муҳимият ва роҳҳои 

ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ ибрози ақида намуда, дар 
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пайвастагӣ ба иштироки ҷавонон таъкид месозанд, ки “Ҷавонон 

бояд  сабақҳои  истиқлолиятро  ҳаматарафа  омӯзанд,  аз равандҳои  
солиму  носолими  сиёсати  имрӯз  огоҳ  бошанд, таърихи  
гузаштаву  ҳозираи  халқи  худро  гаштаву  баргашта варақ  зананд  
ва  аз  Ватан,  миллат,  забон  ва  фарҳанги  худ ифтихор намоянд” 
[5]. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ВОСПИТАНИЯ В  

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

 
Серьёзное отношение в воспитании населения особенно 

молодёжи потребовало постановки и решения имеющихся проблем 
на уровне государственной политики, имеющее огромное 
политическое, экономическое, социальное, культурное, 
воспитательное и образовательное значение. Ведь прогресс 
общества, устойчивое социально-экономическое, политическое 
развитие, обеспечение национальной и государственной 
безопасности и в целом достижение мирового уровня развития 
экономики, техники и технологии, науки и культуры, прежде всего, 
зависит от национального воспитания населения, образования, 
трудолюбии, уважения к традициям и культуре, чувства гордости и 
ответственности перед страной. 

В связи с этим Правительством Республики Таджикистан 
03.03.2006 года,  №94 была принята Национальная концепция 
воспитания в Республике Таджикистан, которая определяет 
нынешнюю и перспективную политику государства в сфере 
воспитания широких масс населения, в особенности подрастающего 
поколения. Она упорядочивает суть, цель, задачи и содержание 

http://www.president.tj/
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национального воспитания на новом историческом этапе, 
определяет его роль и значение в формировании личности, как 
всесторонне развитого человека. 

Национальная концепция воспитания определяет нынешнюю 
политику и перспективы государства в сфере национального 
воспитания широкой общественности, особенно молодого 
поколения, обучения и воспитания детей. Она регулирует сущность, 
задачи и содержание национального воспитания на новом 
историческом этапе, определяет его роль и статус в формировании 
личности полноправного человека, которая считается одной из 
важнейших задач сегодняшнего и будущего государства и 
общества. 

Концепция составлена   на   основе   нормативно-правовых   
актов, национальных  и  общечеловеческих  ценностей,  
возрождения   понимания исторического  самопознания,  
национального  менталитета  и  традиций, научно-технических 
достижений и др.  Она позволяет всему населению Таджикистана 
независимо от местности, национальности и расы выбрать и 
осуществлять различные пути воспитания для формирования 
всесторонне развитой личности. 

Воспитание молодежи в духе уважения к национальным 
традициям, к обычаям предков и нравственному наследию предков 
является одним из требований национальной концепции 
воспитания. Великие таджикские мыслители, на протяжении 
многих веков вносили огромный вклад в  формирование  духовной 
культуры  и национальных ценностей. Сегодня, видя, как 
расцветает наш  Независимый Таджикистан, мы понимаем какая 
насыщенная и яркая история в прошлом у нашего уникального 
народа. Важным фактором в воспитании,  является возрождение у 
молодёжи  интереса  к самобытности отечественной культуры. 
Народное искусство, народное творчество являются 
своеобразным  родником духовной жизни, источником уважения к 
истории, культуре своего народа и гордостью за него. 

Воспитание подростков и молодежи, является задачей каждого 
члена общества, учреждений и социальных институтов. 
Необходимо уделить особое внимание воспитанию молодого 
поколения в духе любви к Родине и преданности Отечеству, 
уважения к своему языку, истории литературы, с целью воспитания 
гармоничной личности, достойных и полезных граждан своей 
страны.  

Для того чтобы законы и общественный порядок соблюдались 
до определенных норм, необходимо укрепить связи родителей с 
теми социальными институтами, в которых получают образование 
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их дети. Это, если с одной стороны, содействует снижению уровня 
преступности среди подростков и молодежи, с другой стороны, 
ведет к соблюдению закона Республики Таджикистан «Об 
ответственности родителей за обучение и воспитание детей». 

В этом направлении, слова Основателя мира и Национального 
единства, Лидера нации, Президента Республики Таджикистан, 
уважаемого Эмомали Рахмона играют созидательную  роль: 
«Сегодня, когда мы объединились под флагом Родины и 
Независимого государства,  молодежь должна  знать исторические 
ценности суверенного  государства и обладать чувствами 
самосознания, национальной гордости и единства нации».   

Именно талантливая, честная и патриотическая молодежь, 
которая действительно имеет созидательное мышление, может быть 
добрым и влиятельным современником общества, в будущем. 
Также он отметил: «Молодежь должна всесторонне изучать уроки 
Независимости, знать о текущих процессах политики страны, знать 
историю прошлого и настоящего народа и гордиться своей 
Родиной, национальностью, языком и культурой». Глава 
государства очень высоко оценивает роль и значение молодежи на 
пути создания и укрепления цивилизованного и дальновидного 
государства, сохранения государственной независимости.  

Благодаря Независимости  государства, созданы все условия 
для развития мировоззрения молодежи, как направляющего  звена в 
обществе. Этому свидетельствует принятие  ряда  законов и 
программ Республики Таджикистан «Закон о молодежи и 
государственной молодежной  политике» и др.,  «Государственная 
национальная политическая концепция молодежи», «Стратегия 
государственной молодежной политики  Республики Таджикистан 
до 2020г» и др., Все эти документы и программы  являются 
свидетельством особого внимания со стороны Правительства 
Республики Таджикистана к этому социальному слою общества.   

Что же представляет собой воспитание и какова её роль в 
индивидуальном развитии личности и общества в целом.   

Воспитание - это процесс формирования личности, 
объединяющий в себе обучение и воспитание, как в 
образовательном учреждении, так и в семье. Вот уже на 
протяжении многих десятилетий, многих поколений тема 
воспитания остается одной из самых актуальных вопросов. 

Воспитание ощущает на себе влияние социального, 
экономического и политического воздействия и окружения среды 
обитания человека. Итогом воспитания является перевод внешнего 
опыта, знаний, общепризнанных правил и законов в 
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индивидуальные убеждения, взгляды и поведение, а также 
воспитание формирует эмоциональную структуру личности.  

Одной из важнейших задач воспитания является выявление 
склонностей и дарований, становление в соответствии с 
индивидуальными особенностями человека, его способностями и 
возможностями.  

Воспитание - это, помимо того, что долговременный, но еще и 
непрерывный, постоянный процесс, проходящий на протяжении 
всей жизни человека, который на более поздних этапах уже должен 
перейти в стадию самовоспитания. Особенность воспитания 
состоит в том, что результат может сразу не выявляться, надо 
внимательно оценивать разницу между тем, каким человек был, и 
каким он становится. Многое зависит от факторов, влияющих на 
личность образования и его внутренние ресурсы. Задачи, стоящие 
перед образовательными учреждениями могут быть эффективно 
решены только при понимании и решении основных вопросов 
воспитания. Содержание образовательно-воспитательных работ 
формируется из системы знаний и умений, убеждений и личностных 
качеств, поведенческого компонента, идеологических взглядов 
педагога.  

Задачи умственного воспитания: 
 овладение определенным объемом научных знаний; 
 формирование научного мировоззрения; 
 развитие умственных сил, способностей и талантов; 
 развитие познавательных интересов и формирование 

познавательной деятельности; 
 развитие необходимости каждый день пополнять 

собственные познания, увеличивать степень подготовки.  
Физическое воспитание является неотъемлемой частью 

практически всех образовательных систем. Физическое воспитание 
способствует развитию у молодежи качеств, необходимых для 
успешной интеллектуальной и трудовой деятельности.  

Задачи физического воспитания: 
 укрепление здоровья, правильное физическое развитие; 
 повышение умственных и физических способностей; 
 воспитание нравственных качеств (смелость, настойчивость, 

самоотдача, дисциплина, ответственность, 
 формирование потребности в регулярных занятиях 

физической культурой и спортом; 
 развитие стремления быть здоровым, энергичным, приносить 

радость себе и находящимся рядом.  
Трудовое воспитание охватывает те аспекты образовательного 

процесса, где формируются трудовые действия, формируются 
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производственные отношения, изучаются инструменты и методы их 
использования. Труд в процессе воспитания выступает, как 
ведущий фактор развития личности.  

Высшее и специально-техническое  образование нацелено на 
ознакомление с основными принципами всех отраслей, усвоение 
знаний о современных производственных процессах и отношениях. 
Основными задачами высшего и технического образования 
являются формирование интереса к производственной 
деятельности, развитие специальных способностей, нового 
экономического мышления, изобретательности и зарождения 
предпринимательства. Правильно поставленное 
специализированное образование развивает трудолюбие, 
дисциплину, ответственность, готовит к осознанному выбору 
профессии. 

Нравственное воспитание - формирует моральные ценности, 
суждения, чувства и убеждения, навыки и поведенческие привычки, 
соответствующие нормам общества. Моральное воспитание 
молодого поколения основано как на общечеловеческих ценностях, 
нетленных моральных нормах, выработанных людьми в процессе 
исторического развития общества, так и на новых принципах и 
нормах, появившихся на современном этапе развития общества.  

Эстетическое (эмоциональное) воспитание является основной 
составляющей цели образования и образовательной системы, 
которая обобщает развитие эстетических идеалов, потребностей и 
вкусов учащихся. Задачи эстетического воспитания можно 
разделить на две группы: приобретение теоретических знаний и 
формирование практических навыков. Первая группа задач решает 
вопросы ознакомления с эстетическими ценностями, а вторая - 
активное включение в эстетическую деятельность.  

Задачи эстетического воспитания: 
 формирование эстетического знания и идеала; 
 развитие эстетической культуры; 
 формирование эстетического отношения к реальности; 
 знакомство человека с красотой в жизни, на природе, в 

работе; 
 формирование желания быть прекрасным во всем: в мыслях, 

делах, внешности.  
Итак, воспитание — сложный, многофакторный процесс. 

Описывая это, А. С. Макаренко писал: «Воспитание — это 
общественный процесс в широком смысле. Он воспитывает все: 
людей, вещи, явления, но прежде всего и больше всего — людей. Из 
них на первом месте учителя». 
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Сегодня в условиях социальной нестабильности, обострения 
национальных отношений, утраты духовных ценностей особенно 
значимой становится воспитание человека как гражданина-
патриота, образованного человека, личность свободную, 
культурную, гуманную, способной к саморазвитию. В связи с этим 
время ставит нас перед необходимостью пересмотреть свои взгляды 
на воспитательный процесс во всех образовательных учреждениях. 

В образовательных учреждениях, включая дошкольные, 
средне-школьные и высшие учебные учреждения необходимо 
разработать специальную программу поэтапного проведения 
воспитательных занятий, которые постепенно будут 
способствовать воспитанию свободной, гуманной, духовной, 
самостоятельной личности, обогащенной научными знаниями, 
готовой к сознательной творческой деятельности и нравственному 
поведению. Наша молодежь  должна высоко ценить мир и 
спокойствие, стабильность и национальное единство.  

Каждый гражданин должен осознать роль и значение 
воспитания, как гаранта мира и общественной нравственности.  

Таджики являются нацией с богатой историей и культурой, 
которая смогла не потерять корни своего наследия. Настоящему и 
будущему поколению предстоит удержать и защищать свою Родину  
во все века.  
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ВОБАСТАГИИ РАВОНИЮ ПЕДАГОГИИ ВОЛИДОН 
БА ТАРБИЯИ НАСЛИ НАВРАС 

 

Тарбияи хонаводаӣ ҷараёни мураккаб ва ниҳоят муҳим 

дониста мешавад. Он ба мушкилоти зиёде, ки хусусиёти объективӣ 
ва субъективӣ доранд, вобаста аст. Волидон аксаран ба таҷрибаи 
шахсии худ такя карда, дар тарбияи фарзандон ба иштибоҳ роҳ 
медиҳанд ва аз оқибатҳои ноҳинҷори набудани дониш ва 

малакаҳои педагогӣ намеандешанд. Ҳақ бар ҷониби Ушинский К.Д. 
аст, ки гуфтааст: «Ҳунари тарбия хусусияте дорад, ки дар назари 
ҳама осону содда менамояд ва ҳар қадар одамон дар ин бахш орӣ аз 
донишҳои назариву амалӣ бошанд, онро ҳамон қадар саҳлу содда 

мепиндоранд. Қариб ҳама эътироф мекунанд, ки тарбия сабру 
таҳаммул мехоҳад. Баъзеҳо гумон мекунанд, ки барои тарбия 
маҳорату қобилияти модарзодӣ зарур аст. Ва танҳо теъдоди каме аз 
одамон ба хулосае омадаанд, ки ғайр аз сабру таҳаммул ва 

маҳорату истеъдоди худодод дар кори тарбия донишҳои махсус 
заруранд». 

Назар ба андеша ва эътиқоди Луначарский давлатро ҳамон 
вақт мутамаддин метавон гуфт, ки агар он комилан педагогӣ 
бошад. Дар ин замина баланд бардоштани маърифат ва донишҳои 
педагогии волидон яке аз вазифаҳои асосии мактаб ва ҷузъи 

таркибии мудирияти педагогии тарбияи хонаводаӣ ба шумор 
меравад. 

Ба тарбияи хонаводаӣ ҳамчун ҷараёни мақсаднок ва 
идорашаванда баҳо дода, Макаренко бовар дорад, ки барои 
тарбияи кӯдак муносибати ҷиддӣ аз роҳи донишҳои зарурии 
педагогӣ таъсири хеле муҳим дорад. Ин суханон барои ҳайати 

омӯзгорону мураббиёни макотиб дастури хубе ба шумор мераванд. 
Мақсад аз маърифатноккунии волидон онҳоро бо донишҳои 

муайяни зарурӣ мусаллаҳ кардан, кӯмак барои худомӯзӣ ва 
ташаккули малакаю маҳорати тарбиявӣ мебошад[1]. 

Баланд бардоштани фарҳанги педагогии волидон тавассути 
фаъолияти дастҷамъӣ ва инфиродӣ анҷом дода мешавад. Шаклҳои 
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дастҷамъии фаъолият- маърӯза, суҳбатҳои мизи мудаввар, 

тадбирҳои амалӣ, мубоҳисаҳо, конференсияҳо ва ғайраро дарбар 
гирифта, шаклҳои инфиродии беҳбуди фарҳанги педагогии 
волидон аз машваратҳои фардӣ ва сӯҳбатҳо иборат аст. 

Принсипҳои асосии омодагии волидон ба тарбияи фарзанд 

инҳо ба шумор мераванд [2]: 
 ормон ва мақсаднокӣ; 
 умумият ва дастрасӣ; 
 ягонагӣ ва пайдарпайии ҳамаи ҷузъҳои беҳдошти фарҳанги 

педагогӣ; 
 таносуби дурусти маърифати педагогӣ бо дастуроти 

худомӯзии волидон; 
 ба таври фаъол ҷалб намудани волидон ба фаъолияти амалӣ 

ҷиҳати тарбияи фарзандон; 
 ягонагии тарбияи оилавӣ ва ҷамъиятӣ; 
 таносуби дурусти шаклҳои дастҷамъӣ ва инфиродии 

беҳдошти фарҳанги педагогии волидон. 

Таҷриба нишон медиҳад, ки маърифатнокшавии педагогии 
волидон на ҳамеша дар сатҳи зарурӣ анҷом дода мешавад. 

Дар посух ба суоли «Барои тарбияи дурусти фарзандон чӣ ба 

шумо халал мерасонад?», бештар аз нисфи волидон ба кофӣ 
набудани дониш, малака ва маҳоратҳои педагогӣ ишора мекунанд. 
Гузашта аз ин волидон донишҳои педагогиро батаъхир ба даст 

меоранд. Бахусус, ки волидон аксаран донишҳо ва маҳорату 
малакаашонро баробари ба мактаб рафтани фарзандонашон 
истифода мебаранд ва дар бораи вижагиҳои тарбия дар давраи 

томактабӣ тасаввурот надоранд. 
Фаъолияти таҷрибавию озмоишӣ имкон медиҳанд, ки дар 

бораи зарурати омодагии махсуси педагогию психологии волидон 
ба тарбияи кӯдакон то воридшавӣ ба синфи якум хулосаи дуруст 
бардорем. Бо ин мақсад дар мавзӯъҳои зерин сӯҳбатҳо гузаронида 
мешаванд: 

1. «Мақсаду вазифаи мактаб ва оила тарбияи фарзандон аст»; 

2. «Тайёр намудани кӯдак ба мактаб»; 
3. «Ба эътибор гирифтани хусусиятҳои инфиродии хонандагони 

хурдсол ва тарбияи онҳо»; 

4. «Аҳамияти реҷа барои кӯдакон дар солҳои аввали мактабхонӣ»; 
5. «Тарбияи фарҳанги рафтор ва муошират дар кӯдакони синни 

хурди томактабӣ»; 
6. «Нақши талаботи ягона дар ташаккули шахсияти кӯдак»; 

7. «Тарбияи меҳнатдӯстии кӯдакон»; 
8. «Тарбияи эҳсоси ахлоқию маънавии кӯдак»; 
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9. «Эътибори волидон дар тарбияи фарзанд». 
Ҳангоми омодагӣ ба машғулият аз Шумо хоҳиш мекунем, ки 

ба масъалаҳои зерин аҳамият диҳед: кадом сифатҳо боиси эътибори 
падару модар дар назди фарзандон мегарданд? Шумо педагогикаи 
ҳамкории волидону фарзандонро чӣ гуна мефаҳмед? Он ба 

эътибори падару модар чӣ робита дорад? Оё фаъолияти меҳнатӣ ва 
муфиди ҷамъиятӣ ба эътибори волидон таъсир мерасонад? 
Эътибори волидон аз тарзи муносибат бо ҳамдигар вобаста ҳаст? 
Эътибор ва фарҳанги педагогии волидон чӣ робитае доранд? 

Адабиёти зерин барои дарёфти посух ба шумо кӯмак мекунад: 

1. А.С. Макаренко- «Лексия доир ба тарбияи фарзандон»; 

2. Унсурмаолии Кайковус- «Қобуснома»; 

3. Абдураҳмони Ҷомӣ- «Баҳористон»; 

4. Саъдӣ- «Гулистон» ва «Бӯстон»; 

5. Хоҷа Насриддини Тӯсӣ- «Ахлоқи носирӣ»; 

6. Сухомлинский В. А.-«Педагогикаи волидон»; 

7. Азарова Ю. П. -«Педагогикаи оила». 
Беҳдошти дарки маводи омӯхташаванда волидонро водор 

мекунад, ки барои пайдо кардани посухи ҳақиқӣ талош варзанд, 

баҳсу баррасӣ кунанд ва хулоса бароранд. Бавижа, ҳолатҳои 
махсуси педагогӣ дорои аҳамият мебошанд, ки онҳо бозтоби 
амалияи тарбияи хонаводаӣ ба шумор мераванд. Таҳлили вазъият 

аз волидон дарки мушкилоти аслии тарбияро тақозо менамояд. 
Барои мисол, дар мавзӯи «Тарбияи меҳнатдӯстии кӯдакон» ба 
волидон вазъиятҳои педагогии зеринро пешниҳод кардан мумкин 
аст [3]: 

Вазъияти 1. Сафина дар синфи дуюм мехонад ва тасмим 
гирифт, ки то аз кор омадани падару модараш хӯроки бомаззае 
пухта, онҳоро шод гардонад. Бо тақлид аз модар ба дег равған 
рехта, онро гарм кард. Сипас гӯшту пиёзу картошкаро дар равғани 

доғ тафт дода, ба болояш об рехт. Баъд намакдонро кушода, 
шӯрборо намак кард. То омадани падару модараш шӯрбо пухт ва 
Сафина хеле хушҳол буд, ки ба осонӣ аз ӯҳдаи пухтани шӯрбо 
баромадааст. Бегоҳӣ волидон аз аз кор баргаштанд. Сафина гуфт, 

ки имрӯз вай шӯрбои бомазза пухтааст. Чун шӯрборо ба косаҳо 
кашиданд, маълум гашт, ки намакаш хеле баланд ва хӯрданаш 
қариб, ки номумкин аст. Модар, ки гурусна буд, Сафинаро 
сарзаниш карда, гуфт, ки чаро кореро, ки аз дастат намеояд, мекунӣ 

ва ғайра. Падар вазъиятро паст карданӣ шуда, гуфт, ки ҳеҷ гап не, 
дафъаи дигар намакашро дуруст мекунад. Духтари ман ҳоло чунон 
пазандаи моҳир шавад, ки ҳамаатон ҳайрон шавед. 
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Вазъияти мазкурро таҳлил кунед. Шумо дар чунин ҳолат чӣ 
гуна рафтор мекардед? 

Вазъияти 2. Шаҳзода дар синфи сеюм мехонад. Пеш аз он, ки 

ба кор равад, модар ба Шаҳзода таъкид кард, ки ӯ фарши хонаро 
шуста, гулҳоро об диҳад. Бегоҳӣ модар аз кор баргашта, дид, ки 
Шаҳзода гуфтаҳояшро иҷро накардааст. Шаҳзода пештар ҳам гоҳ-
гоҳ чунин рафтор мекард. Модар ӯро каме каме сарзаниш карду 

худаш фаршро шуста, гулҳоро об дод. 
Ба фикри шумо чӣ эҳсосе Шаҳзодаро нагузошт, ки супориши 

модарашро иҷро кунад. Шумо дар чунин вазъияти чӣ кор мекунед? 

Бо таҳлили вазъиятҳои гуногуни педагогӣ волидон имкон 
пайдо мекунанд, ки роҳҳои муассири тарбияи фарзандонро дар 
ҳолатҳои мухталифи зиндагӣ ҷустуҷӯ ва истифода намоянд. 
Ҳамзамон мураббиёну омӯзгорон бо ошноӣ аз фикру андешаҳои 
волидон аз шароиту имконоти хонавода дар тарбияи фарзандон 
огоҳ гашта, роҳу равишҳои асарбахштарро интихоб карда 
метавонанд. 

Дар раванди таҳлили вазъият  муаллим посухҳои волидонро 
тасҳеҳ медиҳад, ғалатҳоро нишон дода, роҳҳои ҳалли вазъияти дар 

таҷрибаи хонаводаҳо ҷойдоштаро пешниҳод мекунад. Ҳамзамон, 
муаллим ба андешаронӣ ва таҳлилҳои волидоне, ки аз назари 
педагогӣ оқилу доно ҳастанд ва аз таҷрибаи худ ба дигарон ёд 
медиҳанд, такя карда, метавонад барои волидон дастуру тавсияҳои 

методӣ таҳия намояд. 
Ҳамин тариқ, ҷалб намудани волидон ба андеша ва таҳлил оид 

ба вазъияти педагогии гуногун дар зиндагии муқаррарӣ ба муаллим 
имкон медиҳад, ки бо хонаводаҳои таҷрибадор ошноӣ ҳосил 

намуда, дар назорат ва мудирияти дониши волидон ҷиҳати тарбияи 
фарзанд аз дастовардҳои онҳо истифода намояд. 
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ТАРБИЯИ ҶАВОНОН ДАР ҲИМОЯИ МАНФИАТҲОИ 

МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Дар шароити муносибатҳои пуртазоди ҷаҳони муосир, ҳифзу 
ҳимояи манфиатҳои миллӣ ва таъмини амнияти давлат дар мадди 
аввал меистад ва яке аз омилҳои асосии рушди устувор дар ҷомеа 

ба ҳисоб меравад.  
Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи амният”  аз  28-

уми июни соли 2011 мафҳуми “манфиатҳои миллӣ” чунин муқаррар 
карда шудааст: “Манфиатҳои миллӣ – маҷмӯи эҳтиёҷоти сиёсӣ, 

иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва эҳтиёҷоти дигари Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 
аз амалишавии онҳо қобилияти давлат дар таъмини ҳифзи ҳуқуқҳои 
конститутсионии инсон ва шаҳрванд, арзишҳои ҷамъият ва 
ниҳодҳои асосии давлатдорӣ вобаста мебошад”[1,1]. Дар қонуни 

мазкур  ҳамчунин, шаклҳои дигари манфиатҳои миллӣ нишон дода 
шудаанд. 

Вобаста ба ин, хусусан тарбияи ҷавонон ва нақши онҳо дар 
татбиқи барномаҳои давлатӣ, ҳимояву пешбарии манфиатҳои 
миллӣ  муҳим ва арзанда  маҳсуб мешавад.  

Тоҷикистон тибқи таҳлилҳои Хазинаи нуфузи Созмони 

Милали Муттаҳид аз ҷумлаи кишварҳои дорои афзалияти ҷавонон 
буда, синну соли миёнаи аҳолии он 22,5 солро ташкил медиҳад. Дар 
баробари ин, тибқи маълумоти оморӣ зиёда аз 70 фоизи аҳолии 
кишварро ҷавонони то 35-сола ташкил медиҳанд ва маҳз ба ҳамин 

хотир Тоҷикистон мамлакати ҷавонон ба ҳисоб меравад [2]. 
Дар ин радиф, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои 

миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар баромадҳои хеш доимо таъкид мекунанд: “Ҷавонон-

нерӯи ободгари имрӯзи кишвари соҳибистиқлол ва созандагони 
ояндаи ободу осудаи Тоҷикистон ҳастанд” [3, 1].  

Аз ин лиҳоз, ҷавонон бояд дар ҳама соҳаҳои ҷомеа фаъолона 
ширкат варзида, ба рушду нумӯъ ва обрӯи давлат саҳми арзандаи 

худро гузоранд ва барои  амалишавии манфиатҳои миллӣ  кӯшишу 
тадбирҳо андешанд. Зеро маҳз ояндаи Тоҷикистон аз фаъолияти  
бунёдкоронаи онҳо вобастагии бузург дорад. 
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Имрӯзҳо вусъатёбии таҳдиду хатарҳои нав ба амнияти 

давлатҳо, аз ҷумла терроризму ифротгароӣ, тундгароӣ, муомилоти 
ғайриқонунии маводи мухаддир ва ҷиноятҳои киберӣ, ҳамчунин 
паҳншавии бемории сироятии КОВИД-19 хатари ҷиддӣ эҷод 
мекунанд. 

Вобаста ба вусъатёбии таҳдиду хатарҳои нав ба амнияти 
давлат, ки дар боло зикр шуданд, бояд қайд кард, ки Ҷумҳурии 

Тоҷикистон пас аз ба даст овардани истиқлолияти давлатии худ ба 
гирдоби ҷанги шаҳрвандӣ афтод. Дар натиҷаи ҷанги шаҳрвандӣ, 
кишвари моро беқонуниву бенизомӣ фаро гирифта, сохторҳои 
ҳокимияти давлатӣ фалаҷ гардиданд, даҳҳо ҳазор нафар 

шаҳрвандони бегуноҳ, аз ҷумла занону кӯдакон ба ҳалокат расида, 
қариб як миллион нафар гуреза шуданд. Зарари умумии ҷанги 
шаҳрвандӣ маблағи беш аз 10 миллиард доллари амрикоиро 
ташкил дод [4,1] . 

Баъд аз он, ки дар Тоҷикистон  сулҳу субот пойдор гардид, дар 
назди Ҳукумати Тоҷикистон масъалаи эҳё ва таъмини рушди 

устувори иқтисодиёти миллии кишвар ба миён омад. Аз ин лиҳоз, 
Ҳукумати Тоҷикистон барои рушду инкишофи минбаъдаи кишвар 
ҳадафҳои стратегии таъмини рушди босуботи иқтисодиёти 
Тоҷикистонро қабул кард, ки онҳо аз таъмини истиқлолияти 

энергетикӣ, раҳоӣ аз бунбасти коммуникатсионӣ, ҳифзи амнияти 
озуқаворӣ ва саноатикунонии босуръати кишвар иборат мебошанд.  

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки  93 фоизи онро кӯҳҳо ташкил 
медиҳанд, сарзамини пур аз ганҷу сарватҳои табииву зеризаминӣ 

мебошад. Имрӯз  Тоҷикистон соҳиби захираҳои бузурги 
гидроэнергетикӣ дар ҷаҳон ба ҳисоб рафта, яке аз кишварҳои 
риоякунандаи принсипҳои «энергияи сабз» эътироф шудааст. 

Вале ин боигариҳо то ҳанӯз кам омӯхта шуда, дар  ин соҳаҳо 

Тоҷикистон ба кадрҳои баландихтисос ниёзи зиёд дорад. 
Маҳз ба ҳамин хотир, Президенти кишвар, муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон дар Паёми навбатии худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 26 декабри соли 2019 солҳои 2020-2040-ро 

«Бистсолаи омӯзиш ва рушди илмҳои табии, дақиқ ва риёзӣ дар 
соҳаи илму маориф» эълон карданд.  

Зеро омӯзиши илмҳои табиӣ мафкураи техникии ҷавононро 
васеъ карда, онҳоро ба рушди ихтироъкориву кашфиёт ҷалбу 

тақвият мебахшад. 
Бо ин мақсад ва барои боз ҳам беҳтар кардани сифати таълим, 

Президенти кишвар, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми соли 

гузаштаи худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 
декабри соли 2019 солҳои 2020-2040-ро «Бистсолаи омӯзиш ва 
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рушди илмҳои табии, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» эълон 

карданд, ки ин иқдоми Пешвои миллат бевосита дар омода ва 
тарбия намудани мутахассисони соҳаи истеҳсолот, техника ва 
технологияи нав саривақтӣ мебошад.    

Омӯзиши илмҳои табиӣ тафаккури техникии ҷавононро васеъ 

карда, онҳоро ба рушди ихтироъкориву кашфиёт ҷалб менамояд. 
Имрӯз таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар кишвар  дар ҳақиқат 
зарурати омӯзиши бештар ба ин илмҳо пеш омадааст ва ин зарурат 
бо ҳадафи чаҳоруми миллии кишвар – саноатикунонии  босуръат ва 

рушди минбаъдаи Тоҷикистон вобаста мебошад. 
Дар ин радиф, моҳи июли соли 2020 қарори Ҳукумати 

Тоҷикистон “Дар бораи нақшаи чорабиниҳо барои солҳои 2020-
2025 оид ба амалигардонии “Бистсолаи омӯзиш ва рушди илмҳои 

табиӣ, дақиқ ва риёзӣ эълон намудани солҳои 2020 - 2040” қабул 
гардид. 

Дар давраи соҳибистиқлолии Тоҷикистон, шумораи 
хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ аз 1 миллиону 
325 ҳазор нафар дар соли 1991 то 2 миллиону 34 ҳазор нафар зиёд 
гардида, барои фарогирии онҳо сохтмон ва азнавсозии 3030 

муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва биноҳои таълимии иловагӣ 
бо 651 ҳазор ҷойи нишаст анҷом дода шуд. 

То замони истиқлол дар Тоҷикистон ҳамагӣ 13 муассисаи 
таҳсилоти олии касбӣ бо 69000 донишҷӯ фаъолият мекард. Имрӯз 

шумораи муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ба 41, донишҷӯён ба 
245 ҳазор ва бо иловаи донишҷӯёне, ки дар хориҷи кишвар таҳсил 
мекунанд, ба 285 ҳазор нафар расидааст. Яъне дар хориҷи кишвар 
зиёда аз 40000 нафар донишҷӯ, магистр ва аспирантҳои Тоҷикистон 
ба таълим фаро гирифта шудаанд [5, 26].    

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми 
навбатии худ ба Маҷлиси олӣ  аз 26 январи соли 2021 бо мақсади 
дастгирии давлатӣ ва тақвияти вазъи иҷтимоии донишҷӯёну 
магистрҳо ва аспиранту докторантҳо пешниҳод намуданд, ки 

стипендияи онҳо аз 1–уми сентябри соли 2021 ба андозаи 30 фоиз 
зиёд карда шавад. 

Илова бар ин, Пешвои миллат, ба хотири боз ҳам бештар ба 
омӯзиши илмҳои риёзиву дақиқ ва табиӣ ҷалб кардани наврасону 
чавонон, олимону муҳаққиқон ва устодону омӯзгорон пешниҳод 
намуданд, ки ҳамасола озмуни ҷумҳуриявӣ зери унвони «Илм – 

фурӯғи маърифат» гузаронида шавад.  
Тайи се соли охир бо мақсади боз ҳам баланд бардоштани 

сатҳи маърифатнокии мардуми Тоҷикистон, алалхусус, наврасону 



  

380 

ҷавонон, завқи китобхонӣ, сухандону суханвар, арҷ гузоштан ба 

арзишҳои милливу фарҳангӣ, худшиносиву худогоҳӣ озмуни 
ҷумҳуриявии «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» ва «Тоҷикистон – 
Ватани азизи ман» баргузор шуда истодааст. 

Ҳамаи ин ташаббусу тадбирҳои Пешвои муаззами миллат, 
муҳтарам  Эмомалӣ Раҳмон  бевосита аз дастгирии наврасон ва 
ҷавонон гувоҳӣ медиҳад. Ҷавонон  ин ташаббусу тадбирҳои 

Пешвои миллатро дастгирӣ намуда, ба рушду нумӯи  давлат ва 
ҳимояи манфиатҳои миллӣ  ҳамеша кӯшиш намоянд.  

Ҷавонони кишвар бояд  бештар ба корҳои илмиву тадқиқотӣ 
дар муассисаҳои олии касбӣ шуғл варзанд ва барои обод кардани 

Ватан худ саҳмгузор бошанд. Баробари омӯзиши фанҳои 
гуманитарию  ҷамъиятӣ таваҷҷуҳи худро бештар ба рушди фанҳои 
табиӣ, дақиқ ва риёзӣ диҳанд. Зеро дар кишвар зарурати таваҷҷӯҳи 
бештар ба  ин илмҳо пеш омадааст. Инчунин, ҷавонон бояд 

ҳамқадами замон бошанд, технологияҳои муосири иттилоотӣ ва ду-
се забонҳои хориҷиро аз худ намоянд, то ки тавонанд манфиатҳои 
миллии  Тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ ва дар фазои Интернет 
ҳимояву пешбарӣ намоянд. 

Имрӯзҳо  лоиҳаи қонунҳои нави  Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 
бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон”, “ Дар бораи тарбияи 
ҷисмонӣ ва варзиш”, “Стратегияи сиёсати давлатии ҷавонон то 
соли 2030” дар таҳрири нав таҳия гардида, ба тасвиб расида, ки бо 

қабули санадҳои мазкур фаъолияту тарбияи ҷавонон дар татбиқи 
манфиатҳои миллӣ боз ҳам беҳтар хоҳад шуд. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз оғози ба даст овардани истиқлолияти 
давлатии худ бо зиёда аз 178 давлатҳои ҷаҳон робитаҳои дипломатӣ 

барқарор кардааст ва узви фаъоли созмонҳои бонуфузи 
байналмилалӣ ва минтақавӣ мебошад.    

Имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ давлати Тоҷикистонро ҳамчун кишвари 

ташаббускор дар ҳаллу фасли мушкилоти мубрами глобалӣ 
мешиносад ва ҳоло чаҳор ташаббуси  Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
арсаи байналмилалӣ дастгирии худро ёфтанд, аз ҷумла «Соли 
байналмилалии оби тоза,  2003», «Даҳсолаи байналмилалии 

амалиёт «Об барои ҳаёт, 2005-2015», «Соли байналмилалии 
ҳамкорӣ дар соҳаи об, 2013» ва Даҳсолаи байналмилалии амал «Об 
барои рушди устувор, 2018-2028». 

Имрӯз ҷомеаи ҷаҳон дучори таҳдиду хатарҳои нав ба амнияти 
давлатҳо қарор дорад. Аз ин лиҳоз, ҷавонони кишвар бояд ҳушёру 
фаъол ва барои ҳимояи сулҳу оромӣ, субботи сиёсӣ, ваҳдати миллӣ 

ва ҳифзи манфиатҳои миллии давлати  худ  ҳамеша омода  бошанд. 
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Зеро манфиатҳои миллӣ ва таъмини амнияти давлат аз дигар 

манфиатҳо волотару бузургтар меистанд.  
Бо баробари иштироки фаъолона дар корҳои ҷамъиятӣ ва 

созанда ба ҷавонони кишвар зарур аст, ки таърих, забон, фарҳанги 
миллӣ, рамзҳои давлатӣ ва анъанаҳои неки гузаштаи худро омӯзанд 

ва ба онҳо арҷ гузоранд. Ғайр аз ин, ҷавононро зарур аст, ки  дар 
сафҳои Қувваҳои мусаллаҳ содиқона ва сарбаландона хизмат карда, 
дар таъмини амнияти давлат, сулҳу субот ва оромӣ нақши худро 
гузоранд 

Ҳамин тариқ, маҳз ба шарофати 30 соли истиқлолият ва 
сиёсати хирадмандонаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои 

миллат, Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва 
хизматҳои бузурги  он кас, Ҷумҳурии Тоҷикистон аз вартаи 
нестшавӣ ва парокандагӣ эмин гашта, осори илмиву адабӣ ва 
фарҳангиву таърихии тоҷикон ба ҷомеаи ҷаҳонӣ муаррифӣ карда 

шудаанд. Аз ин лиҳоз, ҷавонон, барои ҳимоя ва пешбарии 
манфиатҳои миллии Тоҷикистон ҳамеша кӯшиш намоянд. Зеро дар 
шароити пуртазоди авзои ҷаҳонӣ сулҳу субот ва тинҷиву оромӣ аз 
арзишмандтарин дастовардҳо маҳсуб мешаванд. 

 
Пайнавишт: 

1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи амният» аз 28 июни соли 
2011.  

2. Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат,  дар 
мулоқот бо ҷавонони кишвар  аз 21майи соли 2021. [манбаи 
электронӣ]. URL:    http://president.tj/node/25799#varzob 

3. Паёми шодбошии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 
муносибати Рӯзи ҷавонон. //“Омӯзгор” №22 (12246) 28 майи  соли 
2020 (саҳ. 1) 

4. Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, дар 
ҷаласаи ифтитоҳии Конфронси сатҳи баланд “Ҳамкории 
байналмилалӣ ва минтақавӣ дар мубориза бо терроризм ва манбаъҳои 
маблағгузории он, аз ҷумла гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва 
ҷинояткории муташаккил”. // “Ҷумҳурият” №94 (23697) 17 майи 
соли 2019, саҳ.1 

5. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сатмҳои асосии 
сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ. ш.Душанбе, 26 январи соли 2021. 
Муҳаррирон: Раҳмон Озода Эмомалӣ, Асадзода Анвар. Масъули чоп: 
Файзуллозода Қурбоналӣ Бобоҷон. 
 

http://president.tj/node/25799#varzob


  

382 

Арслонова М.Ш., 
   ассистенти кафедраи 

технологияҳои иттилоотию 

коммуникатсионӣ ва барномарезӣ  
                              

АНЪАНАҲОИ ОИЛАВӢ ДАР ТАШАККУЛИ 

МЕҲНАТДӮСТИИ БАЧАГОН 

 

Имрӯзҳо дар ҷумҳурии мо намояндагони беш аз 40 миллату 

халқиятҳо кору зиндагӣ доранд. Дар раванди таърихӣ дар ҳар 
миллат анъанаҳои ба худ хос ташаккул ёфта, аз насл ба насл 
мегузаранд. Онҳо муносибати эҳтиёткоронаро талаб доранд.[1] 

Дар ҷамъияти ибтидоӣ анъана нақши танзимгари 

муносибатҳои байни аъзои оиларо мебозид. То пайдо шудани 
давлат ва ҳуқуқ анъана ва расму оинҳои мардумӣ чун яке аз 
воситаҳои ҳуқуқии нигоҳ доштани тартибот, байни аъзои ҷомеа 
зуҳур доштанд. Масъалаи асосие, ки дар мақолаи мо дарҷ 

гардидааст, ҳифзи анъанаҳои мардумӣ аз дигар зуҳуроти манфии 
ҷамъиятӣ ва муайян кардани имкониятҳои он нисбати тарбияи 
ахлоқи шахс аст. 

Анъанаҳои пешқадам дар ҳаёти мо нақши асосиро мебозанд. 
Хусусияти муҳимми онҳо муттаҳид сохтани одамон, таҳкими 
дӯстиву рафоқат байни онҳо мебошанд. Таъсири анъана ба одамон, 
хоса ба ҷавонон басо бузург аст. Қувваи анъана дар он аст, ки ҳар 

инсон онро ихтиёран, бо иродаи хеш ва ахлоқи ба худ хосаш ба 
роҳбарӣ мегирад. Анъана бо қонун ҷорӣ карда намешавад. Аммо  
гоҳо таъсири он аз қонун ҳам зӯртар мешавад. Ҳамин тариқ, анъана 
чун ҷанбаи муҳимми ҳаёти ҷомеа ба симои маънавию ахлоқии халқ, 
характеру психологияи он иртибот дорад. 

Таҷрибаи халқ, зиракиву дониш дар тарбияи фарзанд дар 

анъанаву расму оинҳои мардумӣ ифода ёфтаанд. Хусусиятҳои 
асосии ахлоқии симои маънавии кӯдак дар шароити оила тарбия 
карда мешавад. Бинобар ин, дар оила донишу маҳорати ахлоқӣ, 
анъанаву расму оинҳои мардумӣ, сифатҳои кордонӣ ва ақлониро 
ташаккул додан лозим аст. 

Иду айёмҳои ҷамъиятиву оилавӣ дар шакли анъанаву маросим 
на танҳо ба мафкураи одамон, балки ба ҳиссиёти онҳо низ таъсири 

калон мерасонанд. Айни ҳол, теъдоди зиёди маросимҳо вуҷуд 
дорад. 

Волидону калонсолони оиларо зарур аст, ки дар замири 
бачагон муносибати мусбиро нисбати анъанаҳои халқӣ парваранд. 

Аз ҷумла, ба онҳо дар бораи идҳои миллӣ, тӯйҳо, гӯштини миллӣ, 
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сайрҳои халқӣ оиди муҳтавою вақтҳои мегузаронидаи онҳо 

маълумоти дақиқ диҳанд. 
Ногуфта намонад, ки ба ҳар як одами соҳибмаданият 

донистани забони модарӣ, анъана, расму оинҳои миллӣ, соҳиб 
будан ба арзишҳои моддиву маънавии халқаш хос аст. 

Барои кӯдак муносибати калонсолон сабаби фаъолнокии 
иҷтимоиаш мегардад. Ва баръакс, дар ҳолати муносибати манфии 
калонсолон нисбаташ худро ноҳинҷор ҳис карда, эҳсосоти худро аз 
калонсолон ба пинҳон кардан оғоз менамояд. 

Вақте кӯдак ба боғча меравад (4-5-сола) талаботи ӯ сифатан 
тағйир меёбад. Талаботи эътирофи калонсолон ба ташаккули 
сифатҳои ахлоқӣ, ҳиссиёти коллективизм, муносибати ӯ бо 
ҳамсолонаш, ҳиссиёти умумии ӯ таъсири мусбӣ расонида, 

фаъолнокиашро ҷоннок месозад. Агар калонсолон талаботи 
кӯдакро дастгирӣ намоянд, пас онҳо ба ёрии ҳамдигару мусобиқа 
байни ҳам мепардозанд. 

Дар асоси мероси маънавии ниёгон шакл ва усулҳои 

самараноки тарбияи ҷавонон ташаккул ёфтаанд. Яке аз онҳо 
“талабот ба эътибор” мебошад, ки баҳогузорӣ ба кору рафтори 
бача аз ҷониби атрофиён аст. Инсони кори навбатиро иҷро карда, 

худро аз нигоҳи дигарон баҳогузорӣ мекунад. Мехоҳад дар маркази 
диққати аҳли оила бошад. Ин бошад, моҳияти иҷтимоӣ ва талаботи 
инсон буда, омили асосии рушдаш аст. 

Натиҷаи мушоҳидаҳои гузаронида нишон медиҳанд, ки омили 
асосии “талабот ба эътибор” - талаботи муносибати 
байниҳамдигарист. Онро дар ҳолати 6-моҳа шудани кӯдак дидан 
мумкин аст. Вай ба муносибати мусбии эҳсосотӣ мекӯшад, ки 
талабот ба он баробари калоншавии кӯдак меафзояд. Кӯдак 
мехоҳад, ки калонсолон ҳар амали (фаъолияти) ӯро баҳо диҳанд. 

Ӯро ҳавасманд намоянд, ки ба фаъолнокшавиаш мусоидат 
мекунанд, хушнуд месозад.Ин гуна талабот дар кӯдакон аз 6-
моҳагӣ пайдо мешавад, ки дар ин вақт онҳо мекӯшанд бо 
калонсолон дар алоқаи мусбии эҳсосӣ бошанд. Инро ба инобат 

гирифта, тасдиқ кардан мумкин аст, ки таълими истифодаи дурусти 
предметҳо аз хурдсолӣ ба ташаккули ибтидоии меъёрҳои ахлоқӣ 
мусоидат мекунад. Аз ин рӯзҳо оғоз карда, дар кӯдак талабот ба 
эътирофи калонсолон нисбаташ пайдо мешавад. 

Талаботи диққати калонсолонро ба худ ҷалб кардан зимнан 
байни дигар талаботҳои кӯдак ҷойгоҳи худро пайдо мекунад. Барои 

кӯдак муносибати калонсолон нисбати ӯ сабаби фаъолнокии 
иҷтимоии вай мегардад. Ва баръакс, дар сурати муносибати манфӣ 
кӯдак худро ноҳинҷор ҳис мекунад. 
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Одатан, волидон ба бачагонашон, ки талабгори нақши 

асосианд, эътибор намедиҳанд. Онҳо чунин меҳисобанд, ки ин гуна 
муносибат нисбати бача дар онҳо хислатҳои иродатмандиро тарбия 
карда, ба фаъолнокии иҷтимоиашон мусоидат мекунад. Ҳамзамон, 
фаромӯш кардан лозим нест, ки хислатҳои асосии иродатмандӣ на 

танҳо дар амалҳои қонеъкунандаи хоҳиш, ҳамчунин худдорӣ аз 
талабот зоҳир мешавад, агар он бар зарари якдигар бошад. 
Нодуруст ташаккул ёфтани талабот ба эътироф метавонад сабаби 
нодуруст баҳогузорӣ кардан ба худ гардад, ки дар натиҷа байни 
бачагон нофаҳмиву зиддият, бадбиниву дурӯғгӯӣ ва хабаркашӣ 
пайдо мешавад.[3] 

Дар ин радиф меҳнати хонагӣ, аниқтараш “ёрирасонӣ ба 
корҳои хона” дар тарбияи ахлоқии бача мақоми хоса дорад. Он яке 
аз воситаҳои ҷалби кӯдак ба меҳнат ва рушди фаъолнокии онҳо 

мегардад. Тарбияи меҳнатдӯстӣ дар бачагон дар оила қарзи 
волидон ба ҳисоб мерафт ва онро дар ҳаёт татбиқ мекарданд. Дар 
натиҷа ин намуди меҳнат дар оила анъанавӣ шуд. Кӯдак дар оила 

бо шароити меҳнат ва усули иҷрои он шинос мешавад. Дар ин гуна 
шароит кӯдак ба воя мерасад ва рушд меёбад. Вай қадри меҳнатро 
дарк карда, мефаҳмад, ки бе меҳнат зиндагӣ кардан мумкин нест. 
Корҳои иҷромекардаи бачагон аз рӯйи намудҳояшон гуногунҳаҷм 

буда, ба синну сол ва имкониятҳои психикиашон мувофиқ буданд. 
Тарбияи меҳнатӣ дар оила, аз 6-7-солагии кӯдак оғоз мегардад. 

Зери роҳбарии калонсолон бачагон мустақилона дӯхтан, иҷрои 
корҳои хонаро меомӯзанд. Ин гуна корҳо қатъӣ аз рӯйи ҷадвал 

ҳафтае як маротиба ба иҷро расонида мешаванд. 
Калонсолон дар оила, хусусан мӯйсафедон, корҳои бачаҳо 

иҷро мекардаро назорат бурда, барои иҷрои он ба сифати 
ҳавасмандиашон бояд ба онҳо аҳсан ва раҳмат гӯянд. Дар 

педагогикаи халқӣ воситаҳои зиёди одат кунонидани бачагон ба 
меҳнати сабук вуҷуд доранд, аз ҷумла чистон, гуфторҳои халқӣ, 
панду насиҳат, суруд, афсона. 

Ин ҷо муҳим он аст, ки бачагони аз хурдсолӣ ба меҳнати 

сабуки оилавӣ одат карда, вақте калонсол мешаванд, якчанд 
хислатҳои мусбиро, аз ҷумла нотарсӣ, ғайратмандӣ, малакаю 
маҳорат, дақиқкорӣ ва эҳтиёткорӣ барин хислатҳоро соҳиб 
мешаванд. 

Таҷрибаи ҳаёт, ҳамчунин усулу воситаҳои тарбияи оилавӣ 
тавре дар боло зикрашон рафт, аз як насл ба насли дигар 
мегузоранд ва такмил меёбанд. Ҳамин тариқ, имрӯз мо мероси 
асрҳо санҷидашудаи педагогӣ дорем. Айни вақт дар оилаҳои мо 

меҳнати дастӣ, чи аз лиҳози шаклу чи аз лиҳози муҳтаво, ба таври 
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назаррас тағйир ёфтаст. Дар такмили кори тарбия ҷойи махсусро 

масъалаи якҷояшавии гармоникии меҳнати дастӣ бо таълими 
меҳнат дар хонаву мактаб ишғол мекунад. Мушоҳидаҳои мо аз он 
далолат мекунанд, ки ташкили меҳнати самаранок дар вақтҳои 
таълиму берун аз таълим маҳорату малакаи дар ҷараёни иҷрои 

корҳои хонагии анъанавӣ ҳосилкардаи бачагон аҳамияти калон 
доранд. Ҳамин тариқ, барои ба роҳ мондани тарбия ҳамкории зичи 
оилаву мактаб зарур аст.  

Бозӣ кардан барои бачагон ба ҳосилшавии ҳиссиёти 
коллективизм, интизомнокӣ, нотарсӣ, қотеият мусоидат намуда, 
барояшон меҳнатдӯстиро меомӯзад. Новобаста аз он ки бозиҳои 

бачагона аз рӯйи муҳтавояшон фаъолияти калонсолонро ифода 
мекунанд, онҳо се хусусияти моҳиятан асосиро доро мебошанд. 
Байни бозиҳо бозиҳои эҷодӣ мақоми хос доранд. Барои истифодаи 
бозиҳои эҷодӣ дар оила шароити мусоидро фароҳам овардан лозим 

аст. Дар бозии эҷодӣ камтарин чиз вақти ташкили бозӣ метавонад 
нақши асосиро бозад. Набояд фикр кард, ки кӯдак ҳарчӣ бозичаи 
зиёд дошта бошад, бозии эҷодиаш ҳамон андоза шавқовар 
мешавад? Ба кӯдак бозича кам дода, истифодаи онро омӯхтан 

лозим аст. Тавре таҷриба нишон медиҳад, агар бозии эҷодиро аз 
ҷиҳати ташкилӣ хуб фикр карда баромада бошанд, бачаҳо ба он 
шавқ пайдо мекунанд. Аз як бозӣ дигар бозиро пайдо карда, 
онҳоро ба ҳам мепайванданд. Дар натиҷа онҳо кори оғозкардаро ба 

анҷом расониданро меомӯзанд.[5] 
Дар ҷамъбаст гуфтан мумкин аст, ки анъанаҳои мақсадноку аз 

лиҳози педагогӣ дуруст, ба такмили ҷараёни тарбияи сифатҳои 
ахлоқии бачагон мусоидат мекунанд. 
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Пеш аз он ки ба ақидаи муайяни тарбияи ахлоқии ҷавонон рӯ 
оварем, бояд дар бораи худи мафҳуми ахлоқ ва фаҳмиши 
фалсафиву маърифати он, инчунин ҷойгоҳи он дар мероси ниёгон 

мулоҳизаронӣ намоем. Зеро бе донистани мафҳуми ахлоқ, таъриху 
фарҳанг ва сарчашмаҳо ба фикри муайян омадан душвор аст. 

Дар фарҳангҳои истилоҳӣ ва луғатҳо мафҳуми ахлоқ ҷамъи 
калимаи хулқ маънидод шудааст. Аз ҷумла, дар китоби «Фарҳанги 

забони форсӣ» истилоҳ ё мафҳуми ахлоқ ҷамъи хулқҳо тавзеҳ 
ёфтааст ва чун мафҳуми фалсафӣ ва ҳамчун илм бошад, ин гуна 
маънигузорӣ гардидааст: «илми ахлоқ яке аз шуъбаҳои ҳикмати 
амалӣ аст ва он дониши баду неки хислатҳо ва тадбири инсон аст ва 

барои нафси худ бо як тани хос » Дар илми инсоншиносӣ ду самти 
падидаҳои ахлоқи ҳасана ва ахлоқи замима муайян гардидаанд. 
Якум, ифодагари ахлоқи накӯ ва хислатҳои ҳамида, дуюм баёнгари 
хулқи бад мебошад. Дар ин ҷода инсоният ҳамеша ниёз ба тарбияи 

ахлоқӣ дорад ва дастурҳои тарбияи ахлоқии инсон, ки барои 
камолоти маънавӣ мусоидат менамояд, дар осоре ба унвони 
андарзномаҳо, китобҳои ахлоқӣ, чун «Қобуснома»-и Унсурмаолии 

Кайковус, «Ахлоқи Носирӣ»-и Насируддини Тусӣ, «Ахлоқи 
Ҷалолӣ»-и Ҷалолудини Даввонӣ ва амсоли ин баён гардидаанд. Дар 
тамоми давраҳои таърихӣ асосу моҳияти ахлоқ дар тарбияи 
маънавии инсон ва мусоидат ба камолоти рӯҳии он ба шумор 

омадааст ва имрӯз низ ҳамин асос дар сатҳи давлатӣ ба шакли нав 
инъикос ёфтааст [1, с.96]. 

Ҷамъияти мо дар ҳама давру замон моҳияти тарбияи насли 

наврас ва душвории онро хеле дарк намуда, боварӣ дошт, ки тарбия 
ба инсон хушбахтӣ ва бахту саодат меоварад. Чунки бо қувваи худ, 
бо саховати худ тарбия ба шахс симои инсонӣ мебахшад. Ӯро 

инсони ҳақиқӣ мегардонад. Бинобар ин, халқ ба тарбия баҳои 
баланд дода гуфтааст: «Тарбия - ганҷи бебаҳост» ё ин ки «Фарзанд 
азиз, одобаш аз вай азизтар». 

Дар баробари ин, дар педагогикаи миллӣ (халқӣ) таъкид 
шудааст, ки тарбияи насли наврас кори ниҳоят душвор буда, 
дониши амиқ ва маҳорати баландро талаб менамояд. Бинобарин 
ин, дар баёни халқ бисёр зарбулмасал ва мақолаҳое мавҷуданд, ки 

аз як тараф ба душворӣ, аз тарафи дигар ба моҳияти тарбия 



  

387 

бахшида шудаанд. Чунончӣ «касе, ки дил хун накардааст, ӯ 
фарзандро тарбия карда наметавонад», инчунин ин зарбулмасал 
дар байни халқи тоҷик бисёртар истифода мешавад: «то фарзанд 
калон карданама хуни ҷигар шудам» ба ҳамин монанд «то 

фарзандро калон кардам хуни ҷигар хӯрдам»[2, с.75]. 
Имрӯз муоширати одамон дар пояҳои паст ва дурушт қарор 

доранд, ки ин ҳама аз тарзу усули таълиму тарбияи нодурусти 

кӯдак ва инсонҳо дар ҷомеа гувоҳӣ медиҳад. Ин масъалаи ҷиддӣ ва 
масъул кайҳост аз ёдҳо фаромӯш шуда, дар баъзе мавридҳо кӯдак 
бо пайравӣ аз калонсолон ба дуруштгӯӣ ва дурӯггӯӣ мепардозад, ки 
ин як падидаи бад дар ҷомеа аз худ дарак медиҳад. 

Аммо дар ин замона бошад, баъзе аз волидайну муаллимон, ки 
тарбиятгари асосии кӯдаконанд, вазифаҳои хешро аз дӯш қариб 
соқит карда, ба ин масъала хеле саҳлангарона менигаранд. 

Суханварон ва мутафаккирони мо оид ба масъалаҳои тарбияи 
ҷавонон бетараф набуданд. 

Абдураҳмони Ҷомӣ дар таърихи халқи мо ҳамчун шоир 

маълуму машҳур аст ва ӯ дар қасидаи «Луҷҷат-ул-асрор» ба 
масъалаҳои тарбиявию ахлоқӣ диққат дода, таъкид менамояд, ки 
ҷавононро аз кӯдакӣ бояд тарбия кард, ба роҳи рост ҳидоят намуд, 
зеро ба ақидаи шоир, ҷавонон ҳам ба мисли дарахтони навбар ё 

навниҳол нозук мешаванд. Агар ин ниҳолҳо аз хурдӣ тарбият 
ёбанд, ҳосили аъло медиҳанд ва ҷавонон низ чун ба камол 
мерасанд, корҳои нек ва судбахш хоҳанд намуд: 

  Дар ҷавонӣ саъй кун, гар бехалал хоҳӣ амал, 

  Мева бенуқсон бувад, чун аз дарахти навбар аст. 
Баъдан, Ҷомӣ дар қасидае таъкид мекунад, ки агар шахс 

соҳиби донишу камолот бошад, ҳеҷ гоҳ гадо нест, ӯ шоҳ аст. 
  Гар надорад симу зар доно, манеҳ номаш гадо, 
  Дар бараш дил баҳри дониш, ӯ шаҳи баҳру бар аст. 

Абдураҳмони Ҷомӣ ба ҷавонон таъкид менамояд, ки онҳо бояд 
меҳнатдӯст бошанд. Ҷавонон бояд омӯхтан ва меҳнат карданро 
барои худ ор надонанд, аз паи номи падар нашаванд, балки фазлу 
ҳунари худро дар назди мардум нишон диҳанд. Агар ин сифатҳоро 
надошта бошанд, мисли шохи беҳосили дарахти мевадор ҳастанд, 
ки он чун ҳезум аст: 

   
  Хар писар, к-ӯ аз падар лофат, на аз фазлу ҳунар, 
  Филмасал гар дидаро мардум бувад, номардум аст. 
  Шохи бебар гарчи бошад аз дарахти мевадор, 
  Чун наёрад мева бор, андар шумори ҳезум аст. 
Унсурулмаолии Кайковус дар китоби безаволи худ 
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«Қобуснома» андар ҷавонӣ ва тарбия суханҳои зиёде гуфтаааст. Ӯ 

ин китобро барои писараш Гелоншоҳ навиштааст. Маҳз бобҳои 
9,31 ва 44-уми китоби номбурда ба ин масъала бахшида шудаанд. 

Боби 9-ум андар тартиби пирию ҷавонӣ аст. Кайковус таъкид 

мекунад, ки писар ҳарчанд ҷавон бошад ҳам, ақлаш бояд ба пирон 
баробар бошад. Ҳарчанд пурҳунар бошад ҳам, бо пирони 
нопойбарҷой манишинанд, ки сӯҳбати ҷавонони пойбарҷой беҳтар 

аз сӯҳбати пирони нопойбарҷой. 
Дар боби 31-ум гуфта шудааст, ки ҷавонписар бояд фарҳанги 

сухандонию сухангӯиро донад. Суханро бурида нагӯяд. Сухан тавре 
гӯяд, ки дигарон баҳра баранд. Сухан кӯтоҳ бошад ҳам, лек 
пурмазмун бошад. 

Боби 44-ум андар оини ҷавонмардӣ аст. Дар ин боб гуфта 
шудааст, ки ҷавонмардӣ ба сифати се чиз аст: хирад, ростӣ ва 

мардумӣ. Кайковус мегӯяд, ки бузургон аз мардумиву хирад сурате 
сохтаанд, ки на ба ботин, балки ба ростию дониш аст. [3, с.112] 

Саъдии Шерозӣ низ яке аз бузургоне мебошад, ки ба масъалаи 
ҷавонон ва тарбияи онҳо таъкидҳои махсус карда, онро дар асарҳои 
пурарзиши худ «Гулистон» ва «Бӯстон» ҷой додаст. Маҳз боби 7-ум 
«Бӯстон»- дар олами тарбия  ва таълими дуруст бахшида шудааст. 

Саъдӣ ба ҷавонон, ки ояндаи миллат ба онҳо вобастагӣ дорад, 
таъкид менамояд. 

   Раият чу беханду султон дарахт, 
   Дарахт, эй писар аз бех сахт. 
   Макун то тавонӣ дили халқ реш? 

   Агар мекунӣ, меканӣ бехи хеш. 
Аз ин гуфтаҳо маълум мешавад, ки ҷавонӣ айёми ҷӯшу хурӯш 

аст ва онро бояд сарфакорона истифода намуд. Лоиқ ҷавониро ба 
Наврӯз ташбеҳ дода, онро ҳамчун айёми шукуфоӣ нишон додааст. 
Ҷавонӣ ҳамчун дарёи баҳорон мебошад, ки аз барфу борон пур аст. 
Бойигарии одам низ аз ҷавонист. Лоиқ давраи пириро ба тирамоҳ 

монанд кардааст, ки аз он ба ҷузъ хазон ҳеҷ чиз намемонад. 
Аз ин гуфтаҳо бармеояд, ки ҳар як падару модар барои 

тарбияи фарзандонашон бояд аз оила сар карда, аз беҳтарин 
анъанаҳои ахлоқии гузаштагонамон истифода баранд. Фарзанд дар 

оила бояд ончунон ба камол расад, ки боиси на танҳо таҳсину 
офарин, балки номбардори падару модар ва ватану миллат гардад. 

Ташаккули тарзи ҳаёти солим дар байни ҷавонон ҳамеша дар 
маркази таваҷҷуҳи Пешвои миллат, Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошт, ки дар яке аз 
мулоқотҳои расмӣ бо намояндагони ҷавонон  чунин изҳор мекунад: 

«Ташаккул ва таҳкими тарзи ҳаёти солими ҷавонон яке аз 
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масъалаҳои ҷиддӣ ба ҳисоб меравад. Чунки тандурустии ҷавонон 
тандурустии миллат аст». 

Бо таълиму тарбияи ҷавонон дар руҳияи меҳанпарварӣ, илму 
фарҳангдӯстӣ ва арзишҳои демократӣ бояд диққати аввалиндараҷа 
дода шавад [4, с.86]. 

«Барои баланд бардоштани сифати таълиму тарбия моро 
зарур аст, ки дар тамоми зинаҳои таҳсилот, бахусус дар зинаи 
таҳсилоти касбӣ на ба шумора, балки ба сифати он диққати ҷиддӣ 

дода, мутахассисони ҷавобгӯи талаботи замони муосирро тарбия 
намоем. Вобаста ба ин аз устодону омӯзгорон ва падару модарон 
талаб карда мешавад, ки диққати наврасон ва хонандагону 
донишҷӯёнро барои аз бар намудани донишҳои муосир ҷалб 

намоянд, ба сатҳи азхудкунии фанҳои дақиқ бештар таваҷҷух зоҳир 
кунанд, забонҳои хориҷӣ ва омӯзиши технологияҳои иттилоотиву 
коммуникатсиониро ба роҳ монанд ва ба касбомӯзии шогирдону 
фарзандон эътибори ҷиддӣ дода, онҳоро дар рӯҳияи донишомӯзиву 

меҳнатдӯстӣ тарбия намоянд» [5, с.26].  
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AНДЕШAҲOИ МУТAФAККИРOНИ ШAРҚ  
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Ҳaмaсoлa  дaр Пaёми худ Aсoсгузoри сулҳу вaҳдaти миллӣ- 
Пешвoи миллaт, Президенти мaмлaкaт, муҳтaрaм Эмoмaлӣ Рaҳмoн 

бa мaсъaлaи бисёр муҳим - зaрурaти беҳтaр нaмудaни кoрҳoи 
тaрбиявӣ дaр бaйни кӯдaкoн вa нaврaсoн дaр oилa вa дaр рӯҳияи 
вaтaндӯстиву инсoнпaрвaрӣ вa худoгoҳиву худшинoсӣ бa вoя 
рaсoнидaни нaсли нaврaс изҳoри aндешa менaмoянд [2]. 
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Тaрбия вa бa кaмoл рaсoнидaни нaсли oяндaсoз дaр ҳaмa дaвру 

зaмoн aз тaшкили дурусти oилa вa тaшaккули мaърифaти oилaдoрӣ 
сaрчaшмa гирифтaaст. Зерo oилa чӣ aз нигoҳи қoнун вa чӣ aз нaзaри 
мaърифaти ислoмӣ вoҳиди aсoсии иҷтимoӣ будa, тaшкили oилa, 
тaрбияи фaрзaндoн aз бузургтaрин мaсъулият дaр ҷoмеa мaҳсуб 
меёбaд. Oилa дaр пaйдoиш вa шaклёбии тaрбияи фaрзaнд 
нaқши  муҳим мебoзaд. 

Дaр тaрбияи фaрзaнд пaдaру мoдaр, oмӯзгoр рoҳнaмo вa 
мaсъули aсoсист. Бa дaрки ин мaсъaлa пaдaру мoдaрoн бoяд 
мaсъулияти бузургрo, ки дaр тaрбияи фaрзaндoни худ бa дӯш дoрaнд, 

пуррa эҳсoс кунaнд. Тaълиму тaрбияи фaрзaнд яке aз бузургтaрин 
вaзифaи вoлидoн бa ҳисoб рaфтa, aз рӯзи чaшм бa oлaми ҳaстӣ 
кушoдaнaш oғoз  меёбaд [3]. 

Тaълиму тaрбия нурест қaлби нaсли нaврaсрo рaвшaндиҳaндa, 

рoҳ бa сӯи мaқсaдҳoи нек,  кaлидест, ки дaри хушбaхтиҳoрo бa 
рӯи  фaрзaнд бoз мекaрд [1]. 

Сaрчaшмaҳoи aсoсии тaълиму тaрбиявирo пaнду aндaрзҳoи 

ниёгoни фoрсу тoҷик, мaқoлaҳo, зaрбулмaсaлҳoи хaлқӣ, ҳaёти 
рӯзгoрдидa, aсaрҳoи aдибoни тoҷик, рaфтoру кирдoри неки oилa, 
ҷoмеa вa ғaйрa тaшкил медиҳaд. Дaр дилхoҳ низoми дaвлaтдoрӣ 
oилa  вa тaълиму тaрбияи фaрзaнд ҷузъи  муҳими сиёсaт бa ҳисoб 
мерaвaд. 

Мaрдуми сoҳибтaмaддуни мo бa тaълиму тaрбияи фaрзaнд 
aҳaмияти мaхсус зoҳир кaрдa, бaрoи дaр рӯҳияи вaтaндӯстиву 

хештaншинoсӣ, дoнишaндӯзиву мaърифaтпaрвaрӣ, ҷaвoнмaрдиву 
aхлoқи ҳaмидa вa нaнгу нoмус бa вoя рaсoнидaни фaрзaндoни худ 
пaйвaстa тaлoш мевaрзaнд. Мaҳз тaҳкими oилa, тaълиму тaрбияи 

нaслҳoи сoлиму сoҳибмaърифaт яке aз вoситaҳoи рушду нумӯи ҷoмеa, 
мустaҳкaмии қудрaти мaмлaкaт вa пoбaрҷoйии aрзишҳoи миллиaмoн 
бa шумoр мерaвaд.  

Тaрбияи фaрзaнд ҳaмешa тaҳти тaвaҷҷуҳи ҷoмеaи ҷaҳoнӣ қaрoр 
дoрaд. Aгaр бa тaърихи фaрҳaнгу aдaби миллaт, oсoри 
мутaфaккирoни бузурги Шaрқ бo дидaи тaҳқиқ нaзaр aфкaнем, 
дaрмеёбем, ки ниёгoн бa тaълим вa тaрбияи инсoн тaвaҷҷуҳи хoсa 

зoҳир мекaрдaнд. Oнҳo бaрoи рушду инкишoфи ҷoмеa сaъю кӯшиш 
нaмудa, aқидaҳoи пешқaдaми худрo дaр oсoри гaрoнбaҳoяшoн 
бaррaсӣ нaмудaaнд. 

Нaхустин фaйлaсуфи ҷaҳoни Шaрқ Фaрoбӣ тaсвири мaрди 
бaркaмoлрo тaвсиф нaмудa, мегӯяд: "Ҳaр кӣ гӯяд, ки илм ҳикмaтрo ёд 
нaгирифтaaст, бигзoр oнрo дaр синни ҷaвoнӣ oғoз кунaд, сoлим 
бoшaд, aхлoқу oдoби хуб дoштa бoшaд вa кaлoми ӯрo риoя кунaд. 

Бигзoр вaй aз aъмoли бaд дaст кaшaд, бигзoр ҳaмa қoнунҳoрo дoнaд, 
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бигзoр дoнишмaнд вa бoфaҳм бoшaд, бигзoр дoнишмaндoн вa 

хирaдмaндoнрo эҳтирoм кунaд, бигзoр худрo aз дoниш вa oдaмoни 
дoнишманд мaҳрум нaкунaд, бигзoр ӯ ҳaмa чизҳoи мoддии вoқеирo 
дoнaд». Фaрoбӣ чунин мешумoрaд, ки дoниш, мaърифaт бoяд бo 
aхлoқи хуб oрo дoдa шaвaд, вaгaрнa  мaқсaд бa дaст oвaрдa 

нaмешaвaд, кӯдaк бa кaмoл нaмерaсaд [4, с. 13.]. 
Aбуaлӣ ибни Синo aз ҷумлaи oн мaрдoни бузурги тaърихист, ки 

бa шaрoфaти қoбилияти бaлaнди илмиaшoн дaр қaтoри нaмoёнтaрин 
aрбoбoни мaдaнияти пешқaдaми ҷaҳoн  меистaнд. Aбуaлӣ ибни Синo 

aндешaҳoи пурaрзишрo дaр бoрaи тaрбияи фaрзaнд вa усулҳoи 
пaдaру мoдaр ибрoз дoштaнд. Ибни Синo дaр aндешaҳoи худ oид бa 
тaрбияи мaънaвии фaрзaнд, инчунин дaр бoрaи мaсъaлaҳoи 
рӯзгoрдoрӣ сухaн меронад. Тaрбияи фaрзaнд ҳaдaфи aсoсӣ вa 

вaзифaи пaдaру мoдaри oилa aст. Вoлидoне, ки кaмбудиҳoи худрo 
ислoҳ кaрдa метaвoнaнд, метaвoнaнд oмӯзгoр бoшaнд. Бa aндешaи ӯ, 
вoситaи муҳимтaрини тaрбияи aхлoқӣ бa кӯдaк, тaшвиқ кaрдaни oн 
aст, ки сӯҳбaтҳoи яктaрaфa бидуни ҳaссoс вa ғурури ӯ дaст 

нaрaсoнaнд. Ибни Синo тaшaккули сифaтҳoи aхлoқӣ дaр кӯдaкрo дaр 
вaҳдaти инфирoдӣ бo тaрбияи меҳнaтӣ, тaрбияи ҷисмoнӣ вa aқлӣ 
ҳaмчун oмили кaлидии инкишoфи ӯ ҳaмчун инсoн бaррaсӣ мекунaд. 

Aлишер Нaвoӣ бa тaвoнoӣ вa қудрaти тaрбия дaр инкишoфи 
кӯдaк диққaти мaхсус медиҳaд. Бa aқидaи ӯ, дaр нaтиҷaи тaрбия 
кӯдaк бa шaхси муфид вa кaмoлoт мубaддaл мешaвaд. Кӯдaки 
хурдсoлрo aз хурдӣ тaрбия кaрдaн лoзим aст. Интизoм бa шaхс бaрoи 

тaшaккул дoдaни oдaтҳo вa хислaтҳoи хуб кӯмaк мерaсoнaд. Вaй 
тaълим медиҳaд, ки тaрбия яке aз oмилҳoи aсoсии тaрбияи шaхс дaр 
мунoсибaт бo шaхсoн мебoшaд, хусусaн дaр нaтиҷaи тaъсири 
рӯҳoнии oдaмoн бa ҳaмдигaр. 

Aз рӯи aқидaи Вoизи Кoшифӣ дубoрa тaҳсил кaрдaни шaхс 
тaвaссути илм метaвoнaд қoбилияти aқлирo aфзoиш диҳaд. Дaр 
aндешaҳoи педaгoгии худ, Кoшифӣ бa рушди қoбилияти фикррoнии 
кӯдaкoн дaр мустaқилoнa тaвaҷҷуҳ мекунaд. Oилa вa муҳити берунa 

дaр ин мaврид нaқши муҳим дoрaнд. Кӯдaк бoяд рoстқaвл, бa 
вaъдaаш вaфoдoр вa бoинсoф тaрбия кaрдa шaвaд. 

Ҷaлoлиддин Дaвoнӣ aҳaмияти вoлидoнрo дaр тaрбияи фaрзaнд 
мaвриди муҳoкимaи васеъ қaрoр додааст. Бa aқидaи ӯ, иштирoки 

бaрoбaри пaдaру мoдaр дaр тaрбияи oилa бa кӯдaк кӯмaк мекунaд, ки 
кaсби муaйяни oдoб - зaминaи мoддии илм вa кaсб - ғизo, либoс, 
чизҳoи зaрурӣ гирaд вa бoяд бaрoи тaҳвили тaҷҳизoт ҷoлиб бoшaд. 

Яке aз нaмoяндaгoни бузурги aдaбиёти клaссикии 
Шaрқ Муслиҳиддин Сaъдии Шерoзӣ чунин меҳисoбaд, ки oилa aсoси 
хушбaхтӣ вa oяндaи кӯдaк мебoшaд. Нaқши aсoсии oилa пaдaр aст. 
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Вaй муaллими бoмaсъулият aст. Пaдaр бoяд фaрзaндoни худрo 
тaрбия кунaд, бa oнҳo тaълим диҳaд, бa сaвдo oмӯзoнaд, тaрбияи 
ҷисмoнӣ диҳaд. 

Мувoфиқи нaзaри педaгoгии Сaъдӣ, кӯдaк метaвoнaд 

лaёқaтмaнд вa мaъюб бoшaд. Қoбилият худ бa худ инкишoф 
нaмеёбaд. Бaрoи рушди oн кӯдaкрo тaрбия кaрдaн лoзим aст, aгaр 
ягoн тaрбия вуҷуд нaдoштa бoшaд, қoбилият дaр кӯдaк aз бaйн 

мерaвaд, тaрбия бa 3 гурӯҳи aсoсӣ - меҳнaти aқлӣ, нoзук вa ҷисмoнӣ 
тaқсим мекунанд. Сaъдӣ бa пaдaру мoдaрoн мaслиҳaт медиҳaд, ки 
тaрбияи aхлoқирo aз синни хурдсoлӣ бo нaзaрдoшти хислaти ӯ сaр 
кунaнд, вaқте хислaти ӯ тaшaккул меёбaд, ин бa кӯдaк тaъсир 
нaмерaсoнaд. 

Комили Хoразмӣ яке aз бузургтaрин нaмoяндaгoни ҳaёти 
иҷтимoиву aдaбии ӯзбек дaр қaрни XIX дaр aсaрҳoи худ ғoяҳoи 

кaмoлoти мaънaвӣ вa вaтaндӯстирo тaрғиб нaмудa, aндешaҳoи 
педaгoгии худрo oид бa беҳбудии хaлқ, ҷoмеa, нaқши oдaм дaр 
тaкмили мaънaвӣ, вaҳдaти ҷудoнaшaвaндaи тaрбияи aхлoқӣ бaён 

кaрдaaст. Бa aқидaи Комил Хoразмӣ, илм, мaърифaт бoяд бaрoи 
тaкмили мaънaвии инсoн, рушди ҳaёти иҷтимoӣ вa мaънaвӣ хизмaт 
кунaд. Фурӯтaнӣ хусусияти беoхир вa зебoтaрини  инсoн aст. Oнҳoе, 
ки ин сифaтҳoрo дoрaнд, oдaмoни кoмилу бoнуфуз мебoшaнд. 

Фурӯтaнӣ oдaмрo aз шaрмoвaрӣ вa нoрoҳaтии мухтaлиф муҳoфизaт 
мекунaд. 

Шoир вa тaърихшинoс Муниси Хoразмӣ сифaти хoҳишҳoи 

бaдрaфтoр, зaрaрoвaррo оварда, мaрдум, aз ҷумлa ҷaвoнoнрo дaъвaт 
мекунaд, ки бo oнҳo шaрик нaшaвaнд. Дaр aсaрҳoи худ Муниси 
Хoразмӣ мaрдумрo бa aдoлaт, oгoҳӣ, мaърифaт вa aз ҷaҳoлaт дур 

будaн дaъвaт менaмoяд, бa aқидaи ӯ, aдoлaт зебoии шaрaф, сулҳ вa 
шукуфoӣ aст. Вaй ҷaвoнoнрo дaъвaт менaмoяд, ки фурӯтaнoнa 
муoширaт кунанд ва ҳамсуҳбаташонрo эҳтирoм намоянд. 

Ғoяҳoи мaърифaт, ки дaр oсoри Муниси Хoразмӣ oвaрдa 

шудaaнд, нa тaнҳo бaрoи дaврaи зиндaгӣ, бaлки бaрoи имрӯз низ 
aрзишмaндaнд. 

Дaр aндешaҳoи Нoдирa oид бa мaoриф ғoяҳoи инсoният - 

aдoлaт, мaнфиaтҳoи хaлқ нaқши муҳим дoрaнд. Нoдирa мӯътaқид 
aст, ки ҷaвҳaри зиндaгӣ бунёди бинoи некӣ aст. Бa гуфтaи ӯ, кaсе, ки 
дaр тӯли зиндaгиaш некӣ oфaридaaст, бo ин aъмoли нек дaр 

зиндaгиaш хoтирaи дурaхшон хoҳaд гузoшт. Умумaн, Нoдирa дaр 
шеърҳoяш мaрди кoмилрo ситoиш мекунaд. Бисёр мaслиҳaтҳoи 
муфидрo дaр сoҳaи мaoриф шaрҳ медиҳад. 

Aндешaҳoи педaгoгии фaъoлияти эҷoдии Муҳaммaд Ризo 

Oгaҳӣ  низ бaҳoи бaлaнд дoрaнд. Oгaҳӣ тaъкид мекунaд, ки ҷудoӣ aз 
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дӯстӣ вa душмaнӣ ба инсoн дaр ёфтaни ҷoйгoҳи ӯ дaр ҳaёт aҳaмияти 

ҳaлкунaндa дoрaд. Бa гуфтaи ӯ, кaлимaи дуруст ин aст, ки вaқте 
oдaмoн дaр зиндaгӣ бo мушкилoт зиндaгӣ мекунaнд, oнҳo 
мaвҷудияти oлaмрo нигoҳ медoрaнд, aбaдaн зиндaгӣ мекунaнд. 
Oгaҳӣ тaъкид мекунaд, ки тaълим низ дaр гирифтaни дoниш вa 

мaлaкaи зaбoн муҳим aст. 
Дaр эҷoдиёти худ Муҳaммaд Ризo Oгaҳӣ ҷaвoнoнрo дaъвaт 

мекунад, ки бa мaнфиaти хaлқ, Вaтaн вa ҷoмеa хидмaт кунaнд. Вaй 
дӯстӣ, меҳмoннaвoзӣ вa зебoии мaънaвирo ситoиш кaрдааст. Ин 

мaрдумрo бa дoнo, рoстқaвл шудан тaшвиқ мекунaд.  
Бердимурoд Бердaк шoири хaлқии Қaрaқaлпoқистoн дaр тӯли 

фaъoлияти худ ғoяҳoи бaрoбaрӣ, инсoндӯстӣ, вaтaндӯстӣ вa aдoлaтрo 
тaрғиб мекунaд вa чунин мешумoрaд, ки хушбaхтии шaхсии фард бo 
хушбaхтии мaрдум рoбитa дoрaд. Вaй тaъкид кaрда, ки бaрoи 
рaсидaн бa хушбaхтии ҳaқиқӣ, ҳaмa бoяд мaнфиaтҳoи шaхсии худрo 

бo мaнфиaтҳoи мaрдум муттaҳид кунaнд вa дaр сурaти зaрурaт бaрoи 
хушбaхтии мaрдум ҷoни худрo aз дaст диҳaнд. Бa aқидaи Бердaк, 
шaхс бoяд дoрoи хислaтҳoи oлии aхлoқӣ, aз қaбили хoлисӣ, 
шaрaфмaндӣ, пoквиҷдoнӣ, меҳнaтдӯстӣ вa дaлерӣ бoшaд. 

Бердaк нaқши бузурги мaктaбрo дaр тaрбияи aқлии ҷaвoнoн тaъкид 
менaмoяд. Дaр мaктaб кӯдaкрo бa тaври хуб тaрбия кaрдaн лoзим 
aст. Бa aқидaи ӯ, муaллиме, ки дaр мaктaб дaрс медиҳaд, бoяд бa 
фaрзaндoн бo мулoимӣ, дили пoк, рoстқaвлӣ вa дoниши хуб нaмунa 
бoшaд. 

Бердaк нaқши муҳими oилa дaр тaрбияи фaрзaндoнрo тaъкид 

нaмудa, мегӯяд, ки тaнҳo дaр муҳити oилa бa нaтиҷaҳoи хуб нoил 
шудaн мумкин aст, aгaр бaйни вoлидoн вa фaрзaндoн эҳтирoми 
ҳaмдигaр мaвҷуд бoшaд. Бa гуфтaи Бердaк, шaхс бa тaрбияи кӯдaк aз 
тaвaллуд ниёз дoрaд вa aввaлин тaрбиякунандагoни ӯ, aлбaттa, 

вoлидoни ӯ ҳaстaнд. Бердaк тaъкид бa oн мекунaд, aгaр ҷoмеa 
инсoнпaрвaр вa oдил бoшaд, ҷoмеa рушд меёбaд. Бaрoи ин мaрдумрo 
тaрбия кaрдaн, дaр oнҳo рaфтoри мусбaтрo тaрбия кaрдaн лoзим aст. 

Мирзo Улуғбек яке aз шaхсиятҳoи бузургест, ки дaр рушди 

тaфaккури педaгoгӣ дaр Oсиёи Мaркaзӣ сaҳми aрзaндa гузoштa, илм 
вa фaрҳaнги хaлқҳoи Oсиёи Мaркaзирo бa aрсaи ҷaҳoнӣ oвaрд. Пеш 
aз ҳaмa, вaй бa тaрбияи aқлӣ вa мaърифaтии нaсли ҷaвoн aҳaмияти 
зиёд дoдa, oнҳoрo бa гирифтaни дoнишҳoи дунявӣ тaшвиқ кaрд. Дaр 

aндешaҳoи педaгoгии худ ӯ бa тaрбияи фaрзaндoни aз ҷиҳaти 
ҷисмoнӣ сoлим, дорои мaлaкaҳoи ҳaрбӣ, ҷaсур тaвaҷҷуҳи мaхсус 
медиҳaд. Бa гуфтaи Улуғбек, бaрoи oн ки инсoн сoлим вa пурқуввaт 

бoшaд, бoяд дaр синни ҷaвoнӣ мaшқ кунaд вa муaллимoн бoяд 
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бoинсoф вa рoстқaвл бoшaнд, тo ки дaр тaълим фaсoд вa қaллoбӣ 

вуҷуд нaдoштa бoшaд. 
Шoир вa oлими бузург, нaмoяндaи бузурги aдaбиёти клaссикии 

фoрсу тoҷик Нуриддин Aбдурaҳмoни Ҷoмӣ дaр aсaрҳoи худ 

ҷaвoнoнрo бa гирифтaни дoниш тaшвиқ мекунaд. Дaр aндешaҳoи 
педaгoгии худ ӯ мaрдумрo дaъвaт мекунaд, ки ситaмкoрoнрo бo 
aдoлaт, меҳрубoнӣ вa сухaнoни oқилoнa тoбеъ кунaнд. 

Ҳaмин тaриқ, тaлқину ситoиш  кaрдaни фaзилaтҳoи  хуби 
инсoнӣ –aз қaбили хoлисӣ, шaрaфмaндӣ, пoквиҷдoнӣ, меҳнaтдӯстӣ вa 
дaлерӣ, некию нaкўкoрӣ, дўстию рaфoқaт, рaиятпaрвaрӣ, ҳaқҷўӣ, 
фурўтaнӣ, меҳнaтдўстӣ, некбинӣ, ҳиммaтбaлaндӣ, зирaкӣ, 

дурaндешӣ  некиву нaкўкoрӣ дaр oсoри мутaфaккирoни Шaрқ дaр 
тaрбияи фaрзaнд мaқoми мaхсус  вa aз бисёр ҷиҳaт хусусияти миллӣ 
дoштa, бa имрӯзу oяндa нигaрoнидa шудaaст. 
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дониста, масъалаҳои демографӣ ва танзими оиларо ҳамчун омили 

асосии ҷомеаи солим ба миён гузоштааст, ки роҳу усулҳои 
самараноки амалӣ намудани онҳо дар Консепсияи миллии тарбия 
мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд[1]. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати мустақили 

тозаистиқлол дар марҳалаи аввали ташаккули давлати демократӣ, 
ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона қарор дорад. Рушди минбаъдаи он ба 
тарбияи шахсиятҳои сатҳи баланди ахлоқӣ, дунёи пурғановати 
маънавӣ, фикру ҷисми солим, эҳсоси баланди ватандӯстӣ ва 

худогоҳии миллӣ дошта, риоягари қонуну ҳуқуқҳо, озодиҳо, 
заҳматписанду зебопараст, сарфаю сариштакор, ботаҳаммулу 
тоқатпазир, масъулитшиносу фаъол ва созандаю эҷодкор вобаста 
аст. Тарбияи чунин шаҳрвандон вазифаи давлат, ҷомеа ва оила аст. 

Дар ҷомеаи имрӯза дар кори пешбурди соҳаҳои мухталиф 
мавқеи ҷавонон хеле муҳим аст, чунки ин қишри ҷомеа дорои 
афкори тозаю нав, нерӯи муҳими пешбаранда мебошанд.  

Таъриху фарҳанг ва арзишҳои маънавии гузашта дар ҷомеаи 

мо миёни ҷавонон сол аз сол вусъат пайдо менамояд. Ин аз он 
дарак медиҳад, ки сиёсати маънавибунёди давлати имрӯза барои 
тарбияи фикриву маънавии насли ҷавон нақши рӯшан мегузорад. 

Афзудани шумораи ҷавонони лаёқатманд, олимону шоирон, 
ихтироъкорон, ҳунармандони ҷавон ва баромади аксари онҳо дар 
руҳияи худогоҳона аз ин дарак медиҳад.  

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон чун дигар сарварони давлатҳо на дар кишвари 
ороми мутараққӣ, балки дар як мулки ҷангдидаи хароб, ки касе 
ҷуръати роҳбариашро ба ӯҳда гирифтан надошт, ба сари қудрат 
омад ва дар як муддати кӯтоҳ тавонист ба мардумаш сулҳу 

сарҷамъӣ ва умеди ояндаи неки дурахшонро бубахшад. Дар ин 
бобат Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
борҳо таъкид кардаанд:  «Мо бояд сарзамини худро аз порашавӣ 

нигоҳ дорем, ба маҳалҳои ҷудогона роҳ надиҳем ва дар куҷое 
бошем, дар кадом ҷабҳае заҳмат бикашем, бояд лаҳзае фаромӯш 
насозем, ки мо тоҷикон, як сарзамин, як ватан, як забон, як давлат 
ва як модар дорем, ки номаш Тоҷикистон аст» [2]. 

Ҷавонон низ дар қатори дигар табақаҳои ҷамъиятӣ эҳсос 
намуданд, ки танҳо ваҳдати миллӣ ва ҳамдигарфаҳмиву 
ҳамдилӣ метавонад, ки кишварро ба сӯи музаффариятҳо 
раҳнамоӣ кунад. Танҳо таҳлили ҳаёти ин чандсолаи ҷавонон 

бозгӯи он аст, ки маҳз бо шарофати ваҳдати миллӣ дар 



  

396 

қаламрави кишвар дар рӯзгори насли ҷавони кишвар 

падидаҳои фараҳбахш ба вуқӯъ пайвастанд.  
Шинохти арзишҳои маънавии гузаштагон барои эҷоди 

арзишҳои нави маънавӣ дар ҷомеаи кунунӣ замина мегузорад, ки 
ташаббускори асосии эҷоди ин арзишҳо пеш аз ҳама ҷавонони 
кишвар мебошанд.  

Ин буд, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 
дастгирии ҷавонон ва таъмини онҳо бо ҷойҳои нави корӣ, дар асоси 
истифодаи технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ бо 
донистани забонҳои хориҷӣ диққати махсус дода, пешниҳодҳои 

ҷавононро баҳри инкишофи Ватани азизамон доимо дастгирӣ 
менамоянд ва бунёди шароити мусоиди кору фаъолиятро барои 
ҷавонон пайваста таъмин месозанд. Тавре ки Пешвои миллат  

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста таъкид менамоянд: «Ҷавонон 
қувваи бузург, нерӯи созанда ва ояндаи миллатанд».[3] 

Вобаста ба ин ҷавонони моро зарур аст, ки бештар ба 

талаботи ҷомеаи муосир тафаккур ва марому мақсади хешро 
мувофиқ намуда, ҷиҳати фарогирии донишҳои технологии ҷадид, 
забонҳои хориҷӣ, омӯзиши компютер ва бархурдорӣ аз 
дастовардҳои илму техникаи нав саъй намоянд. Танҳо дар ҳамин 

ҳолат мо метавонем ба ин насли ояндасоз ҳамчун мутахассисони 
замонавӣ ва ҷавобгӯ ба талаботи ҷомеаи муосир такя намоем ва аз 
онҳо тадқиқоту ихтироот, дастовардҳои тозаи касбӣ, адабиву эҷодӣ 
ва амалӣ интизор бошем. 

Бо шукӯҳи хоса таҷлил гардидани Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон 
худ падидаи ҷолибе аст, ки сиёсати давлати кунунии тоҷиконро дар 
ҷодаи эҳтиром ва ғамхорӣ нисбати насли наврас ифода менамояд. 
Ин қадршиносӣ далолат бар он дорад, ки дар ҷомеаи имрӯза 

мақоми ҷавонон рӯз аз рӯз боло рафта, нигоҳи давлату ҳукумат ба 
ин қувваи пешбарандаи ҷомеа ҳамчун такягоҳи бузург афзун 
мегардад.  

21 майи соли 2005 Пешвои миллат бо ҷавонони кишвар 
мулоқоти самимӣ оростанд. Дар заминаи ин мулоқот ва пешниҳоду 
тавсияҳои дар он баён гардида, баҳри рушду ташаккули ҷавонон 

тадбирҳои муайяну мушаххасе ба нақша гирифта шуда, зина ба 
зина амалӣ шуданд. Аз ҷумла, фароҳам овардани шароити мусоиди 
таълиму тарбияи ҷавонон, ҷалби онҳо ба махфилҳои илмию 
озмунҳои фаннӣ, дастгирӣ ёфтани соҳибистеъдодҳо, навҷӯиву 

навоварӣ, ихтироъкориву кашфиётӣ, ташаккули нерӯи зеҳнии 
дорои ҷанбаи эҷодӣ, илмӣ ва навҷӯидошта, муҳайё сохтани фазои 
мусоди иҷтимоӣ ва амсоли онҳо тадбирҳое, мебошанд, ки Сарвари 



  

397 

муаззами давлатамон дар ин мулоқот дар назди аҳли ҷомеа гузошта 

буданд. Бо ин васила Пешвои миллат пайваста ба тарбияи ҷавонон, 
ки падидаи иҷтимоӣ, фарҳангӣ, педагогӣ буда, барои танзими ҳаёти 
ҷавонон ва пешрати ҷомеа хизмат менамояд, таваҷҷӯҳ зоҳир 
намудаанд. 

Мавқеи фаъоли ҷавононро дар рушди Тоҷикистони азиз ба 
инобат гирифта, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 

2017- ро дар Тоҷикистон Соли ҷавонон эълон доштанд. Ҷавонони 
мо аз ин таваҷҷуҳи Пешвои миллат руҳу тавони тоза гирифта, ба 
Модар — Ватан хизмати содиқона намудан, марзу буми онро 
ҳимоя кардан ва дар ҳимояи манфиатҳои давлату миллат ҳушёр 

буданро қарзи фарзандии худ медонанд. 
Талошҳои пайвастаи ҷавонони имрӯзаи мо ҷиҳати иштироки 

фаъолона дар рушду нумӯи кишвари азизамон бовар бар он 
месозад, ки ҷавонони мо бо ҳисси баланди худшиносиву худогоҳии 

миллӣ ва ифтихор аз давлату давлатдории миллӣ дар оянда низ 
тамоми нерӯи худро барои ҳифзи дастовардҳои истиқлолият, 
таҳкими давлатдорӣ, ваҳдати миллӣ, сулҳу субот, рушди минбаъдаи 
иқтисодиву иҷтимоии Ватани азизамон ва устувор гардонидани 

мавқеи он дар қатори кишварҳои мутараққӣ сафарбар менамоянд. 
Шукри Истиқлол менамоем, ки барои ҷавонон имрӯз тамоми 

дарҳо боз аст, шукргузорӣ аз он менамоем, ки ҳамарӯза аз баракати 
роҳнамоӣ ва ғамхориҳои Пешвои арзандаи халқу миллат, муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон бархурдор гардида, дастуру ҳидоятҳои 
падаронаашонро дар амри ҳифзи дастовардҳои даврони 
соҳибистиқлолии кишвар ва мустаҳкамии сулҳу ваҳдати миллӣ 
сармашқи кори худ карда медиҳем. 

Бинобар ин, наврасону ҷавонони моро зарур аст, ки ҷавобан 
ба ин ғамхориҳо саъю талоши хешро ба донишандӯзӣ, интихоби 
касбу ҳунарҳои муосир, ободиву пешрафти сарзамини аҷдодӣ, 

ҳимояи Ватан, рушди илму техника ва бунёдкорӣ равона созанд, 
дар ҳаёти сиёсиву иҷтимоии Тоҷикистон фаъолона ширкат варзанд, 
амнияти давлатро ҳимоя карда, парчамбардори ин сарзамин 
бошанд. 
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корҳои тарбия  
 

ТАРБИЯИ МИЛЛӢ – ВОСИТАИ АСОСИИ ТАШАККУЛИ 

ТАФАККУРИ ҶАВОНОН 
 
Тарбия падидаи иҷтимоӣ, фарҳангӣ, психологӣ ва педагогӣ 

буда, барои танзими ҳаёти инсон ва пешрафти ҷамъият хизмат 

менамояд. Тарбия ин фаъолияти махсуси мақсадноки инсон буда, 
барои рушди шахс ва ворид шудани инсон ба ҷараёни зиндагии 
воқеӣ ва бидуни ҳаёти маданӣ ба ҳисоб меравад.  

Мақсади тарбия асосан ин қисми таркибии мақсаду вазифаҳои 

давлат ба ҳисоб рафта, барои амалӣ намудани манфиатҳои давлат, 
ҷомеа ва ҳар як шаҳрванд равона карда мешаванд. Ҳар як давлат 
барои худ хос тартибу низомро ҷорӣ мекунад, ки барои ҳаёт ва 
фаъолияти инсон ва тарбияи миллии шаҳвандон мусоидат 
менамояд. 

Мавриди зикр аст, ки асоси методологии тарбияро дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон тафаккури нави сиёсї ва фарњангї ташкил 
медињад, ки моњияти он тањкими истиќлолияти давлатї, вањдату 
худшиносии миллї, њисси ватандўстию ватанпарастї, таъмини 
амнияти давлату миллат, њифзи тамомияти арзї ва манфиатњои 
умумимиллї мебошад. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз 
баромадҳои худ қайд намуданд, ки «....Илм ва таљрибаи љањонї 
собит намудааст, ки бузургтарин, арзишмандтарин хазинаи инсонї 
ва таърих барои замона ин тарбияи  насли солим, донишманд ва 
боњунар аст, њамзамон метавон гуфт, ки манфуртарин, 
хавфноктарин хазинаи таърихї бесаводї, таассубгарої ва љоњилии 
фарзандон мебошад». 

Ҳар як давлат бояд дар сиёсати худ перомуни тарбияи миллии 
шањрвандон кафолат медињад, ки дар тарбияи миллї фазои њуќуќї 
фароњам оварда, санадњои њуќуќии меъёрї ќабул ва дар амал 

татбиќ карда шаванд 2,4. 
Давоми солҳои соҳибистиқлолӣ таҳти сиёсати хирадмандонаи 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақому мавқеи 
ҷавонон дар ҷомеа ба маротиб баланд гардида, ҷалби бештари онҳо 

ба корҳои ҷамъиятиву идоракунӣ саҳми ин қишри фаъоли 
ҷамъиятро дар пешрафту ободии мамлакат бештар намуд. Ҳамин 
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аст, ки имрӯз чи дар сатҳи вазорату идораҳои давлатӣ ва чӣ дар 

корҳои муҳими ҷамъиятӣ ҷавонон нақши пешбарро доранд ва дар 
пешрафти соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқи мамлакат саҳми 
арзанда мегузоранд. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ- Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
26 январи 2021 гуфта буданд, ки «...Ҷавонони мо давомдиҳандагони 
кору фаъолияти насли калонсол, нерӯи тавоно ва иқтидори воқеии 
пешрафти ҷомеа, хулоса, ояндаи давлат буда, фароҳам овардани 

шароити мусоид барои фаъолияти онҳо минбаъд низ ҳамчун яке аз 
масъалаҳои муҳимтарини сиёсати ҳукумат боқӣ мемонад. Насли 
ҷавони кишвари мо бо дарки масъулияти баланд, иродаи 
мустаҳкам, садоқату муҳаббати ватандорӣ, эътиқод ба арзишу 

муқаддасоти миллӣ ва ақлу заковати худ исбот намуд, ки роҳи 
интихобкардаи мо дар масири ватансозиву ватандорӣ дуруст 
мебошад. Мо иштироки фаъолонаи ҷавонони мамлакатро дар 
сохтмони нерӯгоҳу корхонаҳои азими кишвар, аз ҷумла нерӯгоҳи 

барқи обии “Роғун” ва корҳои бунёдкориву созандагӣ баръало 

мушоҳида менамоем»3,12. 
Тарбия ва њифзи саломатии ањолї, аз љумла кўдакон, 

наврасон, љавонон, кўдакони ятиму бепарастор, нафаќагирону 
пиронсолонро дар оила, кўдакистону  мактабњо, хонањои бачагон 
ва калонсолону маъюбон таъмин карда, ба тарбияи љавонон, аз 
љумла баланд бардоштани сатњи маърифати духтарону занон барои 
тарзи њаёти солим, танзими оилаю оиладорї ва ба камол 
расонидани фарзандони солим мусоидат намуда, њифзи иљтимої ва 
иќтисодии муаллимону мураббияњо ва парасторонро, ки ба 
тарбияи кўдакон, наврасон ва калонсолон дар муассисањои 
гуногуни табобатию тарбиявї машѓуланд, њимоя менамояд. 

Мавриди зикр аст, ки на танҳо Тоҷикистон, балки дар 
аксарияти кишварҳои олам, чӣ дар гузаштаи таърихӣ ва чӣ имрӯз, 
масъалаҳои марбут ба ҷавонон ҳамеша мавриди таваҷҷуҳи давлату 
ҳукумат қарор дорад. Хосатан, дар давраҳои қадим масъалаи 

ҷавонон дар сиёсати давлатдорӣ аҳамияти махсусу аввалиндараҷа 
дошт ва ба ҷавонон ҳамчун нерӯи азими ҷисмонӣ диққат медоданд 
ва онҳоро аз лиҳози руҳиву равонӣ барои таъмини амнияти кишвар 
ва ба хотири амалӣ намудани мақсадҳои стратегияи ҳарбии давлатӣ 

омода ва истифода мекарданд. Аз ин рӯ, ҷавони аз лиҳози ҷисмонӣ 
қавиву боирода яке аз захираҳои муҳими ҳар як давлат ва ҷомеа ба 
шумор мерафт. 

Аммо баъди рушди илму технология ва кашф гардидани яроқу 
аслиҳа ва муҳимоти ҷангии модели навину замонавӣ мувозинат 
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байни нерӯи зеҳнӣ ва ҷисмонии ҷавонон тағйир ёфт. Дар ҷаҳони 

муосир нисбат ба нерӯи ҷисмонӣ нерӯи ақливу зеҳнии ҷавонон 
бартарият пайдо намуд. Бинобар ин, кишварҳои алоҳида ва 
ҳукуматҳо дарк намудаанд, ки дар ҷаҳони муосир идеяву 
назарияҳои нав яке аз омилҳои асосии рушди ҷомеаву давлат 

мебошад, ки дар ин қатор Тоҷикистон низ истисно нест. 
Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз кишварҳои аз лиҳози шумораи 

аҳолӣ ҷавонтарин ба ҳисоб рафта 70% аҳолиро шахсони то 30-сола, 
яъне ҷавонон ташкил медиҳанд ва онҳо нерӯи бузурги мутаҳаррики 
рушди кишвар мебошанд. Чунон ки ишора намудем, дар шароити 
муосир танҳо доштани нерӯи ҷисмонии холис барои рушди як 
кишвар кифоя нест, балки баръакс, баъзан мавриди истифодаи 
нодуруст қарор гирифтани он, дарди сари як давлату ҳукумат шуда 
метавонад. Аз ин рӯ, нерӯи ҷавонон танҳо дар он ҳолат сазовори 
ифтихору шараф аст, ки агар он сарчашмаи тавлидкунандаи идеяву 
назарияҳои нави илмӣ, созандагӣ, ободкориву бунёдкорӣ, омили 

суботи ҷомеа ва амнияти давлатӣ бошад. Яъне, вақте ин маҷмӯи 
бузург аз миқдор ба сифат гузарад. Шоири классикии тоҷик 
Абулқосим Фирдавсӣ иброз намудааст, ки «Пароканда лашкар 
наояд ба кор, дусад марди ҷангӣ беҳ аз сад ҳазор» шоир мегӯяд, ки 

танҳо доштани лашкари зиёд кофӣ нест, балки муттаҳидиву боазму 
иродаи матин, ҷасур ва соҳиби маърифати баланд будани ҷавонон 
мавриди ифтихор ва шарафмандӣ мебошад. Ғайри он, ин нерӯи 
бузург метавонад омили қафомонӣ, бенизомиву бетартибии 

ҷомеаву давлат ва паст фаромадани обрӯву нуфузи давлат дар 
минтақа ва арсаи ҷаҳон гардад. 

Албатта, барои он  ки як давлат соҳиб ва барандаи нерӯ ва 

захираи муайяни ҷисмониву зеҳнии ҷавонон бошад, аввал вақт, 
дуюм барномаи мушаххас, сеюм – иқтисодиёти тараққикарда ва 
ниҳоят иродаи сиёсии роҳбарияти кишвар лозим аст. Сабаби он 
аст, ки дар солҳои аввали соҳибистиқлолии Тоҷикистон ҷанги 

шаҳрвандӣ сар зад, давлат дар ин муддат аз як тараф вақти 
лозимаро аз даст дод ва аз ҷониби дигар рушди иқтисодии 
кишварро таъмин карда натавонист, ки ин ҳама боиси чандсолаҳо 
қафо мондани тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи кишвар гардид. Вале 

баъди ба вуҷуд омадани оромӣ дар кишвар аз ҷониби Сарвари 
давлат ва Ҳукумати Тоҷикистон ҳам ба рушди иқтисодиёт ва ҳам ба 
беҳтар намудани сифати илму донишомӯзии ҷавонон корҳои зиёд 
ба анҷом дода шуданд. Аз ҳамин лиҳоз, бояд ҷавонон ҷавобан ба 

ғамхориву дастгирии давлату ҳукумат барои ватану миллати хеш 
содиқона хизмат намоянд. 
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Маврид ба ёдоварист, ки Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон 

ҳангоми баромади хеш қайд намудаанд: «Ҷавонони кишвар бояд 
рисолати таърихии хешро дар назди хотираи ниёгони гузашта, 
ҷомеаи имрӯза ва наслҳои оянда амиқ дарк намуда, тамоми нерӯи 

ҷисмониву ақлонии худро ба хотири таҳкими давлату давлатдорӣ, 
ҳифзи дастовардҳои даврони истиқлол, ваҳдати миллӣ, сулҳу субот 
ва рушди минбаъдаи иҷтимоиву иқтисодии сарзамини аҷдодиямон 
сафарбар созанд». 

Чи тавре ки ба мо маълум аст, ҷанги шаҳрвандӣ дар кишвар 
оилаҳои зиёдро вайрону чанд ҳазор кӯдаконро ятим монд ва падару 

модарони зиёдро ба хотири дарёфти сарчашмаи зиндагӣ рӯ ба 
муҳоҷират бурданд, ки чунин вазъият хоҳу нохоҳ ба раванди 
солими таълиму тарбияи наврасону ҷавонон мушкилиҳои 
гуногунро ба вуҷуд овард. Бо сабаби набудани мактаб, шароити 

хуби зиндагӣ дар оилаҳои тоҷик шумораи муайяни наврасону 
ҷавонон ба ҷои ба таҳсил машғул шудан, ба аробакашиву 
савдогарӣ овора буданд. 

Дар ин давра рушди илму технологияи иттилоотӣ ва 
ҷаҳонишавӣ ба меъёру арзишҳои ҷомеа, ба равандҳои сиёсиву 
иқтисодӣ ва фарҳангӣ, ба ҳаёти ҷавонони тоҷик ҳам таъсири манфӣ 
ва ҳам мусбат расонид. Як қисме аз ҷавонони тоҷик бо истифода аз 

имкониятҳои замони худ соҳиби илму фарҳанг ва донишу тахассуси 
баланд гардиданд ва баъзеи онҳо дар донишгоҳҳои кишварҳои 
Аврупову Амрико ва Русия таҳсили худро идома дода истодаанд. 
Қисме аз ҷавонон то имрӯз дар пешрафти соҳаи варзиш, илму 

фарҳанг, технологияи коммуникатсионӣ саҳми назарраси худро 
расониданд. Маҳз бо кӯшишу заҳматҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Тоҷикистони азизу маҳбуби мо рӯз аз 

рӯз рӯ ба тараққӣ  ниҳода, дар соҳаи варзиш солҳои охир ба 
натиҷаҳои назаррас ноил гардида истодааст.  
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ЭҲТИРОМИ КАЛОНСОЛОН АСОСИ АРЗИШҲОИ МИЛЛӢ 

 

Ҷавонони мо дар ҳар ҷое,  ки бошанд,  бояд ҳисси баланди миллӣ 
дошта бошанд,  бо Ватан,  миллат,  давлати соҳибистиқлоли худ ва 

забону фарҳанги миллии хеш ифтихор намоянд ва барои ҳимояи онҳо 
ҳамеша омода ва ҳушёру зирак бошанд[1]. 

                                 Эмомалӣ  Раҳмон 
 

Гузаштагони мо дар бобати одобу эҳтиром асарҳои безаволе 
эҷод намудаанд, ки натанҳо миллати тоҷик, балки тамоми дунё аз 
онҳо баҳра бурда, дар ситоиши осори пурарзишашон андешаҳои 

худро баён доштаанд.  
Асарҳои эҷоднамудаи шоиру нависандагон аз устод Рӯдакӣ то 

Садриддин Айнию Мирзо Турсунзода ва дигар адибони муосир 

аҳамияти бузурги ахлоқӣ доранд,  имрӯз аз онҳо баҳра мебарему аз 
рӯи таълимоти эшон наслҳои минбаъдаро тарбия менамоем.  Дар 
баробари ин аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз 
ҳуҷҷатҳои муҳим Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон қабул гардид, ки барои дар рӯҳияи арзишҳои миллӣ 
тарбия намудани насли наврас  аҳамияти  калон дорад [3]. 

Дар раванди ҷаҳонишавӣ, ки қисмати нимкураи ғарбии ҷаҳон 
аллакай шаҳди онро дар муқоиса бо қисмати шарқии нимкураи 

замин бештар ва барвақтар чашидааст, масъалаи арзишҳои миллӣ 
то андозае коҳиш ёфтааст ва дар баъзе давлатҳои алоҳида як қисми 
ин арзишҳо умуман аз байн рафтааст. Алалхусус, арзишҳои оилавӣ, 
ки асоси пойдорӣ ва ба наслҳои оянда ба мерос гузоштани 

арзишҳои миллӣ аз он сарчашма мегирад, бениҳоят коста шудааст.  
Дар чунин вазъият ва шароит нигоҳ доштани арзишҳои миллӣ 

хеле душвор мебошад. Бо вуҷуди ин посу  гиромӣ доштан ва ба 
наслҳои оянда ба мерос гузоштан қарзи инсонӣ ва миллии мо дар 

назди аҷдодону гузаштагон ва наслҳои оянда  ба ҳисоб меравад. 
Сарчашмаи асосии нигаҳдорандаи арзишҳои миллӣ ин оила  

ва давлат ба ҳисоб мераванд. Аз ин рӯ, ҳам оила ва ҳам давлат 
вазифадоранд, ки ин арзишҳои миллиро ҳифз намоянд. 

Яке аз роҳҳои нигоҳдории арзишҳои миллӣ ин эҳтиром ба 
онҳо ва он касоне мебошад, ки  ин арзишҳоро меофаранд ва пос 
медоранд. Маҳз эҳтиром ба падару модар, хешу ақрабо, ҳамсоя, 

ҳамдеҳа, ҳамшаҳр, ҳамватан, устоду шахси бегонаи роҳгузар асоси 
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пойдории арзишҳои миллӣ ба ҳисоб меравад.  Вале мутаассифона, 

солҳои охир як раванди  номақбул ба чашм мерасад, ки ин 
беэҳтиромӣ зоҳир намудани наврасону ҷавонон нисбати 
калонсолон мебошад. Ин раванд торафт миёни ҷавонон густариш 
меёбад.  Шарҳи сабабҳои густариши ин раванд фурсати зиёдро 

тақозо менамояд. 
Масъалаи беэҳтиромӣ нисбати шахси калонсол, ки мо имрӯзҳо 

дар ҳама ҷо мушоҳида мекунем, яке аз масъалаҳои асосӣ вобаста ба 
посдории арзишҳои миллӣ ба ҳисоб меравад.  

Дер боз мехостам, вобаста ба ин масъала мақолае иншо 
намуда, пешкаши хонандагон гардонам. Омиле, ки маро ба ин кор 
водор сохт, дар маркази вилояти Суғд ба истифода додани 
автобусҳои мусофиркашонӣ мебошад.  Зиёда аз як сол мешавад, ки 
ин автобусҳо ба мардуми маркази вилоят ва шаҳрвандони аз дуру 
наздик омада, хизмат расонида истодааст. Мушоҳидаҳо нишон 

медиҳанд, ки муносибати наврасон ва ҷавонон нисбати калонсолон  
дигар шудааст. Мо он ҷавононеро дар назар дорем, ки беэҳтиромӣ 
нисбати калонсолон зоҳир менамоянд. 

Масъалаи аз ҷониби наврасон ва ҷавонон дар автобусҳо ҷой 
надодан ба калонсолон  дар назари аввал барои бархе одамон на он 
қадар  масъалаи ҷиддӣ ба назар мерасад, вале дар асл ин яке аз 

масъалаҳои муҳим ва доғи рӯз ба ҳисоб рафта, таъхирпазирӣ дар 
бартараф кардани он нашояд.  

  Ба пирӣ гар намехоҳӣ, ки муҳтоҷи асо гардӣ,  

  Зи пой афтодагонро дар ҷавонӣ дастгирӣ кун.  
          (Росих)  [2, с.73]. 

Аламовар ва ташвишовар  он аст, ки нақлиёти ҷамъиятӣ аз 
назди мактабҳои миёна ва донишгоҳҳои вилоят мегузаранд ва 

бештари ин наврасону ҷавонон ё дар мактабҳои миёна ва ё дар 
донишгоҳҳо таҳсил менамоянд. Ногуфта намонад, ки баъзеашон ба  
калонсолоне ҷой медиҳанд, ки онҳоро мешиносанд (омӯзгори 
дарсдиҳанда ва ё ягон шиноси дигар).  

Ҷои таассуф аст, ки бархе аз ҷавонони мо як-ду сомонии 
роҳкирои додаи худро аз эҳтироми калонсолон боло медонанд. Ба 
гумонам, чунин ҳолатро  дида  ҳар нафар  ба худ савол доданаш 
мумкин аст, магар ҷавоне, ки оянда бояд давлату миллати худро 

муаррифӣ ва дар ҳолатҳои зарурӣ ҳимоя кунад, имрӯз бар ивази ду 
сомонӣ, ки ҷои нишасташ дар  мусофиркаш арзиш дорад, ҷони 
худро барои ин ватану миллат, барои падарону модарон, бобоёну 
бибиён нисор мекарда бошад?. 

Ҳамаи гуфтаҳои боло хеле ташвишоваранд, зеро тариқи ин 
автобусҳо аз тамоми гӯшаю канори кишвар ҷавонон рафтуомад 
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мекунанд. Онҳо ин «маданият» -ро дида, ба зодгоҳи худ мебаранд 

ва онро ба одати муқаррарӣ табдил медиҳанд. Меҳмонон дар 
мисоли иддае  аз ҷавонони беодоб ба фарҳанги миллат баҳо 
медиҳанд. 

Мо чунин мешуморем, ки бояд ба ин масъла дар сатҳи 

ҷумҳурӣ, вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, ҷамоату деҳот ва кӯчаю оила 
диққати ҷиддӣ дода шавад, то ки чунин зуҳуроти номатлуб пешгирӣ 
гардад.  

 Барои пешгирӣ  ва ҳалли ин муаммо бояд аз ҳама воситаҳо, 
бахусус аз радио ва телевизион, рӯзномаю маҷаллаҳо ба таври 
васеъ истифода намуд.  Бояд барномаҳои таълимию тарбиявӣ 

ташкил карда шаванд. Инчунин, аз шабакаҳои иҷтимоӣ низ бояд 
истифода намуд. Зеро имрӯзҳо иттилоот тариқи ин шабакаҳо 
зудтар ба шунавандагон расонида мешавад.  Бинобар ин, бояд 
сомонаи махсус кушода, суроғаи он дар дохили тамоми автобусҳо 
дарҷ карда шавад. То ки дар вақтҳои зарурӣ рафтори чунин 
ҷавонон сабт карда,  ба ин сомона барои пахши мустақим 

фиристода шавад. Дар баробари ин дар автобусҳо расмҳои 
тарбиявӣ доир ба масъалаи мазкур, панду ҳикматҳо аз шоирону 
нависандагон насб карда шаванд.  

Дар баробари ин,  як масъалаи муҳими дигарро низ бояд дар 
ин ҷо ёдовар шуд. Ин ҳам бошад, дар сатҳи зарурӣ омода набудани 
кассирони автобусҳо мебошад. Бояд дар интихоби онҳо низ ҷиддӣ 
муносибат намуда, ба ин кор шахсоне таъин карда шаванд, ки 
одоби сухангӯӣ, соҳиби  ахлоқи ҳамида бошанд ва инчунин, 
забонҳои хориҷиро донанд. Зеро дар автобусҳо ҳолатҳои дағалона 
рафтор намудани кассирон низ ба чашм мерасанд.  Дар ин маврид 
шоири ширинкалом Фаридуддини Аттор гуфтааст: 

   Эй бародар, гар хирад дорӣ тамом, 
   Нарму ширин гӯй бо мардум калом! [2, с.72]. 
 
Баробари ин, хуб мешуд, ки дар автобусҳои мусофиркашонӣ 

намояндагони мактабҳои миёна ва донишкадаю донишгоҳҳои олӣ,  
ҳамроҳи кормандони мақомоти давлатию ҷамъиятӣ гурӯҳҳои корӣ 
ташкил намуда, санҷишҳо гузаронида, бо наврасону ҷавонон 

корҳои фаҳмондадиҳӣ  созмон диҳанд.  
Масалан, дар Ҷумҳури мардумии Чин сурати ҷавононеро, ки 

дар ҷойҳои ҷамъиятӣ рафторҳои ношоиста ва беодобӣ мекунанд, 
дар сомонаҳои иҷтимоӣ мегузоранд ва онҳоро ба рӯйхати сиёҳ 

медароранд, дар натиҷа ин гуна ҷавонон дар оянда ба мактабҳои 
олӣ, корҳои давлатӣ қабул карда намешаванд. Ё дар Ҷопон, ки  
арзишҳои миллии худро бениҳоят эҳтиром ва риоя менамоянд, 
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чунин корҳо анҷом дода мешаванд: гурӯҳи махсуси хоҳишмандон 

аз ҳисоби нафақахӯрон ташкил карда шудааст, ки дар ҷойҳои 
ҷамъиятӣ, ки кашидани сигор манъ аст, гаштугузор карда, одамони 
сигоркашро оиди дар ин ҷойҳо накашидани сигор хабардор ва 
ҳушдор менамоянд.  

Имрӯз агар ба масъалаи эҳтироми калонсолон диққати ҷиддӣ 
надиҳем, фардо  дер мешавад. Зеро барои пешгирии наврасон ва 
ҷавонон аз ҳар як амалҳои ношоиста, аз ҷумла шомилшавии онҳо 
ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои ғайриқонунӣ, нашъамандию 

нашъаҷаллобӣ, дуздию роҳзанӣ ва дигар амалҳои номатлуб дар 
баробари бурдани корҳои фаҳмондадиҳӣ  сабақи одоб додан лозим 
аст, ки калонсолону солхӯрдагонро  эҳтиром намоянд. Маҳз 
эҳтиром ҳаст, ки мо ба панду насиҳати шахсони калонсол гӯш 

меандозем ва онҳоро риоя менамоем. Дар сурате, ки наврасон ва 
ҷавонон суханони калонсолонро гӯш намекунанд, яъне онҳо ва 
гуфтаҳои онҳоро эҳтиром намекунанд, пас чӣ гуна метавонем, ки 
арзишҳои миллии  худро ба наслҳои оянда ба мерос гузорем?!  

Яъне мо бояд наврасону ҷавонони худро вобаста ба арзишҳои 
фарҳангии худ тарбия намоем. «Ягон фард худ одами маданӣ 
тавлид наёфтааст, балки дар ҷомеа  хусусиятҳои  маданиро  аз  бар  
карда, онро  зина ба  зина ташаккул  додааст», омадааст дар китоби 
«Фарҳангшиносӣ» [4, с.6]. 

Хуб дар ёд дорам, ки дар хурдиямон, ҳангоме ки дар кӯча ягон 

корҳои беодобона мекардем, калонсолони роҳгузар, ки тасодуфан 
аз пеши мо мегузаштанд, насиҳат мекарданд, ки ин корҳоятон аз 
рӯи одоб нест. Бо вуҷуди он ки ин роҳгузарон моро ва мо онҳоро 
намешинохтем, вале  ба суханҳои онҳо гӯш медодем.  

Яъне дар маркази ҳамаи ин гуфтаҳои боло эҳтиром меистад. 
Маҳз дар эҳтиром ба падару модар ва афроде, ки барои мо 
муътабар ҳастанд, хислатҳои  миллӣ зоҳир мегарданд. 
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ТАРБИЯИ ЭКОЛОГӢ ВАЗИФАИ МУҲИМИ РӮЗ 
 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон-Пешвои миллат муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон дар Паёмашон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон рӯзи 26 январи соли 2021 пешниҳод намуданд, ки: «Ба 
хотири боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани омӯзиши илмҳои 
табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, инчунин барои тавсеаи тафаккури 

техникии насли наврас солҳои 2020-2040 «Бистсолаи омӯзиш ва 
рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму 
маориф» эълон карда шаванд. Ин иқдом ба манфиати тамоми 
ҷомеа ҷиҳати баланд бардоштани дониши илмҳои табиатшиносӣ, 

хусусан ҳифзи экологии минтақа оварда мерасонад. 
Даҳсолаи охир дар тамоми дунё оид ба ҳифзи муҳити зист, 

махсусан баланд бардоштани маърифати экологии аҳолӣ таваҷҷӯҳи 
зиёд зоҳир гардида истодааст, чунки аз он некуаҳволӣ ва саломатии 

одамон вобастагии қавӣ дорад. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
масъалаҳои вобаста ба ҳифзи муҳити зистро дар мадди аввали 
сиёсати стратегии худ қарор дода, барои беҳбудии он кӯшишҳои 

зиёд ва ғамхории доимӣ зоҳир менамояд. Дар замони 
соҳибистиқлолии кишвар якчанд санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳавӣ 
қабул ва мавриди амал қарор дода шуданд, ки барои таъмини 
амнияти экологӣ ва шароити мусоиди зиндагии мардум заминаи 

боэътимод фароҳам оварданд. Яке аз онҳо, Барномаи давлатии 
комплексии рушди тарбия ва маърифати экологии аҳолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то соли 2020 мебошад, ки 
натиҷаҳои дилхоҳро ба бор овард. 

Ҳадафи барномаи мазкур ин ташаккули ҷаҳонбинии комилан 
васеъ аз тарзи ҳаёти нави ҷомеа, беҳтар намудани вазъи муҳити 
зист ва фароҳам овардани шароити мусоиди зисти аҳолии 
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минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. Айни замон 

дониш ва маҳорати донишҷӯён бояд бо амал мустаҳкам карда 
шаванд, ки ин ба ташаккулёбии малака ва таҷрибаи шахсӣ оварда 
мерасонад. Дар моҳияти маърифати экологии шаҳрвандони 
мамлакат на танҳо раванди таълим, балки экологикунонии тамоми 

соҳаҳои ҳаёт ва фаъолияти инсоният зарур аст, ки ин моҳияти 
маърифати экологии шаҳрвандонро ифода мекунад. 

Чанде пештар масъалаи саноатикунонии кишвар ба миён 
гузошта шуда буд. Ҳама дурнамоҳои дар назар дошташуда, мо 
омӯзгоронро муваззаф мегардонад, ки дар тайёр намудани насли 
ҷаҳонбинии васеъдошта ва ташаккулёфта саҳмгузор бошем. 

Дар шароити рушди иқтисодӣ ва саноатикунонии 
ҷумҳуриамон масъалаи ҳифзи муҳити зист аҳамияти бағоят 
калонро доро мешавад ва риояи меъёрҳои он дар навбати аввал 
меистанд. Вобаста ба ин, моҳияти гузаронидани омӯзиши вазъи 

муҳити зист, динамикаи тағйирёбии он, муайянкунии сабабу 
воқеаҳо ва сарчашмаҳои зиёновар ба табиат, коркард ва 
амалигардонии чорабиниҳо оиди беҳтарсозии ҳолати экологии 
муҳити атроф, самаранок истифодабарии сарват ва боигариҳои 

табиат, гузаронидани корҳои тарбиявӣ-эстетикӣ дар ҳамаи зинаҳои 
муассисаҳои таълимӣ мавқеи баландро касб мекунанд. 

Имрӯз пӯшида нест, ки маърифати экологии ҷомеа ҷавобгӯи 
замони муосир нест. Ифлосӣ ва партовҳои зиёде дар канорҳои 

роҳравҳо ва атрофи хонаҳои истиқоматӣ ба чашм мерасанд. 
Ҳодисаҳои аз меъёр зиёд буридани дарахтони сояафкану шикастани 
буттаҳои ороишӣ зуд-зуд рӯй медиҳанд. Биноҳои нави 
сохташудаистода, бо ҳамдигар хеле ҳам зич ҷойгир шудаанд. 

Мавқеи майдончаҳои бозикунии кӯдакон торафт танг шуда 
истодаанд. Аксари ошхонаҳои маишӣ дар биноҳои тангу торик ҷой 
дода шудаанд ва дар онҳо аз ҳавои тоза дида, бӯи на он қадар 

форам бисёртар ба димоғ мерасад. Норасогиҳои экологии 
баёншуда гувоҳи онанд, ки масъалаи солимии инсон дар навбати 
дуюм (минбаъда) истодааст. Замоне фаро расидааст, ки аз пайи 
ислоҳи ин гуна камбудиҳо ва падидаҳои номатлуб шавем. 

Принсипи бефосилаи тарбия ва маърифати экологӣ аз 
зарурати мутобиқшавии инсон ба муҳити зисти доимо 
тағйирёбанда сарчашма мегирад. Тарбияи экологӣ якчанд 

вазифаро талаб менамояд: пеш аз ҳама шахсро бояд чунон тарбия 
намуд, ки вобастагии инсону ҷамъият ва табиатро дарк намояд, 
нисбат ба ҳолату вазъи муҳити атрофаш масъулияти ҷиддиро ҳис 

кунад. Ҷабҳаҳои тарбияи экологӣ он вақт ба ҳадаф мерасад, ки 
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бефосила бошад, аз синни томактабӣ шурӯъ шуда, дар 

донишкадаву донишгоҳҳо давом кунад. 
Барои баланд бардоштани савияи донишу маърифати 

экологии ҷавонон, ноил шудан ба рушди устувор дар системаи 

маърифати экологии ҷаҳонӣ аз таҷриба, усул ва шаклҳои гуногун 
истифода мекунанд, ки дар ин самт ба фаъолияти амалӣ-таҳқиқотӣ 
такя намудан зарур ва ба манфиати умум хоҳад буд. Шакл ва 

усулҳои маърифати экологӣ ба монанди мактаби экологӣ, театри 
экологӣ, бозию ҷашнҳои экологӣ, лагери экологӣ, туризми экологӣ, 
коргоҳи эҷодӣ, ҷамъияти илмии муҳассилин, маҳфилҳои экологӣ, 
мубоҳисаҳо, истифодаи технологияи муосири иттилоотӣ, 

осорхонаи экологӣ, иқдому намоишҳо ва ғайраҳо корбаст 
мешаванд. 

Дар кадом давру замон ва шароити ҷамъиятие, ки набошад, бе 

тарбияи экологӣ инсони комил вуҷуд дошта наметавонад. Чунки 
тарбия пояи давлату давлатдорӣ, маданиятшиносӣ ва инсону 
инсонгарӣ ба ҳисоб меравад. Маърифати инсонӣ, ақлу заковати 

инсон, мақоми ӯ дар ҷамъият низ ба тарбияи экологӣ вобаста аст. 
Тарбияи экологӣ ин мероси асосӣ аст, барои ҷамъияти имрӯза. 
Тарбия дар ҳар як давру замон руҳи одамонро инъикос менамояд. 
Чунки ба ҳаёти моддӣ, сиёсӣ ва маънавии сохти ҷамъият алоқаи 

ногусастанӣ дорад. Барои ҳамин ҳам баробари тағйир ёфтани 
шароити моддӣ, сиёсӣ ва маънавии ҷамъият мазмун, мундариҷа, 
мақсад, вазифа ва роҳу воситаҳои тарбия ҳам тағйир меёбад. 

Барои ҷомеаи имрӯза насле зарур аст, ки қарори мустақилона 

қабул карда тавонад, ташаббус ва эҷодкор бошад, барои амали 
иҷро мекардааш ҳисси баланди масъулиятшиносӣ дошта бошад. 
Тарбияи чунин насл ба зиммаи мо педагогҳо, омӯзгорон вогузор 
шудааст ва моро зарур аст, ки ин масъулияти баландро 
ӯҳдабароёна иҷро намоем.  

Дар навбати аввал машғули баландбардории савияи дониш ва 

касби хеш бошем, усулҳои нав ба нави фаъоли таълиму тарбияро 
ҷустуҷӯ намоем ва аз таҷрибаи кории бой ва пешқадами дигарон 
истифода намоем. Барои фаъолияти эҷодии донишҷӯён шароити 
мусоид муҳайё намуда, технологияи педагогии ҳозиразамонро дар 

таълими фанҳои табиатшиносӣ дар амалия тадбиқ кунем. Дар 
ботини ҳар як донишҷӯ завқи устувори азхудкунии донишҳои 
экологиро бедор намоем. Бо ин иқдом метавонем, дар таълиму 
тарбияи экологӣ ва ташаккули маърифати экологии онҳо саҳми 
босазое гузорем. 
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Дар раванди таълими фанҳо, барои тарбияи экологӣ ва 

ташаккули маърифати экологии донишҷӯён пайдо намудани 
фаҳмишҳои зерин арзиши баланд дорад: 

- дар ҷомеа парваридани майлу рағбат нисбати табиат, 
ҳодисаҳои табиат ва шаклҳои организмҳои зинда, муносибати 

арзишнок ба табиат ва дигар шаклҳои организмҳои зинда; 
- ҳосил кунонидани таҷрибаи оддитарини фаъолияти 

ҳифзкунии табиат ва муҳити атроф, муносибати эҳтиёткорона бо 
растаниҳою ҳайвонот ва флораю фауна; 

- азбаркунии тасаввуроти оддитарин дар бораи маърифати 
экологии ҷомеа ва азбаркунии меъёрҳои этикаи экологӣ ва ғайраҳо. 

Ба фикри мо омилҳои зерин ба ташкил ва гузаронидани 
чорабиниҳо бобати баланд бардоштани тарбияи экологии 
донишҷӯён мусоидат менамояд: 

- сафарбар намудани донишҷӯён барои шинонидани гулу бутта 

ва дарахтҳо дар қитъаҳои таҷрибавии назди муассисаи таълимӣ; 
- нигоҳубини паррандаҳои хушхон ва дигар ҳайвоноти хонагӣ 

дар назди муассисаи таълимӣ; 
- ҷалб намудани донишҷӯён барои рӯбучин ва аз партову 

ифлосиҳо тоза намудани муҳити атроф; 
- ҷалби онҳо дар машғулияти ташкилотҳои экологии ҷамъиятӣ 

ва ҳифзи муҳити зист; 
- сафарбаркунии наврасон барои расонидани ёрӣ ба падару 

модарон дар корҳои боғдорӣ, чорводорӣ, полиздорӣ ва дигар 
корҳои кабудизоркунӣ; 

- дар муассисаи таълимӣ гузаронидани чорабиниҳои гуногун 
дар мавзӯъҳои экологӣ ва ташкили вохӯриҳо бо мутахассисони 

пешқадами соҳа; 
- ташкили сайру саёҳат ба гармхонаҳо, боғҳои муассисаи 

таълимӣ ва паркҳои сабзи технологӣ. 

- дар муассиса ва ташкилотҳо гузаронидани корҳои 
фаҳмондадиҳию тарбиявӣ доири муаммоҳои амнияти экологии 
минтақа аз аҳамият холӣ нест. 

Ташаккули маърифати экологии донишҷӯён имконият 

фароҳам меорад, ки рушди босуботи саноатикунонии ҷумҳуриамон 
суръати тоза гирад ва ҳифзи муҳити зист беҳтар гардад. Бояд қайд 
кард, ки дар баланд бардоштани маърифати экологии донишҷӯён 
дар муассисаҳои таълимӣ омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, 

география, биология, химия, физика, тиб, нуҷум, мудофиаи 
гражданӣ ва ҳолатҳои фавқулода нақши муҳим доранд. Бояд 
омӯзгорони фанҳои табиатшиносӣ ба донишҷӯён мавзӯъро тавре 
фаҳмонанд, ки ҳисси табиатдӯстии онҳо такмил ёбад ва ҳар як 
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хонанда дарк намояд, ки ҳалли масъалаҳои экологӣ бе муҳофизати 

табиат ва эҳтиёткоронаву самаранок истифода бурдани сарватҳои 
он номумкин аст. Зеро ҳалли масъалаҳои экологӣ на фақат дар 
ҷумҳурии мо, балки дар тамоми ҷаҳон дар мадди авваланд. 

Хулоса, ташкили тарбияи самараноки экологии шаҳрвандон 

имконият фароҳам меорад, ки инсон муҳити зисташро ҳимоя кунад, 
тозаву озода нигоҳ дорад, сарватҳои онро афзун гардонад. Худ дар 
он сиҳату саломат умр ба сар барад ва муҳити зисти аз ҷиҳати 
экологӣ тозаро ба наслҳои оянда боқӣ гузорад. Тарбияи экологӣ ва 

ҳифзи муҳити зист, пеш аз ҳама ҳимояи насли ояндаи миллатро дар 
назар дорад. 
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Қурбонов Ҳ.Ш., 

 унвонҷӯи кафедраи сиёсатшиносӣ  
 

МАЪРИФАТИ СИЁСӢ-ҲУҚУҚИИ ҶАВОНОН ОМИЛИ 

РУШДИ ҶОМЕАИ ДЕМОКРАТӢ ДАР ТОҶИКИСТОН 
 

Сатҳу сифати маърифати сиёсӣ-ҳуқуқии ҷомеа аз давраи қадим 
то кунун мавриди баррасӣ ва коркарди илмӣ аз ҷониби 
муҳаққиқони дохил ва хориҷи мамлакат қарор дорад. Ҳар давлату 

миллат ва ҷомеаи рушдкардаву рушдкунанда аз сатҳ ва мавҷудияти 
маърифати сиёсиву ҳуқуқии ҷомеа вобаста буда,  онро касе инкор 
накардааст. Дар шароити имрӯзаи ҷаҳонишавӣ ва бархурди 

тамаддунҳои ҷаҳонӣ барои аксари давлатҳои ҷаҳон мақом ва нақши 
ҳалкунанда доштани маърифати сиёсӣ-ҳуқуқӣ бараъло намудор аст. 
Агар чӣ дар давраҳои гузашта муайянкунандаи рушди ҷомеа 
чизҳои моддӣ, ба мисоли сарватҳои зеризаминӣ, шумораи тӯпу 

туфанги ҳарбӣ ва ё ҳудуди васеъву беканори давлат бошад, пас дар 
асри ХХI  ченаки муайянкунанда ин рушди нерӯи инсонӣ аст. 
Нерӯи инсонӣ пеш аз ҳама аз сатҳу сифати маърифату худшиносии 
сиёсӣ ва ҳуқуқии аҳли ҷомеа дарак медиҳад.  

Тибқи таҳлили созмонҳои байналмилалӣ  ҷаҳони ҳазораи сеюм 
дар дасти он давлату ҷомеаҳое қарор дорад, ки дар онҳо маърифати 
сиёсӣ-ҳуқуқӣ дар сатҳи баланд арзи ҳастӣ намуда, шаҳрвандони он 
дар ҳалли масъалаҳои ҷомеаи худ принсипи “худидоракуни”-ро 

(самоуправления) ба кор мегиранд. Дар ҳақиқат имрӯз дар низоми 
идоракунии давлатҳои тараққикарда, ба мисоли Олмону Ҷопон, 
Сингапуру Кореяи Ҷанубӣ ва дигарон ҳамин принсип дар сатҳи 
баланд қарор дорад ва вазъи кунунии ин давлатҳо аз сатҳу сифати 

донишу малакаи мардуми он ҷо ва маърифати сиёсиву ҳуқуқии 
онҳоро бозгӯ мекунад.   

Агар чӣ дар садаи ХХ  тағйиротҳои азими илмиву техникӣ ба 
амал омада бошанд ҳам, инсоният дар тӯли таърихи 

чандинҳазорсолаи худ бори аввал ба сӯи коинот парвоз намуд ва 
кашфиётҳои бузурги илмиву технологиро боз кард. Аммо ба амал 
омадани ду ҷанги ҷаҳонӣ  ва то андозае дигаргуниҳои сиёсиву 
геополитикӣ аз сатҳи маърифати сиёсӣ-ҳуқуқии ҷомеаи ҷаҳон дар 

садаи гузашта бозгӯи он аст, ки маҳз идеологияи ифротии фашистӣ 
аз сатҳи пасти маърифати сиёсиву ҳуқуқии мардум,  пеш аз ҳама 
Олмон моҳирона истифода намуда, Ҷанги дуюми ҷаҳонро  оғоз 

карданд. Ба сарчашмаҳои таърихӣ назар афканем мебинем, ки 
ҳисороти моддиву маънавии ҷанги мазкур бениҳоят калон аст [4]. 
Агар маърифати сиёсиву ҳуқуқии мардуми ҳамон давра ба сатҳи 
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зарурӣ боло мебуд, эҳтимолияти пеши роҳи хунрезии Ҷанги дуюми 

ҷаҳон гирифта мешуд ва ё зарари он ба чунин сатҳ намерасид.  
Маърифати сиёсӣ-ҳуқуқӣ гуфта, мо пеш аз ҳама ҳуқуқу 

озодиҳои инсон ва шаҳрвандро мефаҳмем, ки дар Конститутсия ва 
дигар санадҳои ҳуқуқӣ дарҷ гардидаанд. Ба мисоли ҳуқуқҳои 

сиёсие, ки дар ҳамаи давлатҳои демократӣ ҳаст,  ин ҳуқуқҳо ба 
шаҳрванд дар доираи қонунҳои амалкунанда дода мешавад. 
Масалан, дар доираи қонунгузории Тоҷикистон, ки режими сиёсии 
демократиро тайи се даҳсола бо қадамҳои устуворона амалӣ карда 

истодааст, чунин ҳуқуқҳои сиёсӣ ба шаҳрванд кафолат додааст. 
Худи ҳамин моддаи 1 Конститутсия, ки дар он “Ҷумҳурии 
Тоҷикистон давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ 
ва ягона мебошад” аз мавҷудияти режими демократӣ дар мамлакат 

ва эътирофи ҳуқуқҳои сиёсии шаҳрвандон дарак медиҳад [3]. Аз 
ҷумла, аз моддаҳои 27 то 32 ҳуқуқҳои сиёсии шахс баръало нишон 
дода шудааст. Дар доираи моддаҳои номбурда, ҳуқуқи интихоб 
намудан ва интихоб шудан, иштирок дар чорабиниҳои оммавию 

роҳпаймоиҳо, аъзогии мустақилона дар ҳизбу созмонҳои ҷамъиятӣ 
новобаста аз шакли моликият, гирифтани иттилооти зарурӣ ва 
муроҷиат намудан ба мақомотҳои давлатӣ (ғайридавлатӣ) ва 

озодии баёну эътиқоди динӣ кафолат дода шудааст.  
Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақоми олии 

қонунгузории мамлакат  яке аз санадҳои тақдирсоз  буда, дар он 
масъалаҳои муҳимтарини ҳаёти мамлакат таҳлилу баррасӣ 
мегарданд. Махсусан, масъалаи баланд бардоштани маърифати 
сиёсӣ ва тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандони кишвар дар Паёмҳои 
Сарвари давлат ба Маҷлиси Олии мамлакат таҳлилу баррасӣ ва 

ҳаллу фасл карда мешаванд.  
Бояд иброз намуд, ки баланд бардоштани маърифати сиёсиву 

ҳуқуқии шаҳрвандон яке аз вазифаҳои муҳимтарин ва 
нахустдараҷаи кишварҳое маҳсуб меёбад, ки роҳи бунёди давлати 
демократӣ ва ҳуқуқбунёдро интихоб намудаанд. Ҷумҳурии 
Тоҷикистон низ дар доираи амалӣ намудани принсипи демократӣ 

зина ба зина  маърифату ҷаҳонбинии шаҳрвадони мамлакатро 
баланд бардошта истодааст. Зеро дар таърихи начандон дури худ 
миллату давлати мо бо ҷанги хонумонсӯзӣ шаҳрвандӣ гирифтор 
шуд ва сабаби аслии онро аксари таҳлилгарон аз сатҳи пасти 
маърифати сиёсиву ҳуқуқӣ ва динии мардуми ҳамон давра, дар 
рисолаву китобҳои илмии худ қайд кардаанд. Ҷанги шаҳрвандие, ки 

солҳои 1992-1997 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо сабабҳои объективӣ 
ва субъективӣ сар зад, ба иқтисодиёти давлат беш аз 10 миллиард 
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доллари амрикоӣ хисороти молӣ расонида, беш аз 150 ҳазор нафар 

шаҳрвандони мо ба ҳалокат расиданд [2, с. 64]. 
Ин ҷо саволе ба миён меояд, ки барои чӣ мардуми солҳои зери 

идеологияи сотсиалистӣ-коммунистӣ тарбияву ба камол ёфта, ба 
ҷангу хунрезӣ даст заданд? Ҷавоби мушаххасро аксари муҳаққиқон 

то ҳол баён накардаанд, лек метавон чунин хулоса кард, ки 
маърифати сиёсиву ҳуқуқии мардуми он давра дар сатҳи қолабӣ 
қарор дошт. Сатҳи қолабӣ ин ба маъное, ки мардум аз раванду 
ҳодисаҳои сиёсӣ ба хубӣ огаҳӣ надоштанд. Баъди оғози раванди 

“Бозсозии горбачёвӣ” ҷомеа он озодие, ки муҳайё гардида буд, 
самаранок истифода бурда натавонист ва аз қафои майдонбозиҳои 
бемаънӣ равона гардид. Маҳз аз сатҳи пасти зиракии сиёсӣ дар 
ҷомеа бемориҳои маҳалгароӣ, миллатгароӣ, дуздиву ғоратгарӣ ва 

ҷангу хунрезӣ даст заданд. 
Дар шароити кунунии асри ХХI барои ҳар шахс ва ҳар як 

миллату ҷомеа маърифти сиёсӣ-ҳуқуқӣ ҳамчун обу ҳаво зарурист. 
Зеро ки селоби муаммоҳои нави ҷаҳонӣ, ба мисоли густариши 

терроризму ифтортгароии хушунатомез, гардиши ғайриқонунии 
маводи мухаддир ва лавозимоти ҳарбӣ, саводи одам ва ҷиноятҳои 
фаромилливу кибертерроризм аз зумраи онҳост. Агар ба таҳлилҳои 

созмони ҷаҳонӣ ва коршиносони минтақавӣ назар афканем, аксари 
нафароне, ки ба сафи гурӯҳҳои ҷангҷӯи  ифротӣ ба мисоли 
“ДОИШ”, “Толибон”, “ТЭТ ҲНИ”, “Ансоруллоҳ”, “Салафия” ва 
ғайраҳо шомил гаштаанд сатҳи донишҳои сиёсӣ ва маърифати 

ҳуқуқиву динии онҳо ба сатҳи зарурӣ ба камол нарасидааст. 
Даъватҳои оммавие, ки гурӯҳҳои ифротӣ тариқи онлайн ба воситаи 
интернету шабакаҳои иҷтимоӣ ва офлайн ба мисоли сӯҳбату 
вохӯриҳо дар минтақаҳои муайян доир мекунанд, аксаран зери худ 

мардумеро ҷамъ мекунанд, ки саводи сиёсии зарурӣ надошта, оиди 
оқибатҳои ҳуқуқии фаъолияти худ маълумоти кофӣ надоранд. Айни 
ҳол, агар ба шабакаҳои иҷтимоӣ назар афканем, мубаллиғони 
созмонҳои террористиву экстремистӣ ба таври пинҳонӣ бо шиору 

овезаҳои динӣ ва бадномкунандаи раванди сиёсиву режими 
мавҷудаи идоракунии ин ё он давлат ба бинанада ва хонандаи 
аудиторияи худ маълумоти сохтаву бофта пешниҳод менамояд.  

Ин гуна маълумотҳоро дар забони ВАО “хабарҳои дурӯғин ва 

ё фейкӣ” ном мебаранд. Дар раванди дезинформатсияи иттилоотӣ 
гурӯҳҳои махсуси манфиатдор он маълумот ва хабарҳоеро рӯи чоп 
меоранд, ки дар он саҳеҳият қариб, ки мавҷуд нест. Маҳз аз сатҳи 
сифати маърифати сиёсӣ-ҳуқуқӣ дараҷаи саводи расонаии 

истифодабарандагони интернет зич вобастагӣ дорад. Агар умдатан 
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ба масъала нигарем, мебинем, ки аз қафои як “лайк”-и фейсбукӣ ба 

ҷазои ҷиноиву интизомӣ кашида шудани шаҳрвандони мамлакат 
мисол шуда метавонад. Маърифати сиёсиву ҳуқуқӣ на танҳо дар 
роҳи пешгирӣ аз шомилшавӣ ба сафи ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ, 
балки омили асосӣ пешгириву бартарафсозии  ҳама гуна кирдорҳои 

ғайриқонунӣ дар байни насли ҷавон шуда метавонад. Замоне, ки 
мардум ва шаҳрвандон донишҳои сиёсиву ҳуқуқӣ ва динии онҳо ба 
сатҳи зарурӣ ба камол расида бошад, ҳеҷ гоҳ даст ба ҷиноят 
намезад. Зеро ки қабл аз ба ҷиноят даст задан, аз ҷавобгарии он 
андеша менамояд.  

Барои мустаҳкамтар ва ба сатҳи зарурӣ боло баровардани 

маърифати сиёсӣ-ҳуқуқии шаҳрвандони мамлакат пеш аз ҳама 
ҷавонону наврасон бояд чунин корҳо дар ҷомеа амалӣ гардонида 
шаванд: 

1. Дар муҳити оила пеш аз ҳама падару модар ва шахсони 
онҳоро ивазкунанда ба кӯдакону наврасон оиди кирдорҳои 
номатлуби ҷомеа ва ҳифзи арзишҳои умимиинсонӣ маълумоти 

зарурӣ пешкаш намоянд. Дар сари дастархон ва ё ҷамъомади 
оилавӣ гузаронидани сӯҳбатҳои озоду кушод ва дуруст 
фаҳмонидани муқаддасоти милливу давлатӣ омили рушди 
маърифати сиёсӣ-ҳуқуқӣ мегардад; 

2. Дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва олии касбӣ дар 
вақти дарсҳои  тарбиявӣ ба хонандагону донишҷӯён бо истифода аз 
техникаву технологияи пешқадам бояд аз равандҳои сиёсӣ онҳоро 
огаҳӣ сохт. Танҳо як ё ду нафар лектор (баромадкунанда) сӯҳбат 

накарда, дар байни сӯҳбатҳо навору фактҳои ҷолиб оиди ин ё 
ҳодисаҳои сиёсӣ намоиш гузошта шавад, он вохӯриҳо ба тафаккури 
хонанда ва бинанда таъсири мусбӣ мерасонад; 

3. Тариқи васоити ахбори омма махсусан телевизион ва 

шабакаҳои иҷтимоӣ (фейсбук, инстаграм, телеграм ва ютуб) 
барномаҳои маърифатӣ, иттилотиву таҳлилӣ ва сиёсӣ  омода 
гардида, мардумро оиди вазъи сиёсӣ-геополитикии пеш аз ҳама 
дохили мамлакат, сипас минтақа ва ҷаҳон бо забони оммаву бо 

ҷалби коршиносони ҳирфаӣ бояд доир кард. Махсусан, боз кардани 
ютуб-каналҳо имрӯз платформаест, ки гурӯҳҳои ифротӣ  моҳирона 
истифода мебаранд, бояд ки ҷомеаи шаҳрвандӣ ва мақомотҳои 
салоҳиятнок фазои холии идеологиро бо чунин роҳ пурра намоянд; 

4. Дар барномаи таълимии пеш аз ҳама хонандагони мактабҳои 
миёна, коллеҷу донишкадаҳо ва донишгоҳҳои олӣ фанни нави 
“Саводи расонаи”-ро дохил бояд кард. Фанни мазкур имконият 
медиҳад, то зиракии сиёсии насли наврас ва ҷавонон боло 
бардошта шавад; 
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5. Барномаҳои омӯзишӣ ва тафсирии қонуну санадҳои ҳуқуқиро 

дар платформаи Play-market ҷой дода, то ки насли наврас ва 
ҷавонон дар телефону планшетҳои худ онро бор карда, аз он дар 
вақтҳои холигӣ мутолиа намоянд. Масалан, як китоби чопии 
Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ чанд сад саҳифа аст ва онро аз 

як ҷо ба дигар ҷо бурда овардан мушкилӣ эҷод мекунад. Аммо 
шакли электронӣ он агар дар воситаҳои техникӣ мавҷуд бошад, 
истифодабарии он дастрас ва қулай мегардад; 

6. Наворҳои тарбиявӣ (роликҳо) ва филмҳои кӯтоҳмуддати 

дорои характери сиёсӣ ва ҳуқуқӣ бояд таҳия кард, ки дар он оиди 
зиракии сиёсиву ҳуқуқӣ сухан кунад. Оқибатҳои паст будани он ва 
бо кадом роҳҳо онро баланд карданро ба насли ҷавон бо принсипи 
ҳамсол ба ҳамсол бояд фаҳмонад. 

Дар режими сиёсии демократӣ давлат аз ҳар як узви ҷомеа 
сатҳи баланди маърифати сиёсӣ-ҳуқуқиро талаб мекунад. Зеро дар 
низоми мазкур  сарчашмаи ҳокимият ва давлат  халқ-шаҳрвандон 
дониста шуда,  он аз тарафи мардум ва барои ҷомеа хизмат 

менамояд. Ба андешаи сиёсатшиноси тоҷик Шӯҳрат Саидзода гӯё, 
ки ҳарчи қадар ҷомеаи шаҳрвандӣ аз маърифати баланди сиёсӣ ва 
ҳуқуқӣ бурхурдор бошанд, ҳамон қадар дар ҷомеа соҳиби мақоми 

баланд ва имкониятҳои бештарро дар равандҳои сиёсӣ-иҷтимоӣ 
соҳиб мегарданд [5, с. 135-143]. 

Шаҳрвандони мамлакат ва хоса насли ҷавон замоне дар 
ҷомеаи шаҳрвандӣ фаъолият мекунанд, агар маърифати сиёсиву 

ҳуқуқӣ ба сатҳи зарурӣ дошта бошанд. Пас давлат ва мақомотҳои 
марбутаи он айни ҳол бо ташкили вохӯриву мизҳои гирд, ҷаласаву 
роҳпаймоиҳо ва чорабиниҳои сиёсӣ қадам ба қадам зиракии сиёсӣ-
ҳуқуқии ҷавонону наврасонро боло бурда истодаанд. Дар ин ҷода 

бояд кулли ҷомеаи шаҳрвандӣ якҷоя амал намоянд ва мавқеи 
шаҳрвандии худро истифода баранд, метавон  ба ягон натиҷаи 
дилхоҳ расид.   

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти 

мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар аксари суханрониву 
вохӯриҳояшон бо мо-ҷавонон пайваста ба масъалаи баланд 
бардоштани ҳофизаи таърихӣ, зиракии ҳуқуқӣ ва ҳушёрии сиёсӣ 
изҳор медоранд. Аз ҷумла чунин қайд намудаанд: “Худи ҷавонон 

ташаббускори амалҳои созанда бошанд, дастовардҳои илмиву 
эҷодии худро сари вақт муаррифӣ созанд, ба муқобили зуҳуроти 
номатлуб мубориза баранд, зиракии сиёсиро аз даст надода, дар 
ҳифзи амнияти ҷомеа ва давлат омода бошанд, таъриху фарҳанги 
халқамонро гиромӣ доранд ва барои ободиву пешрафти минбаъдаи 
Ватани маҳбубамон саъю кӯшиш намоянд” [1]. 
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Хушбахтона, мақсад ва ҳадафи олии роҳбарияти давлату 

ҳукумат низ баҳри баланд бардоштани сатҳи саводу 
маърифатнокии ҷомеа ва дар навбати аввал, наврасону ҷавонон, 
тақвияти ватандӯстиву ватанпарварӣ, ҳуввияти миллӣ, арҷгузорӣ ва 
омӯхтани забону таърих ва фарҳанги бостонии тоҷикон равона 

гардидааст. Маҳз бо доштани арзишҳои дар боло номбаршуда, 
омили рушди маърифати сиёсӣ-ҳуқуқии насли ҷавони мамлакат 
шуда метавонад. Дар шароити ҷаҳони пурҳаводиси муосир бисёр 
муҳим аст, ки мо, ҷавонон мисли ҷавонони солҳои 90-уми асри 

гузашта фирефтаи таблиғоти нерӯҳои ифротгарои динӣ ва 
душманони миллату давлати тоҷик нагашта, ҳамеша зираку ҳушёр 
ва зери сиёсати созандаи давлату ҳукумат сарҷамъ ва барои ҳимояи 
он омода бошем. 
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РОҲУ УСУЛҲОИ ПЕШГИРИИ ШОМИЛШАВИИ 

ҶАВОНОН БА ҲИЗБУ СОЗМОНҲОИ ИФРОТГАРО 
 

Ҷавонон - ин гурӯҳи иҷтимоию демографӣ мебошанд, ки дар 

асоси маҷмӯи хусусиятҳои синну сол ҷудо карда шуда, аз 
хусусиятҳои вазъи иҷтимоӣ ва дигар хусусиятҳои иҷтимоӣ - равонӣ 
вобастагӣ дорад. 

Муҳити ҷавонон бо хусусиятҳои иҷтимоии худ ва дарки 
муҳити атроф яке аз қисми ҳассоси ҷомеа ба ҳисоб меравад, ки дар 
он иқтидори манфӣ барои эътироз босуръат ба амал меояд. Зери 

http://president.tj/node/16771
http://mmk.tj/system/files/Legislation/1_TJ.pdf
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таъсири омилҳои иҷтимоӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ ва ғайра ҷавонҳое, ки 

бештар ба ин таассурот гирифтор мешаванд, дар онҳо ташаккули 
ақидаҳои радикалӣ ба вуҷуд меояд. Ҳамин тариқ, шаҳрвандони 
ҷавон сафи созмонҳои экстремистӣ ва террористиро зиёд 
менамоянд, ки дар ин раванд ҷавонони тоҷик ҳам истисно нестанд 
[2, с.175].  

Субъектҳои бевоситае, ки ба мубориза бар зидди терроризм 

машғуланд, фаъолияти зидди террористиро дар доираи салоҳияти 
худ тибқи муқаррароти Конститутсия, Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди терроризм» ва дигар 
қонуну санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин 
менамоянд [2, с.15]. 

Дигар воситаи таъсиррасон ба шомилгардии ҷавонон ба 
гурӯҳҳои ифротӣ ин истифодаи васеи сомонаҳои интернетӣ 

мебошад. Ифротгароии ҷавонон ва наврасон навъи рафтори 
ҷавонон мебошад, ки аз рӯйи принсипи қувва, хушунат нисбати 
дигарон, то ба таҷовуз ва куштор асос ёфтааст. 

Бо мақсади пешгирии ҷавонон аз ҳизбу ҳаракатҳои 
террористӣ-экстремистӣ, тарбияи онҳо дар рӯҳияи худогоҳиву 
худшиносӣ, пешгирии хурофотпарастӣ, таҳкими ваҳдат ва сулҳу 
субот дар ҷомеа вохӯрии гурӯҳи кории Дастгоҳи иҷроияи 

Президени Ҷумҳурии Тоҷикистон ва РВКД дар вилояти Хатлон дар 
ноҳияи Шаҳритуз баргузор гардидаст. 

Бо ташаббуси Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои 
миллат Президенти кишвар соли 2017 Соли ҷавонон» эълон гардид. 

Зеро ҷавонон нерӯи созанда ва пешбарандаи ҷомеаи мо мебошанд. 
Экстремизм (аз забони лотинӣ (extremes) гирифта шуда, 

маънои охирин, канораро дорад) – фаъолияти сиёсие, ки барои 
амалӣ гардидани мақсадҳои авантюристӣ, моҷароҷӯии худ, 
зӯригарии ҷисмонӣ, услубҳои ҳарбӣ, террор ва фитнаро истифода 
мебарад [3, с.65]. 

Терроризм аз забони лотинӣ (terror – даҳшат, ҳарос) гирифта 
шуда, ба маънои  муосираш дар охирҳои асри XVIII ҳангоми 
Инқилоби бузурги Фаронса истифода шудааст. Терроризм як навъ 

сиёсат, идеология ё амали иборат аз таҳдид, фишороварӣ, зурӣ 
нисбати шахсони алоҳида, гурӯҳи одамон, ҷомеа, ҳокимият, 
институтҳои ҳокимиятӣ, давлат ва низоми идоракунии он буда, 

баҳри расидан ба ҳадафҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, идеологӣ, геополитикӣ 
ва имкониятҳои гуногуни таҳрезишуда равона гардидааст. 

Дар таърихи тамаддуни инсонӣ охири асри ХХ ва ибтидои 
асри XXI шояд давраи пурғамтарин аз нуқтаи назари қисмати 

одамон, халқу миллатҳо, системаҳои иҷтимоӣ ва тамаддун бошад. 
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Чунки вазъи кунунии ҷаҳони муосир ва паҳншавии босуръати 

зуҳуроти басо мураккаб ва барои ҷомеаи башарӣ даҳшатовари 
ифротгароии динию мазҳабӣ, экстремизм ва терроризми сиёсию 
миллатгароёна тамоми давлатҳои ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш 
овардааст [5, с.85]. 

Экстремизм (ифротгароӣ) ва шакли ниҳоии он – терроризм 
(даҳшатафканӣ) ҳам барои ҷомеаи ҷаҳонӣ ва ҳам барои ҷомеаи мо 

хатари ҷиддии воқеӣ доранд. Имрӯз терроризм ва экстремизм 
ҳамчун вабои аср ба амнияти ҷаҳон ва ҳар сокини сайёра таҳдид 
карда, барои башарият хатари на камтар аз силоҳи ядроиро ба 
миён овардааст. Тӯли даҳсолаҳои охир ин зуҳурот торафт авҷ 

гирифта, ба муаммои муҳими на танҳо кишвари мо, балки ҷомеаи 
ҷаҳонӣ табдил ёфта истодааст. Қайд кардан зарур аст, ки терроризм 
ва экстремизм боиси ба миён омадани оқибатҳои нохуш – таҳдид ё 
истифодаи зӯроварӣ, расонидани зарари вазнин, бенизомӣ, тағйири 

сохти конститутсионӣ дар мамлакат, ғасби ҳокимият ва аз они худ 
кардани ваколатҳои он, барангехтани низои миллӣ, иҷтимоӣ ва 
динӣ мебошад. 

Тавре ки Пешвои миллат дар Паёми навбатии худ қайд 

карданд “Дар арсаи байналмилалӣ то ҳол таърифи ягонаи 
мафҳумҳои «терроризм» ва «террорист» вуҷуд надорад, ки ин ҳолат 
ба истифодаи меъёрҳои дугона ва духӯрагиву гуногунфаҳмиҳо 
мусоидат карда истодааст”.  Аз ҳама ташвишовараш ин аст, ки 

барои ба ҳадафҳои сиёсӣ расидан ташкилотҳои террористию 
экстремистӣ аксаран зери ниқоби шиорҳо ва арзишҳои динӣ амал 
карда, ба эътиқоди динии шахсон таъсир мерасонанд.  

Кишварҳои  абарқудрат  ва  манфиатхоҳ  дар  ҷаҳон  ба  

хотири  ба мақсаду ҳадафҳои хеш дастёб гаштан  тавассути  
созмонҳои гуногуни  динию радикалӣ ба  эҳсосоти динию  
мазҳабии мусалмонон  нохун  зада, онҳоро  зидди  якдигар  

мешӯронанд.  Онҳо  қариб  дар  саросари  олами  ислом дастаҳои 
зархариди хешро ба хубӣ истифода мебаранд. Гурӯҳҳои  ҷангҷӯи   
толибон,   Ал-қоида,   ДИИШ,   ҷараёнҳои   мазҳабии   ваҳҳобия,  
салафия  ва  садҳо  созмону  ҷараёнҳои  радикалии  динӣ  бо  

дастгирии  ин  кишварҳои  абарқудрат  таъсис  ёфта, фаъолият  
доранд.  Онҳо  бо  роҳи  маблағгузорӣ  ва  бо  баҳонаи  
демократикунонии ҷомеа ва  кишварҳо, ба роҳ мондани    
гуногунандешӣ,    ҷомеаи  суннатиро ба гирдоби бало кашида,  

кишварҳои  орому  осудаи  мухталифро ба майдони набард 
кашидаанд. Ҳизби  таҳрир,  ҷараёнҳои  мазҳабии  ваҳобия,  
салафия,  «Ҳаракати  исломии Узбекистон, «Ансоруллоҳ», «Ал-
қоида», ДИИШ ва даҳҳо ҳизбу  созмонҳои гуногунро  дар  
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кишварҳои  мусалмоннишин ба  таври ошкору  ниҳон маблағгузорӣ 

карда, барои ноором сохтани ҷомеаи ҷаҳонӣ кӯшиш  менамоянд [8, 
с.98]. 

Абарқудратон   дар   ташкилу      таъсиси   қувваҳои   сияҳкору  

фитнаангез  ва  таъсиси  ҳизбу  ҳаракатҳои  ифротгаро  саҳм  
гирифта,  дар  бисёр  кишварҳои  ҷаҳон  аз  ҷумла,  дар  вақташ  дар  
Тоҷикистон,  имрӯз  бошад,   дар   Афғонистон,    Сурияву    Ироқ,   

Миср,    Либия,   Фаластин,  Нигерия ва дигар кишварҳое, ки он ҷо 
мусалмонон зиндагӣ менамоянд,  ҳизбу   ҳаракатҳои   мухолифи   
якдигарро   зери     ниқоби   бунёди   ҷомеаи демократӣ  роҳандозӣ  
намудаанд. Тӯли  солиёни  зиёд  нооромию  ҷангу  ҷидолро  идора  

намуда,  аз  як  тараф  яроқу  аслиҳа,  аз  тарафи  дигар  бо баҳонаи 
расонидани кӯмакҳои башардӯстона бо хӯроку доруворие, ки кӣ 
медонад, таркиби онҳо чӣ заҳр дорад ва тайи чанд сол зарари 
манфии он ба  мардуми  ваҳшатзадаю  ҷангзада  ва  бехонаю  дар  

мерасад,  фаъолият мебаранд.  Ғайр  аз  ин,  абарқудратон  ва  
кишварҳои  манфиатхоҳ  дар  нақшаи   дурнамои   хеш   тасмими   
иштирок   дар      бахшҳои   мухталифи  соҳаҳои   иқтисод,    
сохтмон,   энергетика   ва   фарҳангу    таҳсилоти   ин  кишварҳоро      

тарҳрезӣ   мекунанд,   ки   ин   ҳама   ба  манфиати   онҳо мебошад.    
Бо  ин  роҳ, ҳамаҷониба  захираҳои  табиӣ,  захираи  инсонӣ  ва 
дигар   сарвату   бойигариҳои    ин   кишварҳоро     бе  мушкилӣ     
истифода  мебаранд. 

Махсусан, дар ин замина Пешвои миллат таъкид карданд, ки 
“Мо бояд ҳамеша дар назар дошта бошем, ки терроризм ва 
террористро ба худӣ ва бегона, ашаддӣ ва ислоҳгаро ё хубу бад 
ҷудо кардан мумкин нест. Баръакс, тавре ки ман борҳо таъкид 

намуда будам, террорист ватан, дин, мазҳаб ва миллат надорад» 
Имрӯз тавре ки мебинем дар як қатор давлатҳо ҷангҳои харобиовар 
идома дошта, боиси афзоиши шумораи фирориёни иҷборӣ, бекорӣ, 
гуруснагӣ ва шиддат гирифтани проблемаҳои дигари иҷтимоӣ 
гардидаанд. Дар чунин шароит терроризм ба бизнеси бисёр 
сердаромади миқёси глобалӣ, дорои «бозори кор» (зархаридон ва 
ғайра) ва сармоягузорӣ (таъмини яроқу аслиҳа, фурӯши маводи 

мухаддир) ва ғайра табдил ёфтааст. Сабабҳои пайдоиши 
терроризму экстремизм мисли шаклҳои онҳо гуногунанд. Ин 
сабабҳоро чунин метавон тавзеҳ кард: сатҳи пасти дониши динӣ ва 

дунявӣ;  сатҳи пасти маърифати ҳуқуқӣ; – моддӣ; – идеологӣ; 
хоҳиши табаддулот ва норозигӣ аз вазъи воқеӣ; пайдо намудани 
шавқ ба фаъолияти нав; ҷой доштани камбудиҳо дар тарбияи 
оилавӣ;  коҳиш ёфтани сатҳи зиндагӣ; хусумати шахсии роҳбарони 

ҳизбҳои сиёсӣ, байни шахсиятҳои сиёсӣ; поймол намудани ҳуқуқҳои 
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динӣ ва этникӣ; дар сатҳи паст қарор доштани фарҳанги иттилоотӣ;  

фаъолияти динии мубаллиғони хориҷӣ ва ғайраҳо.  
Воқеан  ҳам, рӯоварӣ ва гаравишҳо ба дину мазҳабҳо ва 

фирқаву ҷараёнҳои мухталифи тундгаро, дар назари иддае 
агарчанде, ки ҳеҷ тобад, вале набояд фаромӯш кард, ки чунин 

амалҳо оқибатҳои бадро ба дунбол хоҳад дошт ва дар байни дину 
мазҳабҳо зиддияту ихтилофҳо ва низои наверо ба бор хоҳад овард. 
Пайдоиши низоъ ва моҷароҳо дар асоси зиддият ва ихтилофоти 
мазҳабӣ бар манфиату ҳадафҳои геополитикии баъзе кишварҳои 

абарқудрат аст, ки маҳз ҳамин чизро онҳо мехоҳанд. Онҳо бо 
мақсади амалӣ намудани ҳадафу сиёсати хеш, бо баҳонаи аз байн 
бурдан ва маҳв намудани ифротгароӣ ва терроризми динӣ ба 
кишварҳои нав ба нав ҳуҷум менамоянд.  Чунин амалҳои 

ғаразҷӯёна, ҷангҷӯёна ва моҷарои абарқудратонро алайҳи баъзе 
давлатҳо, аз ҷумла Ироқ,  Афғонистон ва дигар кишварҳои 
минтақаи Африқо дидан мумкин аст [9, с.76]. 

Аслан давлатҳои абарқудрат, барои сиёсати худро таҳлил 

намудан ба дигар кишварҳо аввалан нақшаҳои геополитикиро 
тарҳрезӣ менамоянд, баъдан муддати солҳои тӯлонӣ кишвари ба 
даст овардаро истисмор менамояд. Дар шароити нави геополитикӣ 

хатарҳои гуногунеро аз фаъолияти манфии ҷараёну созмонҳои динӣ 
интизор шудан мумкин аст. Аз ҷумла, фаъолияту ҳадафҳои 
ваҳҳобигароён, салафиён, пайравони ҳизби таҳрир ва дигар 
созмону ҷараёнҳои динӣ, қариб ки як аст ва бунёди ихтилоф ва 

низоъ дар ҷомеа мебошад. Фаъолияти расмию пинҳонии аксари 
созмонҳою ҷараёнҳои динӣ боис пайдоиши ҷанбаъҳои манфӣ, аз 
қабили ифротгарӣ ва таассуб мегардад, ки тамоми башарият дар 
ҷаҳон муқобили он мубориза мебарад. 

Дар хулоса бояд қайд намуд, ки якчанд омилҳои муҳим баҳри 
ба эътидол овардани ҷавонон дар роҳи вусъати худшиносӣ ва 
худогоҳии миллӣ арзёбӣ гардад: 

- Рушди вазъи иҷтимоӣ-иқтисодӣ мамлакат; 

- Амалӣ гардидани барномаҳои давлатии стратегӣ; 
- Вусъатёбии ҷойҳои корӣ ва камолоти мутахассисони 

баландпоя; 
- Тарбияи маънавии ҷавонон дар муассисаҳои таълимӣ; 
- Дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҷой додани порталҳои давлатӣ, ки 

тарғиботгари ғояи меҳанпарастӣ, инсондӯстӣ ва инкори 
бегонапарастиро касб намояд. 
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ТАРБИЯИ МЕҲНАТӢ ОМИЛИ МУҲИМИ 

 ТАРБИЯИ МИЛЛӢ 
 

Меҳнат дар ҳама давру замонҳо яке аз шароитҳои мавҷудият, 

бақои инсон ва ҷомеа ба ҳисоб меравад ва имрӯз ҳам пешрафти 
ҷомеа, беҳтар гардидани сатҳу сифати зинадагӣ маҳз ба ҳамин омил 
вобаста мебошад. Дар шароити имрӯзаи ҷаҳони муосир таҷрибаи 
бархе аз давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон аз қабили Чин, Ҷопон, Олмон 

ва ғайра, ки аз лиҳози иқтисодӣ, техникӣ босуръат рушд ёфтаанд, 
нишон медиҳад, ки муҳимтарин омили пешрафт ин меҳнатдӯстӣ, 
истифодаи технологияҳои нав, истифодаи самараноки вақт ва дар 

рӯҳияи меҳнатдӯстӣ тарбия намудани мутахассисон мебошад.  
Аз ин лиҳоз, бо назардошти дар рӯҳияи меҳнатдӯстӣ, 

ватанпарастӣ тарбия намудани ҷавонон-донишҷӯён бо Қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.03.2006, №94 Консепсияи 

миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул ва мавриди татбиқ 
қарор дода шудааст, ки дар маҷмӯъ 18 номгӯи қисмҳои тарбияро 
фаро гирифтаст. Тарбияи меҳнатӣ тибқи нишондоди Консепсия яке 
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аз қисмҳои таркибии тарбияи инсон ба ҳисоб меравад. Бо 

назардошти дар рӯҳияи меҳнатдӯстию ватанпарастӣ тарбия 
намудани аҳли ҷомеа, алалхусус ҷавонон Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
нутку баромадҳо ва паёмҳояшон мунтазам  таъкид менамоянд, ки 

“Мо бояд Ватанро сидқан дӯст дорем, бо меҳнати софдилона онро 
обод намоем”. Аз ин лиҳоз, дастуру супоришҳои Пешвои миллат 
дар самти тарбияи меҳнатии ҷавонон мо омӯзгоронро  водор 
месозад, ки ҷавононро дар рӯҳияи эътиқод ба меҳнат, ҳамчун омили 

созанда, дигаргунсозанда, дар маҷмуъ офарандаи “табиати дуюм” 
тарбия намоем. 

Бояд тазаккур дод, ки яке аз роҳҳои самарабахши тарбияи 
меҳнатии ҷавонон ин пеш аз ҳама дар тафаккури онҳо  
парваридани эътиқоду муҳаббат ба меҳнат ҳамчун шарти 
мавҷудияти инсон, омили саломатию хушбахтӣ ва фароҳам 

овардани зиндагии шоиста маҳсуб меёбад. Аз ин лиҳоз, дар 
тафаккури ҷавонон парваридани ғояи меҳнат-сарчашмаи саломатӣ, 
бойигарӣ ва хушбахтӣ онҳоро ба меҳнатдӯстӣ, бурдборӣ, тобоварӣ 
ба душвориҳо мутобиқ  менамояд. Мавриди зикр аст, ки дар 

тафаккури ҷавонон рушд додани ғояи меҳнатдӯстӣ бо роҳҳои 
гуногун  амалӣ карда мешавад. Аз он ҷумла, дар муассисаҳои 
таълимӣ ташкили ҳашарҳои дастаҷамъона корҳои ободонӣ, мизҳои 
мудаввар, вохӯриҳо бо пешқадамону кӯҳансолон, соатҳои тарбиявӣ 

дар мавзӯи меҳнату меҳнатдӯстӣ, чорабиниҳои варзишӣ аз роҳҳои 
самарабахши тарбияи меҳнатии ҷавонон мебошанд. Илова бар ин, 
таҷрибаомӯзиҳои истеҳсолӣ  низ як воситаест, ки  донишҷӯён 
худашон меҳнат карда, ба қадри он мерасанд, ба ибораи дигар дарк 

мекунанд, ки воқеан ҳам, “меҳнат шараф аст”. Мутаассифона, дар  
ҷомеаи имрӯзаи мо бархе аз ҷавононе ҳастанд, ки роҳи осони 
зиндагиро  ихтиёр намуда, фориғбол, танбалӣ ва зиндагии 

муфтхӯронаро пешаи худ қарор дода, аз ҳисоби волидайн 
зиндагонӣ мекунанд. Ҳол он ки сарватмандтарин шахсони дунё 
сарвату бойигариҳои худро тавассути меҳнату истеъдодашон ба 
даст овардаанд. Зеро тавре ки маълум аст, танҳо меҳнат инсонро 

сарбаланду шуҳратманд ва сарватманд мегардонад. Меҳнат ҷанбаи 
асосии рушди иқтисодӣ мебошад. 

Мавриди зикр аст, ки ба меҳнат машғул шудан шахсро аз ҳар 
гуна рафторҳои номатлуб, оворагардӣ ва ғайра бозмедорад. Аз 

ҷумла, яке аз сабабҳои ба гурӯҳҳои экстремистию террористӣ 
шомил шудани ҷавонон ҳам, ин бекорӣ ва дар сатҳи паст қарор 
доштани маърифати ҳуқуқии онҳо мебошад. Аз ин хотир, 
ташкилотҳои террористӣ бо ваъдаю фиреби додани маблағи пулӣ 
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ҷавононро бо талқини ҳаёти муфтхӯрона ба доми худ кашиданӣ 
мешаванд. 

Бинобар ҳамин ҳам, тарбияи меҳнатӣ дар ҷавонон ҳиссиётҳои 
бо меҳнати ҳалол зиндагӣ карданро бедор менамояд. Таҷриба 

нишон медиҳад, ки дар замони Шӯравӣ тамоми талабагону 
донишҷӯёни макотиби миёна, миёнаи махсус ва олӣ ба маъракаи 
ғунучини пахта сафарбар карда мешуданд ва ё дар ҳайати отрядҳои 

бинокор фаъолияти меҳнатӣ менамуданд. Барои донишҷӯён он 
солҳо ин як мактаби бузурги меҳнатӣ буд, зеро онҳо ҳамдигарро 
бештару хубтар мешинохтанд, дӯстиву рафоқат пайдо намуда, дар 
меҳнат обутоб меёфтанд ва боз хуб ҳам таҳсил мекарданд, чунки  

хондану омӯзиш  низ меҳнат аст. 
Ҳамин тавр, тарбияи меҳнатӣ ба ҳайси омили муҳими тарбияи 

миллӣ ҷиҳати мутахассиси болаёқату ватандӯст омода шудани 
ҷавонон мусоидат намуда, дар раванди  ташаккули фард ҳамчун 

шахсият замина мегузорад. Аз ин лиҳоз, татбиқи Консепсияи 
миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон хусусан, тарбияи меҳнатӣ 
вазифаи дастаҷамъонаи оила, мактаб, муассиса, корхона ва дар 
маҷмӯъ аҳли ҷомеа мебошад. 
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ТАЪСИРИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТӢ ДАР 

ТАРБИЯИ   НАСЛИ НАВРАС ВА ҶАВОН 
 

Дар ҷомеаи имрӯзаи башарӣ бо суръати кайҳонӣ рушд ёфтани 

илму техника ва технологияи навин таҳаввулоти азимеро ба вуҷуд 
овардааст. Ин таҳаввулот ҳам илмӣ аст ҳам инсонӣ. Таҳаввулоти 
илмӣ албатта ҷанбаи мусбат дорад, чунки дар илм ҳар қадар 
навоварӣ шавад, ҳамон қадар муваффақиятҳои нав ба нав даст 

медиҳанд. Аммо таҳаввулоти инсонӣ хеле баҳсбарангез аст, ки онро 
метавон аз нигоҳи психологӣ – рӯҳшиносӣ ва ахлоқӣ баҳогузорӣ 
кард.  
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Ногуфта намонад, ки муваффақиятҳои илмӣ албатта бевосита 

дастоварди инсоният, самара ва нишонаи нерую иқтидори зеҳнии 
ӯст. Илм бе таъсири инсон ва табиат рушд карда наметавонад, 
аммо тағйири рӯҳияи инсон ва дигаргун гардидани муносибатҳои 
иҷтимоии инсонии ӯ аз як ҷиҳат нигаронкунанда аст. Мушкили 

асосӣ дар он аст, ки муносибат бо муваффақиятҳо ва дастовардҳои 
илмӣ гуногун сурат мегирад. Истифодаи самарбахши технологияи 
навин сабаби боз ҳам зиёдтар рушд кардани илму технология 
мегардад, аммо агар баръакси он сурат бигирад ба ирода ва ҷисми 
инсон зарари зиёде меорад. Инро мо метавонем дар мисоли 
истифодаи телефонҳои мобилӣ мушоҳида кунем. Телефони 

мобилии сенсорӣ ё планшетҳо хеле кори инсонҳоро сабук мекунанд. 
Ба ҷойи ҷузвдони вазнин ё портфел дар як техникаи хурд садҳо 
китобу мақолаҳоро ҷойгир кунонида, ҳамзамон бо истифодаи 
босамар аз интернет инсон бо сабук кардани кори хеш ба як қатор 

дастовардҳои дилхоҳаш расида метавонад. 
Имрӯзҳо мураббиёну омӯзгоронро месазад, ки ҳарчи бештар 

ба тарбияи кӯдакон, насли наврас ва ҷавонон аҳамияти ҷиддӣ ва 
ҳаматарафа диҳанд, аз ҷумла ба муносибати онҳо бо илму техника 

таваҷҷуҳи хоса зоҳир кунанд. 
Чунончи мушоҳида мекунем, дар ҷомеаи кунунӣ азбаски насли 

калонсол бештар ба телефони мобилӣ алоқаманданд, дар зеҳни 
кӯдакон таъсироти манфӣ рӯ ба афзоиш ёфтааст. Аксари модарон 

ҳатто дар дасти тифлакон телефони мобилиро барои ба бозӣ 
машғул шудан медиҳанд, ҳол он ки мо медонем, ки аз ҳар ҷиҳат 
зарар ва таъсири он ба психикаи онҳо кам нест. 

Тарбияи солим дар вуҷуди солим аст. Модоме  ки аз ҷиҳати 

биологӣ солим нестем, системаи асаби мо халалдор шудааст, 
функсияҳои худро иҷро карда наметавонад, дар ин ҳолат фурсат ба 
танзими тарбия дар вуҷуди инсон маҷол нест. Имрӯз насли 

калонсол, ҳатто аксарияти тарбиятдиҳандагон дар аксари вақт ба 
телефони мобилӣ машғуланд. Агар аз баъзе пурсон шавем, ки чаро 
зиёд истифода мекунанд, ҷавоб ин аст, ки гӯё асабро ором 
мекунанд. Саволе ба миён меояд, ки мутолиаи порчае аз сухан ё 
ҳикмат қудрати ором кардани асабро дорад ё техникаи зараррасон? 
Ҳатто дарк намекунем, ки асабияти худро даҳчанд карда истодаем 
ва ин яке аз роҳҳои саҳлангорӣ дар самти тарбия мебошад. 

Муомила дар ин ҳолат байни инсонҳо хубу ором намегузарад. 
Имрӯзҳо истифодаи бемавриди технология ба рефлекси шартӣ 
табдил ёфтааст. 

Насли ҷавон бештар ба сомонаҳои интернетӣ аз қабили 
фейсбук, вайбер, имо, ватсап, ютуб ва ғайра сахт дилбастагӣ 
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доранд, ки то андозае майнаи онҳоро карахт ва ҳатто ба 

манқуртизм бурда мерасонад. Барои пешгирӣ аз ин падидаҳои 
таъсироташон манфӣ чӣ чораҳоро роҳандозӣ бояд кард? Дар 
қадами аввал бояд мо калонсолон худамон муносибати дуруст бо 
технологияро ба роҳ монем. Дуюм, набояд ба кӯдакони хурдсол ва 

хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ телефонҳои 
мобилии сенсорӣ ва планешетҳои симкортдорро диҳем. Сеюм, 
кӯшиш кунем, ки бо кӯдакон ва фарзандоне, ки дар муассисаҳо 
таҳсил мекунанд, бе зарурат тариқи сомонаҳои интернетӣ тамос 

нагирем, чунки мо мебинем, ки дар равзанаи интернетӣ ҳазорон 
рекламаҳо рӯ мезананд, ки хотираи фарзандони моро парешон 
мекунанд. Чорум, набояд фарзанди мо бо ҳамсолони худ хоҳ 
ҳамсинф бошад, хоҳ ҳамкурс, тариқи сомонаҳои интернетӣ беҳуда 

тамос бигирад. Агар воқеӣ назар кунем, дар бештари мавридҳо 
фарзанди мо ҳоҷат ба гуфтугӯйи интернетӣ надорад, танҳо аз рӯйи 
одат ва таъсири муҳити беруна мехоҳад вақти худро ба гуфтугӯ ва 
нашру пахши сурату маводҳои гуногун сарф кунад. Ба ин ҳодиса 

назар кунем, ки чӣ натиҷа медиҳад? Дар асл ҳеҷ натиҷаи мусбат ба 
бор намеорад. Панҷум, фарзандоне, ки аз деҳот ба хотири таҳсил 
дар макотиби олӣ ва коллеҷҳо вориди шаҳр мешаванд, қисми 

зиёдашон аз назорати падару модар берунанд. Зиндагии мустақил 
дар хобгоҳ ва иҷораҳо онҳоро озодие додааст, ки бо техникаи 
навин, аниқтараш бо телефони мобилӣ соатҳои дуру дароз гуфтугӯ 
мекунанд. Пеши роҳи инро тавассути назорати доимӣ ё мутасаддие 

таҳия кардан барои назорат гирифта метавонем.  
Моҳияти технологияҳои навинро фаҳмонида доданамон як 

тарафи масъала бошад, тарафи дигари масъала тарбия кардани 
тариқи истифодаи техникаро бояд ба роҳ монем. Ба ҳар гуна 
маводҳои интернетӣ аз рӯйи эҳсосот дода шудан, оқибатҳои 
нохушро ба бор меорад.  

Дар моддаи панҷуми Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар 
бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон" аз 28.06.2011 таҳти № 

716) зерфасле бо унвони “Асосҳои илмӣ ва таъминоти иттилоотии 

сиёсати давлатии ҷавонон” ба тасвиб расидааст, ки дар он масъалаи 
мазкур матраҳ гардидааст, ки чунин аст: Сиёсати давлатии ҷавонон 

дар асоси комёбиҳои илму техника ва бо назардошти анъанаҳои 
миллӣ ва умумибашарӣ таҳия ва тасдиқ мегардад.  

Давлат барои таъмини хизматрасонии иттилоотии ҷавонон 
система ва марказҳои иттилоот, шабакаи васеи муассисаҳои 
фарҳангию маърифатӣ, аз ҷумла, технологияҳои муосири 

иттилоотӣ, воситаҳои ахбори умум ва нашриявӣ ташкил карда, 
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фаъолияти онҳоро ба татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон равона 
мекунад. 

Дастгирии давлатии ташкилоту муассисаҳои мазкур, ки 
хизматрасонии иттилоотии ҷавононро таъмин мекунанд, дар асоси 

озмун ва мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат 
мегирад. 

Насли ҷавони мо ҳатто медонанд, ки тавассути сомонаҳои 
интернетӣ оилаҳои зиёде вайрон шудаанд. Инсонҳои қаллобу 
фиребкор худро дар ниқоби ҳар гуна аксҳои зебо намудор 
мекунанд. Ҳамагон қонуни масъулияти падару модар дар тарбияи 

фарзандро хуб медонанд, аммо мутаассифона ҳанӯз ҳам 
масъулиятшиносии мо комил нашудааст. Бояд дарк кунем, ки 
масъулият ҷанбаъҳои гуногун дорад. Тарбияи ҷиддӣ ва муносибати 
самарабахш бо фарзанд аз синни кӯдакӣ то даврони ба ҳаёти 
мустақил гусел кардани он зарур аст.  

Дар ҷомеаи кунунӣ мо бояд мунсифона қоил шавем, ки 

технологияҳои навин дар раванди таҳсил дар аксарияти мактабҳои 
олӣ ба таври бояду шояд ба роҳ монда нашудааст. Истифодаи 
самараноки технологияҳои навин дар раванди дарсҳо ва истифода 
аз интернет аз мо маданият ва фарҳанги хосаеро талаб мекунад. 

Имрӯзҳо зарурат пеш омадааст, ки ҷавонони ҳушёру зирак ва 
бедори мо бояд аз уҳдаи таҳлили маводҳои дар сомонаҳои 
интернетӣ пахшшаванда ба хубӣ баромада тавонанд. Мавод аз 
ҷониби кӣ чӣ тавр пахш мегардад, бояд донанд. Ҳушдор бояд дод, 

ки набояд ба ҳар гуна матлаб ва наворҳои гумроҳкунанда тугмачаи 
класс (лайк)-ро пахш кард. Хушбахтона, имрӯз сохторҳои амният, 
Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон чунон ки аз 

таҳлилҳои сомонаи он бармеояд, як қатор ҷавонон, аз ҷумла, 
донишҷӯёнеро, ки ба тамошои наворҳои террористию экстремисӣ 
машғул буда тугмачаи класс (лайк)-ро барои онҳо пахш мекарданд, 
боздошт намудаанд ва мебинем, ки қисме аз онҳо ҳатто маҳбасӣ  

мегарданд. Дар ин радиф натанҳо ҷавонписарон, балки 
ҷавондухтарон ҳам истисно нестанд. Мо набояд ба эҳсосот дода 
шавем, балки ҳама чизро бояд нахуст дар тарозуи ақл бисанҷем ва 
баъдан ба хулоса биёем. 

Имрӯзҳо вирди забони аксарияти насли ҷавон ва миёнасол 
калимаи “современный” чарх мезанад, ки онро бо забони тоҷикӣ 

ҳозиразамон ё замонавӣ гуфтан мумкин аст. Аммо мутаассифона 
ками дар кам орзуи онро дорад, ки ҳамқадами илму технологияи 
замона бошад. “Современный” буданро дар либоспӯшӣ ё баъзе 
амалҳои зоҳирпарастии дигар мебинанд, ҳол он ки ҳамқадами 
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замон бо илм ва навгониҳои илмӣ будан, моро ба рушди илму 
технология бурда мерасонад. 

Имрӯзҳо аз ҳарчи бештар ҷавонони мо ба такмил додани 
донишҳои сиёсӣ ниёз доранд. Зиракии сиёсиро маҳз тавассути 

такмил додани мафкураи сиёсӣ метавон дар худ пурра кард. 
Ҷавонони мо бояд пеш аз ҳама имрӯз дар назди ҷомеаи шаҳрвандӣ 
ва давлате, ки сохтораш конститутсионӣ аст, масъулияти баландро 

эҳсос кунанд. Роҳи хизмати софдилона ба давлату миллатро 
омӯзанд. Ба қадри амнияту оромии ҷомеа ва сулҳу суботи кишвар 
бояд бирасанд. Ба қавли Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон: “Танҳо маърифат пеши роҳи ҷаҳолатро гирифта 
метавонад”. 

Бояд ёдовар шуд, ки давлат ва Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон нисбати ин масъалаҳо бетараф набуда, ба хотири 

мусоидат барои таъмини ҳаёти осоиштаи ҷавонон як қатор 
қонунҳоро ба тасвиб расонидааст. Масалан, дар моддаи чоруми 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи ҷавонон ва сиёсати 

давлатии ҷавонон" дар зерфасли “Самтҳои асосии татбиқи сиёсати 
давлатии ҷавонон” аз 28.06.2011 таҳти № 716 омадааст: 

- тарбияи ҷавонон, аз ҷумла тарбия дар рӯҳияи 
худшиносии миллӣ, ватандӯстӣ, эҳтиром ба рамзҳои давлатӣ, 

масъулияти шаҳрвандӣ, таъмини иштироки онҳо дар рушди 
фарҳанги миллӣ ва забони давлатӣ;  

- пешгирии ҳодисаҳои номатлуби иҷтимоӣ, нашъамандӣ, 
майзадагӣ, экстремизм ва терроризм дар байни ҷавонон; 

- ба ҳаёти ҷомеа фаъолона ҷалб кардани ҷавононе, ки дар 
ҳолатҳои душвори зиндагӣ қарор доранд; Асоси татбиқи сиёсати 
давлатии ҷавононро барномаҳои давлатии ҷавонон ташкил 
медиҳанд, ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

назардошти самтҳои асосии сиёсати давлатии ҷавонон тасдиқ карда 
мешаванд.  

Ба хотири тақвият бахшидани корҳои тарбиявӣ миёни ҷавонон 
набояд аз бобҳои қонуни мазкур сарфи назар кунем. Пеш аз ҳама 
бояд ин қонунро дар амал татбиқ намоем. 

Хулоса, дунёи навин ва пуртазод дар шароити ҷаҳонишавӣ 

(глобализатсия) ва рӯз аз рӯз мураккаб гардидани вазъи сиёсии 
сайёра моро водор бар он мекунад, ки ҳарчи бештар барои азбар 
кардани донишҳои навин ва ҳифзи фарҳангу асолати миллӣ кӯшиш 
ба харҷ диҳем. Тарбияи ватандӯстӣ ва хештаншиносиро дар 

тиннати ҷавонон инкишоф диҳем. Фаромӯш насозем, ки 
технологияҳои инноватсионӣ дар тамоми ҷанбаъҳои ҳаётии мо 
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бетаъсир нестанд, ки дар ин замина худшиносии миллӣ дар роҳи 

ҳифзи арзишҳои ахлоқӣ нақши бузург дорад.  
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Ҷӯраева М., 
муаллимаи кафедраи назария 

ва методикаи таълими забони 
модарии факултети таҳсилоти 

ибтидоӣ ва педагогикаи махсус 
 

ТАҲИЯ ВА ТАТБИҚИ МАҶМӮИ ДАРСҲОИ ХОНИШ ДАР 

ТАШАККУЛИ ТАФАККУРИ ИНТИҚОДИИ 
МАКТАББАЧАГОНИ ХУРДСОЛ  

 

Мувофиқи марҳилаи муайян, дар гурӯҳҳои таҷрибавӣ ва 
назоратӣ сатҳи миёна ва пасти рушди тафаккури интиқодӣ бартарӣ 
дорад ва барои ҳамин фикр кардан лозим аст, ки дар хонандагон 

тафаккури интиқодӣ чи тавр бояд ташаккул дода шавад. 
Инак, дар дарси хогиш марҳилаи ташаккулдиҳандаи 

тафаккури интиқодиро дар гурӯҳҳои назоратӣ ва таҷрибавӣ дида 
мебароем.  

Дарс- машғулияти амалиест, ки дар давоми 40-45 дақиқа, тибқи 
ҷадвали муайян, вақти муайян, бо хонандагони синну солашон 
баробар гузаронида мешавад. 

Хусусиятҳои дарс: 
а) дарс - қисми раванди таълим; 

https://allinweb.ru/
http://www.hhdtkhatlon.tj/
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б) дар дарс фаъолияти муштараки муаллим ва хонандагон ба 
назар мерасад; 

(дар зерсистемаи "муаллим-хонанда", "хонанда -хонанда"). 
Дарс ҳамчун шакли ташкили фаъолияти таълимӣ ва тарбиявӣ, 

маҳсули раванди фаъолият. Дарс бояд: 
1) ба хонандагон имкон диҳад, ки донишро аз худ кунанд; 
2) ташаккул додани маҳорат ва малакаи хонандагон; 
3) баланд бардоштани самараи тарбиявии таълим; 
4) рушди ҳамаҷонибаи хонандагон: умумӣ ва қобилиятҳои 

мушаххас; 
5) ташаккул додани мустақилияти хонандагон, фаъолияти 

эҷодӣ ва корҳои инфиродӣ; 
6) ташаккули қобилияти хонандагон барои мустақилона аз худ 

кардани дониш, кор бо китоб ва дигар маълумоти дидактикӣ; 
7) дар хонандагон ташаккул додани ватандӯстиву гуманистӣ; 
8) тарбияи хонандагон ба меҳнатдӯстӣ, хоҳиши хуб таҳсил 

кардан, барои ҷомеа муфид будан, эҳтироми калонсолон [31, с. 28]. 
Дарс чунин шакли раванди педагогиест, ки муаллим дар 

муддати муайян хонандагонро назорат мекунад, фаъолияти 
маърифатии онҳоро ба инобат гирифта, сатҳи дониши онҳоро 
баланд мекунад, қобилияти нуҳуфтаи ҳар як кӯдакро ташаккул 

медиҳад, чунки ҳар як кӯдак маҳорату малакаи гуногунро доро 
мебошад (мувофиқи А.А. Бударний). Дарс бояд ҳамчун шакли 
асосии ташкили тамоми раванди педагогӣ ҳисобида шавад. Айнан 
дар дарс тамоми бартариҳои системаи синфӣ инъикос мегардад.  

Дар дарс, ташкили самарабахш на танҳо аз ҷиҳати маънавию 
маърифатӣ, балки инчунин дигар фаъолияти рушди кӯдакон ва 
наврасон дида мешавад. [24, с. 148]. 

Ба талаботи умумии дарс инҳо дохил мешаванд:  
- истифодаи навтарини дастовардҳои илмӣ, педагогикаи 

амалии пешрафта;  
- фароҳам овардани шароити мувофиқ барои фаъолияти 

маърифатии хонандагон бо назардошти шавқу ҳавас ва эҳтиëҷоти 
онҳо; 

- барқарор намудани робитаҳои огоҳонаи байнисоҳавии 
хонандагон; 

- пайваста бо дониш ва малакаҳои қаблан бадастомада ва такя 
намудан ба сатҳи донишҳои азхудкардаи хонандагон; 

- ҳавасмандгардонӣ ва фаъолсозии рушди шахсият; 
- истифодаи самараноки воситаҳои таълимӣ; 

- робита бо ҳаёт, фаъолияти истеҳсолӣ, таҷрибаи шахсии 
хонандагон; 
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- ташаккули дониш, маҳорат ва малакаи зарурӣ, усулҳои 
ташаккули тафаккур ва фаъолияти хонанда; 

- ташаккули қобилияти омӯзишӣ, зарурати пур кардани ҳаҷми 
дониш; 

- ташхиси мукаммал, пешгӯӣ ва банақшагирии ҳар як дарс 
Аз ин рӯ, беҳтар аст, ки тафаккури интиқодӣ дар дарсҳои 

хониш ташаккул дода шавад. 
Усулҳои ташаккули тафаккури интиқодӣ дар гурӯҳи таҷрибавӣ 

гузаронида шуда ва асосан дар дарсҳо истифода шуд: "инсерт"; 
"Медонам -  донистам - донистан мехоҳам"; ҷадвали саволҳои 
"пурра" ва "нопурра"; хондан бо ист; "Кластер"; "Сабади ғояҳо"; 
"Синквейн"; пиндори тез; "Мактуб ба оила"; "Гулдастаҳо"; 

"дафтарчаи қайдҳо"; "Ҷустуҷӯи маънои пинҳоншуда"; ҷадвали 
гардиш; ҷадвал - синтез. 

Усулҳои интихобшуда такягоҳи рушди тафаккури интиқодӣ 
хоҳанд шуд ва сифатҳои онҳо чунинанд: омодагӣ ба ислоҳи хатоҳо, 

огоҳӣ, чандирӣ. Мақсад асосӣ ин рушди тафаккури интиқодӣ дар 
хонандагони хурдсол дар синф мебошад, бо хониши бадеӣ- 
истифода аз маҷмӯи усулҳои пешниҳодшуда. Барои ноил шудан ба 
ҳадаф чунин вазифаҳо таҳия карда мешаванд: 

1. Ташаккул додани малака: 
- амалҳои худро бо ҳадаф санҷида, хатоҳоро ёфта, онро ислоҳ 

кунед; 
- муайян кардани сабабҳои падидаю ҳодисаҳо; 

- маълумотро дар шакли возеҳ ва пинҳоншуда хонед; 
- мустақилона тасаввур кунед, ки барои ҳалли масъалаи 

додашуда, кадом маълумот зарур аст;  
- маълумотро аз матну ҷадвалҳо, диаграммаю тасвирҳо ёбед. 
2. Ба хонандагони хурдсол таълим додани тафаккури 

танқидиро барои халли вазифахои дар наздашон гузошташуда. 
Мӯҳлати тадқиқот: 10 дарс иборат аз 40 дақиқа, 4 маротиба 

дар як ҳафта аз рӯи ҷадвал. Тақсимоти усулҳои рушди тафаккури 
интиқодӣ тавассути дарсҳо аз рӯи банақшагирии мавзӯъ ва 

мундариҷаи таълим сурат гирифт. Мувофиқи ин меъёр, усулҳои 
таълим ба таври зерин тақсим карда шуданд: 

- дарси 1 - "сабади ғояҳо", "инсерт", "пиндори тез"; 
- дарси 2 - "ҷадвал -синтез"; 

- дарси 3 - "инсерт", ҷадвали гардиш; 
- дарси 4 - "дафтарчаи қайдҳо", ҷадвали ҷамъбастӣ, ҷадвали 

саволҳои "пурра" ва "нопурра", "синквейн";  

- дарси 5 - "Ҷамъ - тарҳ - савол", "медонам -донистам -донистан 
мехоҳам"; 
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 -дарси 6 - "инсерт", "сабади ғояҳо"; 
- дарси 7 - "кластер", "пиндори тез"; 
- дарси 8 - ҷустуҷӯи маънои пинҳоншуда, "пиндори тез2", 

"мактуб ба оила "; 
- дарси 9 - хондан бо ист, кластерҳо, сабади ғояҳо, "медонам-

донистам -донистан мехоҳам"; 

- дарси 10 - "медонам-донистам -донистан мехоҳам"; ҷадвали 
саволҳои "пурра" ва "нопурра", "инсерт". 

Таҳлили дарсҳои омӯхташуда. 
Аз дарси аввал мо тавонистем хонандагонро ба дарс шавқманд 

созем. Ин шавқмандӣ дар давоми тамоми дарсҳо вуҷуд дошт. Бояд 
гуфт, ки шумораи иштирокчиён дар дарс на ҳамеша устувор буд. 

Дар марҳилаҳои гуногуни амал, мо бо як қатор мушкилот 
дучор шудем, ки аз ӯҳдаи ҳалли он баромада тавонистем. Лаҳзаи 

душвор барои мо ин буд, ки хонандагон аз усулҳои нав он қадар 
бохабар набуданду ҷиддӣ ба ин гуна дарсҳо аҳамият намедоданд. Аз 
ҳамин сабаб дар давоми дарс беинтизомиҳо дида мешуд, ки ин 

моро ба мушкилиҳо дучор кард.  
Бачаҳо дар иҷрои вазифаҳо фаъолона ширкат варзиданд. Вале 

дар давоми дарсҳо худи хонандагон пешниҳодҳои худро иброз 
карда, байни худ саволу ҷавобҳо мекарданд. Ба онҳо чунин тарзи 

дарсгузарӣ писанд омад. 
 Ҳангоми кор бо усули "сабади ғояҳо", "инсерт", "синквейн", 

"ҷадвал -синтез ","медонам -донистам -донистан мехоҳа" 
мушкилоте ба миëн омад, ки хонандагон аз ӯҳдаи иҷрои вазифаҳо 

ба зудӣ баромада наметавонистанд. Чунки сатҳи дониши ҳар як 
хонанда гуногун буд. Бо мурури замон ин мушкилӣ аз байн 
меравад, зеро омӯзгорони синфҳо аз усулҳои нав бохабар шуданд. 

Дарси аввал 
Асоси дарс кори гурӯҳӣ мебошад. Ҳангоми иҷрои супориш дар 

гурӯҳҳо душворӣ  ба амал омад. Сабаб ин буд, ки хонандагон қабл 

аз он ҳама вақт фронталӣ ё инфиродӣ кор мекарданд, лек агар 
гурӯҳӣ кор кунанд, қуллайтар аст. Ҳангоми иҷрои вазифаҳо дар 
доираи усулҳои ташаккули тафаккури интиқодӣ, хонандагон 
мушкилоти зиёдеро аз сар гузарониданд. Барои мактаббачагони 
хурдсол дарк кардани он, ки ба саволҳои худ онҳо танҳо дар охири 
дарс ҷавоб мегиранд, мушкил буд. Дар ин хусус, қабули "Тахмини 
дершуда"-ро хонандагон хуш пазируфтанд. 

Қабули "сабади ғояҳо" дар байни кӯдакон эҳсосоти гуногунро 
ба вуҷуд овард. Бояд қайд кард, ки кор бо техникаи "инсерт" ба 

қадри кофӣ ба осонӣ гузаронида шуд. Зеро хонандагон пеш аз ин 
дарс бо ин гуна усул  каму беш шиносоӣ пайдо карда буданд ва 
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барои ҳамин ҳам онҳо аз ӯҳдаи вазифаҳои додашуда баромада 
тавонистанд.  

Дарси дувум  
Дар асоси бозии "ҳалқаи майна" дарс гузаронида шуд. Синф ба 

дастаҳои иборат аз 4 хонанда тақсим карда шуд. Дар аввали бозӣ, 
ба хонандагон фаҳмонида додем, ки ин мусобиқа нест, балки бо ин 

гуна метод мо сатҳи дониши шуморо месанҷем. 
Барои тафтиши вазифаи хонагӣ аз техникаи "ҷадвал-синтез" 

истифода бурдем. Ҳангоми пур кардани сутунҳои ҷадвал 
"Калимаҳои калидӣ" ва "иқтибосҳо аз матн", хонандагон ба 

мушкилиҳо дучор нагаштанд. Онҳо қаблан бо муаллим чунин 
корҳоро анҷом дода буданд. Душвории асосӣ ин пур кардани 
сутуни "чаро ин калима барои ман муҳим аст?" буд. Мақсади 
асосии ин сутун аз он иборат аст, ки хонанда дар натиҷаи хондани 

ин матн ба чӣ хулосае баромад ва ин матн ба ӯ барои чӣ лозим аст. 
Дар натиҷа, кор бо ҷадвал аз нақшаи инфиродӣ ба фронталӣ: 
тамоми гурӯҳ ин сутунро ҳамроҳ пур кард ва мақсади худро низ 

аҳлона баëн карданд.  
Дарси сеюм  
Дарси сеюм чунин усулҳоро ба мисли "инсерт" ва ҷадвали 

гардиш дарбар мегирифт. Барои хонандагон, ин дарс ошно буд, 
зеро онҳо мавзӯъҳои хондаи худро дар солҳои гузашта дида 

баромаданд. Дар гузаронидани ин дарс мушкилоти ҷиддӣ ба вуҷуд 
наомад. Хонандагон супоришҳоро дар доираи усулҳо ба осонӣ 
иҷро карданд, зеро супоришҳо ба онҳо то андозае ошно буданд. 

Пур кардани ҷадвали гардиш барои мактаббачагон нав ва 

ҷолиб гардид. Қаблан муқоиса шифоҳӣ сурат мегирифт, пас аз он 
хулосаи кори анҷомдодашуда сабт карда мешуд. Дар давоми ин 
дарс, хонандагон тавонистанд қаҳрамонони асарҳои адабиро дар 
ҷадвал ҷойгир карда, муқоиса намоянд. Дар охири кор  хонандагон 

аз ӯҳдаи ҳалли вазифа баромаданд, зеро онҳо вазифаро худ 
менавиштанд. Хулоса, ин дарс ба хонандагон хеле ҳам писанд омад. 

 Дарси чорум 
Ҳангоми омӯзиши ҳикояҳо дар дарс техникаи "дафтарчаи қайд 

", ҷадвали ҷамъбастӣ, ҷадвали саволҳои" пурра "ва" нопурра", 
"Синквейн" истифода бурда шуд. Дарс барои хонандагон аз сабаби 
нав будани шакли кор хеле душвор буд, аммо ин ба аҳли гурӯҳ 
писанд омад. Хонандагон ба осонӣ аз ӯҳдаи вазифаҳои дар доираи 

ҷадвали меҳварӣ ва "дафтарчаи қайдҳо"баромада тавонистанд. 
Чунин вазифаҳои монанд ба инро онҳо дар раванди таълим 
гузашта буданд. Фарқият аз супоришҳои гузашта иборат аз он буд, 
ки ҳама андешаю хулосаҳо, фикри онҳо нисбати ҳикояи хондашуда 
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дар ҷадвалҳои дахлдор сабт карда шуданд. Дар натиҷаи аз нутқи 

шифоҳӣ ба нутқи хаттӣ гузаштан, андешаҳо дар занҷири мантиқӣ 
саф кашида, фикрҳо ба ҳам пайваст мешуданд.  

Аз ин рӯ, барои хонандагон хулоса баровардан аз чизҳои 
хондаашон осонтар мебошад. 

Иҷрои усули Синквейн боиси эҳсосоти мусбат гардид. 
Хонандагон дар панҷ байти худ эҳсосот, ҳиссиёт, фикрҳо, эҷодиёти 

худро ҷойгир кунониданд. Бисёриҳо фикрҳои худро ба ҳамсинфон 
озодона баëн карда тавонистанд. 

Тартиб додани ҷадвали саволҳои "пурра" ва "нопурра" аз ҳама 
бештар вазифаи душвор ба назар расид.  Хонандагон одат 
доштанд, ки саволҳоро танҳо ба онҳо омӯзгор медод. Акнун вазифа 
дода шуд, ки онҳо худ саволҳо тартиб дода, ба дигарон пешниҳод 
намоянд. Ба хонандагон вазифа дода шуд, ки аз адабиëтҳои 

хондашудаашон истифода бурда, саволҳо тартиб диҳанд ва фикру 
ақидаҳои худро нисбат ба ҳамон матни хондаашон баëн кунанд. Ин 
вазифаи хонагӣ буд. Дарси гузашта хонандагонро водор сохт, ки аз 

методҳои нав бохабар шаванд. Дарси имрӯза мушкил ҳам бошад, 
хеле хуб гузашт.  

Дарси панҷум 
Дар давоми дарс хонандагон бо техникаи нави ташаккули 

тафаккури интиқодӣ шинос шуданд, ки "ҷамъ -тарҳ - савол " ном 

дорал. Вазифаи хонандагон таҳлили маълумоти дар дарс 
бадастомада мебошад ва барои худ онро ба 3 гурӯҳ тақсим кардан: 
маълумоти муфид, ки дар зиндагӣ лозим аст (ҷамъ), маълумоте, ки 
муфид нест (тарҳ), маълумоти ҷолиб ё номаълум (савол). Ин гуна 

усул ба хонандагон хеле ҳам писанд омад, зеро онҳо бо хондани 
матн бо қалами худ дар китоб аломатҳои заруриро гузоштанд. 

Инчунин, дар дарс техникаи "медонам -донистам -донистан 
мехоҳам" истифода шуд.  Ҳангоми тартиб додани ин ҷадвал, 
хонандагон ҳеҷ ба душворие дучор нагаштанд, зеро пур кардани ин 
ҷадвал ба онҳо писандтар аст.  

Дарси шашум  
Дарс аллакай аз оғоз ба хонандагон писанд омад. Сараввал 

хонандагонро ба 4 гурӯҳ тақсим намуда, усули "инсерт"-ро ба роҳ 
мондем. Хонандагоне, ки ҳатто дар дарс пассив буданду иштирок 
намекарданд, дар давоми дарс фаъолияташонро нишон дода 
тавонистанд. Аз гузашти дарси имрӯза қонеъ гаштем. Зеро онҳо 
акнун метавонистанд озодона байни ҳамдигар сухан ронанд.  

Дар охири дарс аз усули "сабади ғояҳо" истифода бурдем. Мо 

бо хонандагон ҳикояи Садриддин Айниро, ки "Ҳайбар" ном дошт, 
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муҳокима кардем. Ҳар як хонанда  фикру ақидаи худро баëн намуд. 

Дарси имрӯза низ ба хонандагон писанд омад.  
Дарси ҳафтум 
Дар ҷараёни дарс усули "кластер" истифода бурда шуд. Имрӯза 

мавзӯи дарс "Кенгуруи дайду" ном дошт. Барои дар хотир 

мустаҳкам нигоҳ доштани ин матн, бо хонандагон кластер сохтем, 
яъне ин боис мегардад, ки хонанда тафаккурашро мустаҳкамтар 
гардонад.  

Иҷрои усули Синквейн боиси эҳсосоти бисёри мусбат гардид. 
Хонандагон дар панҷ байти худ эҳсосот, ҳиссиёт, фикрҳо, эҷодиёти 
худро ҷойгир кунониданд. Бисёриҳо фикрҳояшонро ба ҳамсинфони 

худ озодона баëн карда тавонистанд. Дар охир хонандагон доир ба 
мавзӯи имрӯза зарбулмасалу мақолҳо гуфтанд.  

 
Дарси ҳаштум 
Дар дарс чунин усули рушди тафаккури интиқодӣ истифода 

шуд: “ҷустуҷӯи маънои пинҳоншуда "," тахминҳои деркардашуда 
"ва" мактуб ба оила ". Усули якум ва дуюм ба хонандагон шинос 
буд, онҳо зуд аз уҳдаи  иҷрои машқҳо баромада тавонистанд. Барои 
ëфтани зарбулмасал, ки ба матн мувофиқ аст, аз усули “ҷустуҷӯи 

маънои пинҳоншуда " истифода бурдем. Хонандагон аз ӯҳдаи ин 
вазифа ҳам баромада тавонистанд.  

Усули нав барои хондагон ин "мактуб ба оила" буд. Ба 
хонандагон фаҳмонидем, ки барои оилаи худ чунин мактубе 
нависед, ки суханонатон таъсирбахшу кӯтоҳ бошад. Баъд 
хонандагон ҳар яке ба оилаи худ мактуб навиштанд. Пас аз он, ки 
вазифаро тафтиш кардем, ба хулосае омадем, ки хонандагон хуб аз 
ӯҳдаи вазифа баромадаанд.  

Дарси нӯҳум 
Дар дарс аз усули "хониш бо ист", "кластер", "сабади ғояҳо", 

"медонистам -донистам -донистан мехоҳам" истифода бурдем. Дар 
равиши дарс ба ягон мушкилие дучор нагаштем.  

Ҳамроҳ бо хонандагон дар дафтар 2 кластерро тасвир кардем. 
Дар кластери аввал симои хурӯс ва дар кластери дувум симои 

кенгуруро таҳлил кардем. Хонандагон баъд ҳамроҳ фарқияти ин ду 
симоро ба аҳли синф гуфтанд. Ва дар охир пешниҳод карданд, ки 
агар дар матн ду симо ояд, хуб мешавад, ки аз усули "кластер" 
бештар истифода баранд. Ҳамин тавр хонандагон бо шавқ аз ӯҳдаи 
вазифаҳо баромаданд.  

Дарси даҳум 

Мо ҳамроҳ бо хонандагон имрӯз шеъри Боқӣ Раҳимзода 
"Сулҳ"-ро аз худ кардем. Дар дарс бошад, аз усулҳои "медонам -
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донистам -донистан мехоҳам", "инсерт", ҷадвали саволҳои "пурра" 

ва "нопурра" истифода бурдем. Ба хонандагон ин усулҳо аллакай 
маълум буд ва онҳо аллакай ба иҷрои вазифаҳои имрӯза омода 
буданд. Ба хонандагон вазифа дода шуд, ки дар хона аз ҷадвали 
саволҳои "пурра" ва "нопурра" истифода баранд. Усулҳои 

боқимондаро бошад, дар равиши дарс истифода бурдем. 
Хонандагон мисли ҳамеша фаъол буданд. 

Умуман, дарсҳо хеле бомуваффақият гузаштанд. Хонандагон 
тавонистанд, ки дар давоми дарсҳо худро нишон диҳанд, фикру 

ақидаи худро баëн кунанд, аз эҷодкории худ истифода баранд. 
Хонандагоне, ки дар дарс оромона менишастанд, акнун ба 
фаъолияти таълимӣ ҷалб карда шуданд. Онҳо фаҳмиданд, ки 
вазифаи хонагӣ низ метавонад дорои усулҳои ташаккули тафаккури 
интиқодӣ бошад. Истифода из усулҳои гуногун боис гардид, ки 
хонандагон дар дарсҳо фаъол бошанд ва тавонанд, ки аз 

мушкилиҳои рӯзмарра бароянд.  
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ҶАҲОНИШАВӢ ВА ҲУШЁРИИ СИЁСИИ ҶАВОНОН  

ДАР РАВАНДИ СИЁСӢ 
 

«Фарҳанг   ҷавҳари  ҳастии миллат  буда, дар  ташаккулу  

такомули ҷаҳони   маънавии   ҷомеа  ва   тақвияти   андешаву  рӯҳияи  
миллӣ  нақши муассир ва ҳатто муайянкунанда мебозад. Асоси 

сиёсати фарҳангии давлати мо тавассути тарғиби ҳамаҷонибаи 
таърихи ибратомӯзи халқамон, мероси гаронбаҳои фарҳангиву адабии 

миллати куҳанбунёдамон, арзишҳои милливу умумибашарӣ баланд 
бардоштани сатҳи худшиносиву худогоҳӣ, ифтихори миллӣ, эҳсоси 

ватандӯстиву ватанпарастии ҳар як фарди ҷомеа, таҳкими ваҳдати 
миллӣ ва дастовардҳои истиқлолияти Ватанамон мебошад». 

Эмомалӣ Раҳмон 

Фарҳанги ҳар миллат оинаест, симои воқеии ӯ дар он инъикос 
мегардад. Барои ҷомеаи мо низ дар оинаи фарҳангиамон симои 
худро шинохтан ва дар он нақши миллию инсонпарваронаи  

таърихамонро барҷаста  намудор кардан, бояд аз муҳимтарин 
вазифаҳои замони истиқлолият бошад. Тоҷикон аз ҷумлаи 
миллатҳои асили фарҳангӣ буда, дар эҷоду офариниши рукнҳои 
тамаддун, арзишҳои фарҳангӣ ва инкишофи  илму дониш таҷрибаи 

ғанӣ ва таърихӣ андӯхтаанду мероси маданиву фарҳангии моро 
дигар халқияту миллатҳо фаровон истифода мебаранд. 

Инсоният дар оғози қарни навин ба марҳилаи ҷаҳонишавӣ, ки 
омили муҳими ба ҳам наздикшавии кишварҳо ва халқҳои сайёра, 

рушди илму техника ва технологияҳои муосир мебошад, ворид 
гардидааст. Дар баробари ин, равандҳои навин ба пайдоиши 
таҳдиду хатарҳои нав, аз қабили терроризму экстремизм, 
ҷинояткории муташаккили байналмилалӣ, кӯч бастани садҳо ҳазор 

шаҳрвандони давлатҳои ҷангзада ба дигар кишварҳо ва дар ин 
замина мураккаб гардидани вазъи олам мусоидат намудааст. Аз ин 
ҷост,  ки  ҳоло ҳам баъзе афроди ҷомеаи ҷаҳонӣ ба қадри сулҳу 
ваҳдат намерасанд ва бо мақсади гумроҳ намудани мардум ба 
ноором кардани вазъи орому осудаи кишварҳо даст мезананд. 
Масъалаи пойдору устувор нигоҳ доштани истиқлолият, сулҳу 

оромӣ, суботи сиёсӣ, ваҳдати миллӣ аз ҳар як фарди огоҳу 
бедордили ҷомеа ва тамоми афроди бонангу номуси миллат тақозо 
менамояд, ки бо дарки баланди масъулиятшиносӣ, маҳорати касбӣ, 
интизоми қатъӣ, сатҳи баланди дониш, малакаи коршиносӣ ва 
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зиракии сиёсӣ барои ҳифзи марзу буми Ватан ва ҳимояи 

манфиатҳои давлату миллат ҳамеша омода бошем.  
Тавре  маълум аст, яке аз омилҳои асосии рушди ҳар кишварро 

дар қатори дигар арзишҳо захираҳои инсонӣ, аз ҷумла ҷавонон 
ташкил медиҳад. Ин имкон медиҳад, ки сиёсати давлатии ҷавонон 

ҳамчун яке аз самтҳои муҳими рушди ҷомеа мавриди баррасӣ қарор 
дода шавад. Дар кишваре, ки вазъи демографӣ мунтазам афзоиш 
меёбад ва беш аз 35 фоизи аҳолиро насли ҷавон ташкил медиҳад, 
муайян намудани сиёсати давлатии ҷавонон аз нуқтаи назари сиёсӣ 

ва иҷтимоӣ аҳамияти калон дорад. Ҷавонон объекти манфиатҳои 
миллию давлатӣ буда, яке аз омилҳои асосии таъмини рушди 
давлат ва ҷомеа ба ҳисоб мераванд. Ояндаи наслҳои нав бояд ба 
таври ногусастанӣ ба вазифаҳои ҳифз, рушд ва эҳёи кишвар 

алоқаманд буда, вориси таърихӣ ва фарҳангӣ бошанд. 
Фарҳанги сиёсии ҷавонон дорои хусусияти фаъоли 

инноватсионӣ ва истеҳсолӣ буда, нерӯи меҳнатӣ ва эҷодии 
ҷавононро инъикос менамояд. Татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон 

ба фароҳам овардани шароити ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва ташкилӣ, 
кафолат барои аз ҷониби ҷавонон интихоб гардидани роҳи зиндагӣ, 
худтатбиқнамоии шахсии ҷавонон, рушд ва дастгирии 

иттиҳодияҳои ҷамъиятии ҷавонону кӯдакон, ҳаракат ва ташаббусҳо 
нигаронида шудааст. Инкишофи фарҳанги  сиёсии ҷавонон ба 
сиёсати давлатии ҷавонон вобастагӣ дорад.  

Чунончӣ: 
 «ин сиёсати давлат дар самти танзими муносибатҳои ҷавонон 

ва давлат мебошад; 
 ин низоми ташаккули афзалият ва чораҳое мебошад, ки 

барои фароҳам овардани шароит ва имконият ҷиҳати ба иҷтимоиёт 
самт бахшидани ҷавонон ва худтатбиқнамоии онҳо, рушди нерӯ ба 
манфиати кишвар ва мутаносибан ба рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва 

фарҳангии мамлакат, таъмини рақобатпазирии он ва таҳкими 
амнияти миллӣ нигаронида шудааст; 

 он аз ҷониби мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти 
иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бо иштироки иттиҳодияҳои 

ҷамъиятии ҷавонон ва кӯдакон, ташкилотҳои ғайриҳукуматӣ ва 
дигар шахсони ҳуқуқию воқеӣ ташаккул ва татбиқ мегардад; 

 самти стратегии давлатро ҷиҳати таъмини рушди иҷтимоию 
иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ, дар ҷавонон ташаккул додани ҳисси 
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ватанпарастӣ ва муҳаббат нисбат ба таърих ва фарҳанг, риояи 

ҳуқук ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд инъикос менамояд».26 
Дар Тоҷикистон солҳои охир дар радифи дигар кишварҳо 

ҳизбу ҳаракатҳои гуногуне пайдо шуданд, ки характери ифротӣ 
дошта, бо фаъолияташон ба ҷомеа бадбахтӣ, бенавоӣ, харобиву 

саргардониҳо «тақдим» кардаанд. Ин амали онҳо, бешак, ҳамон  
нафарон ё доираҳоеро шод месозад, ки гурӯҳҳои ифротиро 
сарпарастӣ карда, манфиат мебинанд. Ин гурӯҳҳо ҳеҷ гоҳ дар 
фикри ободию пешрафти ҷомеа ва роҳату осоиши инсоният 

нестанд, балки ҳамеша бо кирдорҳои номатлуби хеш ба ҷамъият 
зарар расонида, аҳолии осоиштаро дар гӯшаҳои гуногуни олам 
азият медиҳанд. Гурӯҳҳои ифротӣ як зуҳуроти манфӣ ва хатарнок 
барои ҷомеа мебошанд ва мо «ифротӣ» буданро маҳкум мекунем.  

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Сарвари 
давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба мақомоти 
олии қонунгузории мамлакат оиди муаммои имрӯзаи ҷомеаи 
ҷавононро мавриди таҳлил қарор дода, аҳли кишварро ба “ҳалли” 

масъалаи мубрами ҷавонон ҳидоят намуданд, ки дар он чунин 
омадааст: “Барои эмин мондан аз таъсири манфии раванди 
фарогири ҷаҳонишавӣ, ки хоҳу нохоҳ фосилаи замону вақт, 
сарҳадҳои маънавӣ ва асолати фарҳангии давлатдории миллиро 
тағйир медиҳад тафаккури солими миллиро, дар зеҳни ҷавонон 
инкишоф додан, арзишҳои миллии худро аз таҳдидҳои хатарбори 

тахрибкориву тундравӣ ҳифз кардан, ваҳдати  миллиро таҳким 
бахшидан, амнияту суботи ҷомеаи кишварро мустаҳкам намудан, 
сатҳи огоҳии мардум, хусусан ҷавононро баланд бардоштан аз 
ҷумлаи корҳои доимӣ ва заҳматталаби сиёсати давлатдорӣ ва 

фарҳангии мо мебошад”.27 
Агар ба умқи суханҳои Пешвои миллат равем, мефаҳмем, ки 

дар раванди ҷаҳонишавӣ ҳар миллату халқият бояд фарҳангу 

асолати миллии хешро ҳифз намояд ва ба несту нобуд нагардидани 
он заҳмат намояд. Зеро таърих худ гувоҳ аст, ки дар тӯли раванди 
ҷаҳонишавӣ баъзе халқиятҳо маданияти хешро аз даст доданд ва 
қариб ҳамчун миллат низ аз байн рафта истодаанд. Яке аз роҳҳои 

бади ҷаҳонишавӣ ин ба миён омадани ҳизбу гурӯҳҳои иртиҷоӣ, аз 
ҷумла террористиву экстремистӣ аст, ки ҷавононро ба коми худ 

                                                           
26 Стратегияи сиёсати давлатии ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020, аз «4 » 

октябри соли 2011, Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, №480. 
27 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии кишвар. – Душанбе аз 20 
апрели соли 2011. С. 24 
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мекашад. Ин ҳолат имрӯз як қатор ҷомеаи давлатҳои пасошӯравиро 

низ ҷалб намудааст.  
Мутаассифона, бархе аз ҷавонони гумроҳшуда ба гурӯҳҳои 

экстремистиву террористӣ дохил мешаванд, ки  аз чунин сабабҳо 
иборат аст:  

- дар замони муосир ҷавононе мавҷуд ҳастанд, ки бо вуҷуди 
шароити пасти иҷтимоию иқтисодӣ доштанашон ба ифротгароӣ 

дода намешаванд. Аммо ҳолатҳое мешавад, ки инсон шароити хуби 
оилавӣ доштанаш ҳам ба роҳҳои бад меравад. Дар ин ҷо сабаби 
асосӣ талқиннамоӣ буда, мафкураи нокифоягӣ доштани ҷавонон 
нақш мебозад. Чанде ки дараҷаи ҷаҳонбинӣ васеътар бошаду 

мафкура инкишофёфта, ҳамон қадар шахс худро аз корҳои ифротӣ 
камтар дур намояд. 

- ҷавонони мо имрӯз маърифат ва саводи ибтидоии динӣ кофӣ 

надоранд. Имрӯзҳо байни ҷавонон ба дини ислом таваҷҷӯҳи зиёд 
доранд, вале онҳо шинохти дурусти динӣ надоранд. Бинобар ин, 
вақте онҳоро бо номи дин ба ягон ҷо даъват мекунанду мегӯянд, ки 

ислом ҳамин асту ҷиҳод ҳамин, ҷавонон бовар мекунанд. Барои ин 
бояд ҷавонон бо чашм ва дили худ дини мубини исломро дуруст аз 
худ намояд.  

- ҷавононе, ки ҷаҳонбинии хуби сиёсӣ надорад, моҳияти 
равандҳои сиёсии ҷомеа, минтақа ва ҷаҳонро дарк намекунад, 
гумон мекунад, ки ин ҳаракатҳо исломианд. Бинобар ин, ба онҳо 
ҳамроҳ мешаванд. Бехабар аз он ки на дар хизмати ислом, балки 

дар хизмати кадом як хоҷае қарор гирифтааст. Барои пешгирӣ 
намудани ин вабои аср ҳам маърифати динӣ ва ҳам маърифати 
сиёсии мардумро баланд бардоштан лозим. Бояд сатҳи 

маърифатию ҷаҳонбинии ҷавононро баланд бардошта, корҳои 
таблиғотӣ ва таълимиро дуруст ба роҳ монем, ҳадди ақал инсон аз 
расонаҳои давлативу хориҷа истифода намояд ва онҳоро тақозо 
кунанд.  

Омили ҳастӣ фарҳанг ва нишони ҷовидонию тамаддунофарии 
халқу миллатҳо мебошад. Фарҳанг буд, ки баъди ҳазорсолаҳо 
миллати тоҷик эҳё гардид ва дар арсаи ҷаҳонӣ шинохта шуд. 

Фарҳанг аст, ки ҳаёти инсоният мазмуну мӯҳтавои хоса пайдо 
намудааст ва байни ашхос эҳтирому самимият ва садоқат 
ҳукмфармо мебошад. Дар шароити дигаргунсозиҳои муносибат ва 

ташаккули давлати соҳибтамаддун иштироки ҷавонон дар 
ташаккули фарҳанги миллӣ ва ҳуввияти ватандӯстӣ басо 
ногусастанист. 

Ҷавонон дар давраҳои алоқаманди ҳаётӣ метавонанд 
пойдевори фарҳанги миллӣ ва ватандориро созанд ва ба наслҳои 
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дигар супоранд. Дар ҳамин васила, сатҳу сифати пойдевори 

фарҳангию тамаддунофарӣ аз садоқат, ҳамбастагӣ ва фаъолнокии 
насли ҷавон вобастагии зич дорад. Аз ин рӯ, дар сатҳи кишвар дар 
самти татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон Барномаи давлатии 
тарбияи ватандӯстии ҷавонон пайваста амалӣ мегардад, ки дар 

доираи он тадбирҳои гуногуни алоқаманд ба тарбияи фарҳангӣ ва 
ватандӯстии ҷавонон мунтазам андешида мешаванд. 

Усулҳои муттаҳидӣ ва рушди имконоти фарҳангии ҷавонон ин 
ташкили фестивал ва форумҳои ҷумҳуриявӣ ва минтақавӣ мебошад, 

ки дар натиҷа садҳо насли ҷавони кишвар имкон пайдо мекунад, то 
аз ҳаёту фаъолияти якдигар огоҳ бошад ва таҷриба андӯзад. Бо 
ҳамин мақсад дар самти татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон 
ҳамасола мунтазам фестивали дӯстии ҷавонон бахшида ба рӯзҳои 

таърихӣ баргузор мегардад. Мавриди ташкили фестивал бахшида 
ба санаи муайяни таърихӣ ин худ аллакай ҷалби ҷавонон ба 
шиносоӣ, маълумотнокӣ ва пос доштани фарҳанг ва тамаддуни 
миллӣ мебошад. 

Дар партави мулоқоти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҷавонон 23 майи 
соли 1997 ва бо қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 май соли 1998, №628 23 май Рӯзи 
ҷавонони Тоҷикистон қабул гардид.28 

Ҳамин тариқ, аз соли 1998 инҷониб 23 май ҳар сол дар миқёси 
ҷумҳурӣ ҳамчун Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон бо шукӯҳи шаҳомати 

хосае ҷашн гирифта мешавад. Бахшида ба Рӯзи ҷавонони 
Тоҷикистон ҳамасола дар сатҳи тамоми шаҳру ноҳияҳо 
чорабиниҳои гуногуни фарҳангию фароғатӣ ва маърифатию 
иттилоотӣ дар шакли “Моҳонаи ҷавонон”, “Даҳрӯзаи ҷавонон” ва ё 

“Ҳафтаи ҷавонон” ташкил ва баргузор мегарданд. Ин чорабиниҳо 
барои ҷавонон ҳамчун муҳаррики тозашаванда ва сол ба сол 
қавишаванда шинохта мешавад. Дар ҳар давраҳои ҷашнӣ ҷавонон 
бори дигар мавқеи хоса доштани худро дар бунёди ҷомеаи 

тозабунёд эҳсос мекунанд ва барои боз ҳам фаъол будан, камари 
ҳиммат мебанданд.  

Бо қарори Коллегияи Кумита аз 26 апрели соли 2004 №227 
«Оид ба таҷлили Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон» дар ҷумҳурӣ «Ҳафтаи 

ҷавонон» эълон гардид. Чорабиниҳои асосии Рӯзи ҷавонон 23 май 
дар шаҳри Душанбе доир гардиданд. Рӯзи ҷавонон аз маросими 
гулчамбаргузорӣ дар пояи муҷассамаи Исмоили Сомонӣ оғоз ёфт. 
Дар ин рӯз маросими ботантанаи супоридани дипломҳои ҷоизаи ба 

                                                           
28 Ҳамон асар. С.231. 
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номи Исмоили Сомонӣ ва стипендияҳои Кумитаи кор бо ҷавонон 

доир гашт. Ҳамзамон, ба 15 нафар стипендияҳои Кумита ботантана 
супорида шуд. Шоми 23 май дар Варзишгоҳи марказӣ бо ширкати 
собиқадорони ҳаракати ҷавонон, донишҷӯёну хонандагон, 
сарбозон, ҷавонони касбу кори гуногун, дорандагони Ҷоизаи ба 

номи Исмоили Сомонӣ, стипендиатҳои Президентӣ ва Кумитаи кор 
бо ҷавонон чорабинии фарҳангӣ доир гардид. Дар чорабинии 
ҷавонон намояндагони Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, вакилони 
халқ дар Маҷлиси Миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагони вазорату идораҳо, 
собиқадорони ҳаракати ҷавонон, сафоратхонаҳо, ташкилотҳои 
байналхалқӣ ва расонаҳои ахбори умуми ҷумҳурӣ иштирок 
намуданд. 
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ҶAВOНOН – НЕРӮИ OЯНДACOЗИ ДAВЛAТУ МИЛЛAТ 
 

Муcaллaм acт, ки дaр шaрoити дигaргунcoзиҳoи ҷaҳoнӣ 
муқaррaр кaрдaни чaҳoрчўбaҳo вa меъёрикунoнии мунocибaт 

ниcбaт бa қишрҳoи муaйяни ҷoмеa, бaхуcуc ҷaвoнoн тaқoзoи зaмoн 
вa тaлaбoти ҷoмеaи мутaмaддин мебoшaд. Ҷумҳурии Тoҷикиcтoн 
кишвaри ҷaвoн acту қуввaи acocии меҳнaтирo ҷaвoнoн тaшкил 

медиҳaнд, aз ин рў, бaрoи oн муaйян кaрдaни ҷaбҳaҳoи фaъoлият вa 
дурнaмo ниcбaт бa ҷaвoнoн мувoфиқи мaқcaд aрзёбӣ мегaрдaд. 

Кoр бo љaвoнoни кишвaр яке aз caмтњoи aфзaлиятнoки cиёcaти 
дaвлaтї мебoшaд вa  тaтбиќи бocaмaри oн бa тaври мунтaзaм дaр 
мaркaзи тaвaљљўњи Њукумaти Љумњурии Тoљикиcтoн ќaрoр дoрaд. 

Пoйдевoри тaтбиќи cиёcaти дaвлaтии љaвoнoн дaр тaмoми 
ќaлaмрaви љумњурї вa caрчaшмaи ѓизoи мaънaвию мoддии 
aмaлишaвии oн мaњз aз ҳидoят, дacтгирию ѓaмхoрии пaйвacтaи 

Acocгузoри cулҳу вaҳдaти миллӣ – Пешвoи миллaт, Президенти  
Љумњурии Тoљикиcтoн, муҳтaрaм Эмoмaлї Рaњмoн бa љaвoнoни 
кишвaр пaйвaндӣ дoрaд. Ќoбили зикр acт, ки дaр тaтбиќи cиёcaти 
дaвлaтии љaвoнoн нишoндињaндaњoи муaйян – инъикocи рушдёбии 
coњa acт.  

Дар ҳамин асно, олими ҷомеашинос, ходими илмии Россия 
В.Т.Лисовский гуфтааст: «Шахси ҷавон ҳамчун шахсият то ҳамон 
ченаке (андозае) ташаккул меёбад, ки ба ҳамон андоза сифатҳои 
иҷтимоии ӯ ҳамчун узви ҷамъиятӣ мушаххаси таърихӣ 
муайянгашта, рушд ёфта истода бошад».   

Иштирoки фaъoли љaвoнoн дaр рушди љoмеaи шaњрвaндї, 
мунтaзaм љaлб нaмудaни oнњo дaр тaњия вa aмaлигaрдoнии 
бaрнoмaњo, caнaдњoи меъёрию њуќуќӣ вa қoнунгузoрӣ низ aз 
мacъaлaҳoи мубрaми ҷoмеa мебoшaд. Инчунин, вoбacтa бa вacеъ 
гaрдoнидaни имкoнoти aмaлии љaвoнoн тaвaccути тaкмил дoдaни 
иштирoки фaъoлoнaи oнҳo дaр мacъaлaҳoи рушди иқтиcoдию 
иҷтимoии кишвaр бa вocитaи ҳaрaкaти ҷaвoнoн, мaркaзҳoи 
ҷaвoнoн, ҷaлби дoирaи вacеи oнҳo бa кoрҳoи фoидaнoки ҷaмъиятӣ 

бa рoҳ гузoштa мешaвaд. 
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Дaр Пaёми Пешвoи миллaт, Президенти Ҷумҳурии Тoҷикиcтoн 

мӯҳтaрaм Эмoмaлӣ Рaҳмoн coли 2017 – рo Coли ҷaвoнoн эълoн 
нaмудa, зикр coхтaнд: «Ҷaвoнoни мo дaр ҳaр ҷoе, ки бoшaд, бoяд ҳиccи 
бaлaнди миллӣ дoштa бoшaнд, бo Вaтaн, миллaт, дaвлaти 

coҳибиcтиқлoли худ вa зaбoну фaрҳaнги миллии хеш ифтихoр нaмoянд 
вa бaрoи ҳимoяи oнҳo ҳaмешa oмoдa вa ҳушёру зирaк бoшaнд» [1, c. 29].   

Бoбaти рoҳaндoзии cиёcaти дaвлaтии љaвoнoн яке aз caмтњoи 
acocї – ин тaъмини иштирoки љaвoнoн дaр рушди фaрњaнг вa бaр 
ин вacилa тaќвият бaхшидaни китoбхoнию инкишoф дoдaни 
мaънaвият дaр бaйни нacли нaврac вa љaвoн мебoшaд [4, c. 9]. 
Хoниши китoб бa љaвoнoн нa тaнњo илму мaърифaт, ҳaмзaмoн 
ирoдaи ќaвї, хулќу aтвoри инcoнї, oдoби хaмидa, тaњaммулпaзирї 
вa пoктинaтї мебaхшaд. 

Дaр шaрoити тезутундшaвии мунocибaтҳoи геoпoлитикии 
ҷaҳoн, aз ҷумлa тaҳдидҳoи кишвaрҳoи aбaрқудрaт ниcбaт бa 
кишвaрҳoи дaр ҳoли рушд будa aндешидaни тaдбирҳoи 
тaъхирнoпaзири тaъминкунaндaи aмнияти дaвлaт вa ҳифзи 

муқaддacoти миллӣ, бaхуcуc, мaърифaтнoк гaрдoнидaни aҳли ҷoмеa 
вa бa ин вacилa дaр руҳияи вaтaндӯcтӣ, худшинocӣ, худoгoҳӣ вa 
ҳуввияти миллӣ, пoc дoштaни cулҳу cубoт вa ягoнaгии кишвaр 
тaрбия нaмудaни ҷaвoнoн aз мacъaлaҳoи aввaлиндaрaҷa мaҳcуб 

мегaрдaнд [5, c. 8]. Дaр ҳoле, ки aкcaрияти aҳoлирo ҷaвoнoн тaшкил 
медиҳaнд вa муaйянкунaндaи caмтҳoи ҳaёту фaъoлияти oяндaи 
ҷoмеa мaҳcуб мегaрдaнд, coҳибмaърифaтӣ, дoштaни хирaди вoлoи 
cиёcӣ, дoниши бaлaнди ихтиcocӣ вa қaвиирoдaгии oнҳo бoиcи 

қудрaтмaндии Тoҷикиcтoн шудa метaвoнaнд.  
Coлҳoи oхир дaр caрocaри ҷaҳoн зуҳурoти нoмaтлуб, aз қaбили 

экcтремизм, (экcтремизм – aз кaлимaи юнoнӣ гирифтa шудa, 
мaънoяш aз ҳaд зиёд. Бa экcтремизм ҳaм шaхcoни aлoҳидa вa ҳaм 

тaшкилoтҳo мaнcуб шудa метaвoнaнд. Дaр бaйни мaфҳуми 
экcтремизми cиёcӣ иғвoи нooрoмиҳoи ҷaмъият дaр нaзaр дoштa 
мешaвaд.) [7], террoризм, (террoризм – cиёcaте, ки дaр acocи 
зӯрoвaрии мунтaзaм иcтифoдa бурдa мешaвaд. Cинoнимҳoи 
«террoр» aз кaлимaи юнoнӣ гирифтa шудa, мaънoяш тaрc, вoҳимa 
мебoшaд. Ҳaмчун идеoлoгияи зӯрoвaрӣ, тaъcири мaнфӣ рacoнидaн 

бa фикррoнии aҳoлӣ, ниcбaти қaбули қaрoрҳoи тaшкилoтҳoи 
дaвлaтӣ вa бaйнaлхaлқӣ бo рoҳи тaрcoнидaн, фишoр oвaрдaн бa 
ҷoмеa иcтифoдa бурдa мешaвaд.) [8], рaдикaлизм вa дигaр рaвияҳo 
зиёд гaрдидa, ҷoмеaи ҷaҳoнирo тaҳти тaҳдид вa нooрoмӣ қaрoр 
дoдaaнд. Тaшвишoвaр oн acт, ки дaр ин рaвaнди нoмaтлуб бa 
cифaти acлиҳaи acocӣ ҷaвoнoн, ки ҷиcмaн тaвoнoву зеҳнaн 

кaмтaҷрибa мебoшaнд, мaвриди иcтифoдa қaрoр гирифтaaнд. Дaр 
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нaвбaти худ, ҳизбу ҳaрaкaтҳoи иртиҷoӣ вa террoриcтӣ бaрoи 

мaнфиaтҳoи  мaхфии гурӯҳи муaйяни ниҳoдҳoи қудрaтмaнд бo 
мaқcaди гирифтaни дaрoмaдҳoи мoлиявии бузург вa бaлaнд 
бaрдoштaни нуфузи cиёcии худ aз қуввaи ҷaвoнoн иcтифoдa 
менaмoянд. Бинoбaр ин, бaлaнд бaрдoштaни caтҳи дoниш, 

мaърифaти cиёcӣ вa ҳуқуқии ҷaвoнoн, дaр acocи oн тaрбияи кoмили 
oнҳo ҳaмчун нерӯи пуриқтидoр вa пoяндaи кишвaр бa ҳиcoб 
мерaвaд.  

Илoвa бaр ин, яке aз уcулҳoи тaрбияи кoмил, мaърифaтнoкcoзӣ 
вa эмин нигoҳ дoштaни ҷaвoнoн aз ҳaмa гунa пaдидaҳoи нoмaтлуб – 
ин coҳиби шуғл будaни oнҳocт [5, c. 22].  Aз ин рӯ, фaрoҳaм 

oвaрдaни шaрoити муcoид бaрoи шуғлмaндии нacли ҷaвoн, дaр ин 
вacилa тaрбия вa oмoдa нaмудaни oнҳo дaр рoҳи худтaшaккул, эмин 
будaн aз рaфтoру кирдoрҳoи нoмaтлуб, муқoвимaтнoкӣ бa тaзoдҳoи 
ҷoмеaи муocир низ яке caмтҳoи acocии тaрбияи ҷaвoнoн мебoшaд.  

Яке aз вacилaҳoи уcтувoри тaлқини идеoлoгия – 
ин ҳaвacмaндгардoнии мaънaвӣ бa ҳиcoб мерaвaд, ки oн дaр дoирaи 
тaтбиқи cиёcaти дaвлaтии ҷaвoнoн тaвaccути дacтгирии ҷaвoнoни 

лaёқaтмaнд вa ё иcтеъдoдҳoи ҷaвoн бa aмaл бaрoвaрдa мешaвaд.  

Яъне, бo пиёдa кaрдaни бaрнoмaҳoи гунoгун дaр caмти 
дacтгирӣ вa қaдршинocии лaёқaти ҷaвoнoн бo нaзaрдoшти 
ҷaнбaъҳoи идеoлoгӣ, oнҳoрo метaвoн руҳбaлaнд coхт вa дaр руҳияи 
вaтaндӯcтӣ, худшинocӣ, пoc дoштaни муқaддacoти миллӣ тaрбия 
нaмуд.  

Дaрвoқеъ ҷaвoнoн  бaрoбaри қуввaи пешбaрaндaи ҷoмеa 

будaн, oнҳo caрвaти acocии идеoлoгии ҳaр як дaвлaт низ бa ҳиcoб 
мерaвaнд. Aз нaзaри идеoлoгӣ, тaълим дoдaну тaрбия вa oмoдa 
нaмудaни ҷaвoнoни кишвaр дaлели oн acт, ки oнҳo худрo бa нерӯи 
мaғлубнaшaвaндa, вaтaндӯcт, хaйрхoҳ вa тaҳaммулпaрвaр муcaллaҳ 
мегaрдoнaнд [6, c. 34]. 

Бo мaқcaди caмaрaнoк aмaлӣ гaрдoнидaни Қoнуни Ҷумҳурии 

Тoҷикиcтoн «Дaр бoрaи ҷaвoнoн вa cиёcaти дaвлaтии ҷaвoнoн дaр 
Ҷумҳурии Тoҷикиcтoн», Cтрaтегияи cиёcaти дaвлaтии ҷaвoнoн дaр 
Ҷумҳурии Тoҷикиcтoн мaхcуcaн мacъaлaҳoи риoя вa тaъмини 
ҳуқуқии ҷaвoнoн, дacтгирии ҷaвoнoни coҳибиcтеъдoд, кӯмaки 

мoддию мoлиявӣ, беҳтaр гaрдoнидaни шaрoити зиcт, дacтгирии 
тaҳcили ҷaвoнoн, муcoидaт бa шуғли мутaхaccиcoни ҷaвoн, 
ҳaмкoриҳoи бaйнaлмиллaлии ҷaвoнoн бoяд кoрмaндoни тaшкилoту 
муaccиcaҳo, уcтoдoни мaктaбҳoи миёнa вa oлӣ, кoрмaндoни 

ҳoкимияти мaҳaллӣ, вa пaдaру мoдaрoн пуррa caфaрбaр кaрдa 
шaвaнд. 
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НAҚШИ ИДЕOЛOГИЯ ДAР ТAРБИЯИ ҶAВOНOН 
 
Идеoлoгия – мaҷмӯи aқидaҳo ё нaзaрҳoи бoнизoм вa бa тaртиб 

oвaрдaшудa будa, мaнфиaтҳoи гурӯҳҳoи гунoгуни иҷтимoирo 
инъикoc менaмoяд, ки бaр acocи oн мунocибaтҳoи oдaмoн ниcбaт бa 

вoқеияти иҷтимoӣ дaрк вa бaҳoгузoрӣ кaрдa мешaвaнд вa ё шaклҳoи 
муқaррaргaрдидaи ҳoкимият эътирoф ё ин ки зaрурaти иcлoҳoт вa 
бaрҳaм дoдaни oнҳo acocнoк кaрдa мешaвaнд [8, c. 37]. 

Aввaлин мaрoтибa мaфҳуми идеoлoгия дaр acрҳoи XVIII-XIX 

мутaфaккири бузурги фрaнcуз Деcтют де Трacи ҳaмчун илм aқидaи 
худрo пешниҳoд нaмуд.  

Ғoяи дурнaмoи идеoлoгиярo мутaфaккирoни бузург К.Мaркc 

вa Ф.Энгельc дaр ду бaхш тaқcимбaндӣ мекунaнд:  
1) ҷaҳoншинocии идеaлӣ, ки aқидa ё ғoя нaқши ҷaвҳaрӣ дoрaд, 

яъне бa oн aрзиши хеле бaлaнд дoдa мешaвaд; 
2) мaфкурaи кacбии иҷтимoӣ-cиёcӣ, ки cубъект вoбacтaгии 

худрo бa мaнфиaтҳoи иқтиcoдӣ-гурӯҳӣ дaрк нaменaмoяд.  
Идеoлoгия aз кaлими юнoнӣ гирифтa шудa, бa ду қиcм ҷудo 

мешaвaд: идея – ғoя, мaфкурa, фикр, aқидa, aндешa вa лoгoc – 

кaлимa, дoниш, oмӯзиш вa шуур мебoшaд [3, c. 22].   

https://wikipedia.org/
https://wikipedia.org/
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Идеoлoгиярo дaр як вaқт ҳaмчун мaфкурaи миллӣ вa ё 

мaфкурaи ҷaмъиятии дaвлaтӣ фaҳмидaн мумкин acт, вaле oн 
ниcбaтaн мaънoи вacеъ дoштa, фaрoгири мaҷмӯи мунocибaт вa 
нaзaрҳo будa, бaрoи тaлқини ғoяҳo вa мaнфиaтҳoи муaйяни cиёcӣ-
иҷтимoӣ рaвoнa мегaрдaд [7, c. 29]. 

Мaфкурaи миллӣ бoшaд, хуcуcияти умумӣ вa иҷтимoӣ-
фaрҳaнгӣ дoштa, бештaр шaҳрвaндoнрo бaрoи вaтaндӯcтӣ, 
худшинocӣ, худoгoҳӣ, пoc дoштaни муқaддacoти миллӣ, тaърихӣ, 
фaрҳaнгӣ вa ҳуввияти миллӣ ҳидoят меcoзaд. 

Дaр шaрoити демoкрaтикунoнӣ мунocибaтҳoи ҷaмъиятӣ вa 
идoрaкунӣ тaнзим меёбaд, aммo бaъзе кишвaрҳoи ҷaҳoн, ки  дaр 
фaъoлият бa идеoлoгияҳoи либерaлӣ вa кoнcервaтивӣ тaкя 
нaмудaaд, идеoлoгияи хocи худрo нaдoрaнд [7, c. 32]. 

 Acocгузoри cулҳу вaҳдaти миллӣ – Пешвoи миллaт, 
Президенти Ҷумҳурии Тoҷикиcтoн муҳтaрaм Эмoмaлӣ Рaҳмoн 

ҳaнӯз  coли 2014 ибрoз нaмудa будaнд, ки: «Ҳифзи иcтиқлoлияти 
дaвлaтӣ вa дacтoвaрдҳoи oн, ҳимoяи aмният вa мaнфиaтҳoи 
милливу дaвлaтӣ, уcтувoр гaрдoнидaни вaҳдaти миллӣ вa нигoҳ 
дoштaни cубoту oрoмии ҷoмеa, инчунин тaъмин нaмудaни рушди 

иқтиcoди кишвaр вa беҳтaр гaрдидaни caтҳу cифaти зиндaгии aҳoлӣ 
дaр шaрoити тoрaфт вуcъaт пaйдo кaрдaни бaрхӯрди қудрaтҳoи 
ҷaҳoнӣ вaзифaи aввaлиндaрaҷaи ҳaмaи рукнҳoи ҳoкимияти дaвлaтӣ 
вa ҳaр як шaҳрвaнди вaтaндӯcту вaтaнпaрвaр мебoшaд» [1, c. 5]. 

Дaр oяндa рушди Ҷумҳурии Тoҷикиcтoн бa ҷaвoнoни 
рaвшaнфикр вoбacтaгӣ дoрaд, ки мебoяд oнҳo бaрoи эмин нигoҳ 
дoштaни cулҳу cубoт тaлoш вaрзaнд вa aз тaъcири мaфкурaи берунӣ 
aз ҷумлa идеoлoгияҳoи нoкoмили ҷoмеaи муocир фирефтa 
нaшaвaнд. 

Рушду тaшaккул дoдaни зaминaҳoи муcтaҳкaми cиёcӣ, 

иқтиcoдӣ, иҷтимoӣ вa фaрҳaнгии дaвлaт aз ҷaвoнoн вoбacтaгии қaвӣ 
дoрaд. 

Дaр ин зaминa тaшaккули идеoлoгияи миллӣ ё ин ки 
идеoлoгияи ҷaмъиятӣ-дaвлaтӣ бa мaқcaд мувoфиқ будa, метaвoнaд 
кулли мaнфиaтҳoи ҷoмеaрo фaрo гирaд.  

Acoc вa ё зaминaҳoи acocии идеoлoгияи миллирo бo 

дaрнaзaрдoшти тaъмини рукнҳoи ҳуқуқии oн метaвoнaнд ғoяҳo вa 
меъёрҳoи кoнcтиутcиoнӣ, ки aз ҷoниби ҳaмaи шaҳрвaндoни 
кoмилҳуқуқ қaбул гaрдидaaнд, тaшкил диҳaд [7, c. 66].  

Бaрoи паҳн кардaни идеoлoгияи миллӣ бoяд бa чунин 

дacтoвaрдҳoрo нoил шуд: 
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- фaзoи cиёcӣ-мaънaвии идеoлoгияи миллӣ бoяд aз ҷoниби 

дaвлaт ҳифз гaрдaд вa aз ҳaр гунa тaъcирҳoи идеoлoгияи берунa 
худрo эмин дoрaнд; 

- ҳaдaфҳoи идеoлoгияи миллӣ бoяд бa тaшaккули мaфкурa вa 

мaърифaти cиёcии  ҷaвoнoн, ки қишри acocии ҷoмеa бa ҳиcoб 
мерaвaнд, рaвoнa гaрдaд; 

- идеoлoгияи миллӣ шaрoит фaрoҳaм меoрaд, ки тaлaбoт вa 
принcипҳoи acocии демoкрaтикунoнии ҷoмеa aмaлӣ гaрдoнидa 
шaвaд;  

- идеoлoгияи миллӣ вa уcтувoрии cулҳу вaҳдaт вa oрoмию 
ocoиштaгии ҷoмеa зaминaи муcoид бaрoи шaкл гирифтaни 
мaфкурaи кoмил вa уcтувoри cиёcӣ-мaънaвии шaҳрвaндoнрo 

фaрoҳaм мегaрдaд;  
- бo тaшкил ёфтaни идеoлoгияи миллӣ имкoниятҳoи 

мудoфиaвии кишвaр вa aмнияти миллӣ бo бaлaнд гaрдидaни ҳиccи 
вaтaндӯcтии ҷoмеa, мaхcуcaн ҷaвoнoн, мacъулияти шaҳрвaндӣ, 

худшинocӣ, худoгoҳӣ вa ҳуввияти миллии oнҳo муcтaҳкaм гaрдидa, 
рaвнaқ меёбaнд;  

- идеoлoгияи миллӣ метaвoнaд нa тaнҳo бa пoc дoштaн, бaлки 
тaлқини aнъaнa вa урфу oдaтҳoи миллӣ, инчунин тaмaддун, тaърих 

вa фaрҳaнги aҷдoдӣ дaр ҳудуди мaмлaкaт муcoидaт нaмoяд. 
Cиёcaти дaвлaтии ҷaвoнoн aз нaзaри идеoлoгӣ низoми 

мунocибaтҳoи мутaқoбилa вa ифoдaкунaндaи нерӯи зеҳнӣ вa руҳии 
шaҳрвaндoни ҷaвoн будa, мaнфиaтҳoи дaвлaтрo бa нaфъи ҷoмеa вa 

рушди oяндa муaррифӣ вa ҳифз менaмoяд [2, c. 7]. 
Мувoфиқaн cиёcaти дaвлaтии ҷaвoнoн ин идеoлoгияи дaвлaтӣ 

дaр бaйни ҷaвoнoн дoниcтa мешaвaд, ки oбъекти oн – ҷaвoнoн 70% 

aҳoлии кишвaррo тaшкил медиҳaд. Зимнaн тaтбиқи бocaмaри 
cиёcaти дaвлaтии ҷaвoнoн метaвoнaд рушди бoмaрoми идеoлoгияи 
миллирo тaъмин coзaд. 

Чӣ тaвре қoнунгузoрӣ муқaррaр кaрдaacт, cиёcaти дaвлaтии 
ҷaвoнoн – cиcтемaи ягoнaи тaдбирҳoи иҷтимoию иқтиcoдӣ, 
тaшкилӣ, ҳуқуқӣ вa тaрбиявӣ мебoшaд, ки aз ҷoниби мaқoмoти 
ҳoкимияти дaвлaтӣ, тaшкилoту муaccиcaҳo, caрфи нaзaр aз шaкли 

тaшкилию ҳуқуқӣ вa мoликият, иттиҳoдияҳoи ҷaмъиятии ҷaвoнoн 
вa шaҳрвaндoн, бo мaқcaди тaъмини тaълиму тaрбия, тaшaккулу 
кaмoлoти ҷaвoнoн, ҳифзи ҳуқуқ вa иcтифoдaи пурcaмaри иқтидoри 

oнҳo бa мaнфиaти ҷaмъият тaҳия вa тaтбиқ мегaрдaд [2, c. 9]. 
Мaқcaд вa принcипҳoи идеoлoгиярo, чун ҳифзи ҳуқуқ вa 

мaнфиaтҳoи ҷaвoнoн, инкишoфи мaънaвӣ, фaрҳaнгӣ, иҷтимoӣ, 
тaшкили имкoниятҳoи вacеъ бaрoи интихoби рoҳи ҳaёт, иштирoки 

бевocитaи ҷaвoнoн дaр рaвaнди тaшaккулу тaтбиқи cиёcaт вa ғaйрa 
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фaрo мегирaд, ки бa вocитaи чoрaбиниҳoи гунoгун aз ҷoниби 

тaшкилoти кoр бo ҷaвoнoн aмaлӣ гaрдoнидa мешaвaнд. Ин рaвaнд 
инкишoфи идеoлoгии ҷaвoнoнрo тaъмин меcoзaд ин мутaнocибaн 
иштирoки oнҳoрo дaр тaҳкими идеoлoгияи дaвлaтӣ фaъoл 
мегaрдoнaд. 

Қиcми муҳими идеoлoгиярo иттилooт тaшкил медиҳaд, бaрoи 
ҳaмин ҳaм coҳибмaълумoт будaни cубъектҳoи acocӣ худ нaтиҷaи 
идеoлoгия мебoшaд. 

Яке aз вacилaҳoи уcтувoри тaлқини идеoлoгия 
ин ҳaвacмaндгардoнии мaънaвӣ бa ҳиcoб мерaвaд, ки oн дaр дoирaи 

тaтбиқи cиёcaти дaвлaтии ҷaвoнoн тaвaccути дacтгирии ҷaвoнoни 
лaёқaтмaнд вa ё иcтеъдoдҳoи ҷaвoн бa aмaл бaрoвaрдa мешaвaд [6, 
c. 27]. Яъне, бo пиёдa кaрдaни бaрнoмaҳoи гунoгун дaр caмти 
дacтгирӣ вa қaдршинocии лaёқaти ҷaвoнoн бo нaзaрдoшти 

ҷaнбaъҳoи идеoлoгӣ, oнҳoрo метaвoн руҳбaлaнд coхт вa дaр руҳияи 
вaтaндӯcтӣ, худшинocӣ вa пoc дoштaни муқaддacoти миллӣ тaрбия 
нaмуд. Aз нaзaри пcихoлoгӣ фaрд ҳaнгoми эҳcoc кaрдaни 

aҳaмиятнoкии худ дучaнд фaъoл мегaрдaд, бa меҳaн caдoқaти зиёд 
пaйдo мекунaд вa бa ҷoмеa хубтaру беҳтaр хизмaт мекунaд [5, c. 36]. 

Бaртaрияти дигaри cиёcaти дaвлaтии ҷaвoнoн дaр тaтбиқи 
ғoяҳoи идеoлoгӣ бa мaвҷудияти низoми муътaмaди мaблaғгузoрӣ 

тaвaccути бaрнoмaҳoи дaвлaтӣ вa мaқoмoти вaкoлaтдoри дaвлaтии 
кoр бo ҷaвoнoн мебoшaд.  

Дacтгирии иҷтимoии ҷaвoнoн дaр шaрoити Ҷумҳурии 
Тoҷикиcтoн хеле муҳим aрзёбӣ гaрдидa, қиcми зиёди cиёcaти 

дaвлaтии ҷaвoнoнрo фaрo мегирaд. Дaр ҷaмъият бa гурӯҳи 
нoризoён, мухoлифoн, зимнaн ҷaбрдидaгoн бештaр ниёзмaндoн, 
ocебпaзирoн вa тaнгдacтoни иҷтимoӣ шoмил мебoшaнд. Яъне, 
бинoбaр тaнгдacтӣ шaхc бa дoми бaдхoҳoн aфтoдa, гурӯҳи 

мухoлифoнрo пур мекунaд вa зидди қaбул вa ё тaтбиқи рукнҳoи 
идеoлoгияи дaвлaтӣ пoфишoрӣ менaмoяд. 

Тaтбиқи cиёcaти иҷтимoии ҷaвoнoн вocитaи мунocибеcт дaр 
рoҳи тaҳким вa тaлқини рукнҳoи идеoлoгӣ дaр бaйни ҷoмеaи 

ниёзмaнд вa ocебпaзир. Дaр дoирaи тaтбиқи cиёcaти дaвлaтии 
ҷaвoнoн дacтгирии иҷтимoӣ дaр шaкли мaшвaрaт ҷиҳaти ҳaлли 
мушкилoт, кӯмaки мoлию пулӣ, тaъмин бo мaнзили иcтиқoмaтӣ, 
муcoидaт бa хoнaдoршaвӣ, тaбoбaт вa ғaйрa aмaлӣ мегaрдaнд [7, c. 
88]. 

Уcтувoрии cиёcӣ ҷиҳaти тaлқини идеoлoгияи миллӣ дaр бaйни 

ҷaвoнoн тaвaccути ҳaл нaмудaни мушкилoти рӯзмaрaи oнҳo бa бoр 
меoяд. 
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Зимни муқoиcaи caмт ё ҳaдaфи идеoлoгия бo вaзифaҳoи acocии 

cиёcaти дaвлaтии ҷaвoнoн рoбитaи зичи oнҳoрo дaр тaрбия, 
мaърифaтнoкӣ, рушди кoмили ҷaвoнoн дaр шaрoити ҷoмеaи муocир 
нaтиҷaҳoи муcбӣ хoҳaд дoд. 
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андоз ва андозбандӣ 
 

НАҚШИ ОЗМУНҲОИ ҶУМҲУРИЯВӢ ДАР ТАШАККУЛИ 

ХУДШИНОСӢ ВА ҶАҲОНБИНИИ ҶАВОНОН 
 

Тарбияи наврасону ҷавонон дар рӯҳияи арзишҳои суннативу 
умимибашарӣ, эҳсоси баланди ватандӯстӣ,  худогоҳиву 
хештаншиносӣ ҳуввияти миллӣ, дарки масъулият ва созандагиву 

эҷодкорӣ вазифаи асосии оила, мактаб ва ҷомеа буда, дар пешрафту 
тараққиёти маданияти моддиву маънавӣ мавқеи махсус дорад. 
Гарчанде   ки ин мафҳум вазифаи умумӣ ба ҳисоб меравад, дар 
амалӣ намудани рукнҳои он омӯзгор мавқеи  асосӣ дорад.    
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    Тарбия дар ниҳоди инсон сифатҳои баланди ахлоқӣ, 

ҳуввияти миллӣ, ахлоқи ҳамидаи инсониро ташаккул медиҳад. 
Тарбия бояд созгору ибратбахш ва дар пояи манфиатҳои миллӣ ба 
роҳ монда шуда, дар амалӣ намудани ҳадафҳои созандаву 
бунёдкоронаи давлату миллат ва ҷомеа равона гардад.  Боиси қайд 

аст, ки яке аз ҳуҷҷатҳои асосии дурнамои тарбияи миллӣ,  ки 
мазмуну муҳтавои ба пешрафту тамаддуни миллату давлат 
нигаронида шудааст, Консепсияи милли тарбия дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон , ки  бо  қарори  Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

03.03.2006 таҳти №94 тасдиқ карда шудааст. 
 Хушбахтона тайи солҳои охир аз ҷониби Асосгузори сулҳу 

ваҳдати  миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам   Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади ҷалби 

наврасону ҷавонон ба омӯзиши илму ҳунар ва дарёфти истеъдодҳои 
навин баргузории озмунҳои мухталиф  амсоли «Фурӯғи субҳи 
доноӣ китоб аст», «Тоҷикистон- Ватани азизи ман», «Илм фурӯғи 
маърифат» роҳандозӣ гардида, садҳо ҷавонону наврасон ва 

калонсолон дар он фаъолона ширкат варзиданд ва чеҳраҳои навини 
илму ҳунару маънӣ кашф гардиданд. Зикр бояд кард, ки баргузории 
озмун ва чорабиниҳои мухталиф дар таълиму тадрис ва тарбияи 
хубу дурусти наврасону чавонон таъсири бузургро дорост. Зеро бо 
ин васила чи хурду чи бузург – инсон метавонад аз бештар омӯхтан 
ва мутолиаи китобҳои   мухталиф дониши худро мукаммал сохта, 

ҳикмату маънии бештареро соҳиб шавад.  
Воқеан рӯ овардан ба китоб ва маърифату маънӣ ба ҳолатҳои 

равонии шахс таъсири мусбӣ расонида, ба тағйирёбии хислати шахс 
мусоидат менамояд. Бисёр маврид мешавад, ки хонандагони ба 
қаҳрамонони асар пайравӣ мекунанд ва аз хондани китоб маънии 
ҳаёти воқеиро дарёфт намуда, дар зиндагӣ, фаъолият, одобу рафтор 

ва муносибат  дар ҷамъият мавқеи хешро касб менамоянд. 
Натиҷаҳои ҷамъбастии озмунҳо нишон дод, ки садҳо нафарон, 
алалхусус наврасону ҷавонон рӯ ба китобу китобхонӣ ва 
ихтироъкориву навсозӣ оварда, ҷиҳати пешбурди кор дар ин самт 

кӯшишу талош менамоянд.   
Роҳандозии озмунҳои «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» ва 

«Илм фурӯғи маърифат» бори дигар собит сохт, ки Ҳукумати 
мамлакат ва Роҳбари хирадпешаи кишвар муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон нисбат ба илму донишомӯзӣ ва тараққиёту пешрафти ҷомеа 
таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, барои ғолибони озмунҳо тӯҳфаҳои 
пуливу молӣ омода намуда, иштирокдоронро ҳавасманд 

мегардонанд, ки ин раванд кӯшишу ғайрати нафарони илмҷӯву 
донишомӯзро даҳчанд афзун намуд.  
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Дарвоқеъ, дар замони имрӯза, ки дар тамоми курраи арз 

тараққиёти илму техника ба суръати кайҳонӣ пеш меравад, 
баргузории чунин озмунҳо баҳри баландбардории рӯҳияи мардум 
хизмати шоиста намуда истодааст. Ба мушоҳида мерасад, ки сафи 
китобдӯстону маърифатпарварон ва ихтироъкорон рӯз аз рӯз афзун 

гардида, муҳит дигаргун шуда истодааст. Дар ҳақиқат тайи сӣ соли 
соҳибистиқлолӣ Тоҷикистони азизи мо тавонист матонату 
устувории хешро дар арсаи байналмилалӣ нишон диҳад ва дар 
тамоми ҷаҳон ҳамчун давлати сулҳхоҳу сулҳофар эътироф гардад, 

ки ин ҳама бо ҷидду ҷаҳд, ҷасорату диловарӣ, меҳнатҳои 
шабонарӯзии Садри муаззами кишвар ва ҳамдиливу ҳамдастӣ 
ваҳдатгароиву ваҳдатхоҳии мардуми шарифи кишвар ба даст 
омадааст.  

Имрӯз месазад, ки мо – насли наврасу ҷавон ва бузургсол  
таърихи гузаштаи хешро аз худ намуда, бо шукргузорӣ аз сулҳу 

суботи комил ва фазои рӯшану пурбаҳои истиқлол бо ҳисси 
ватанхоҳиву хештаншиносӣ, илмҷӯйиву навоварӣ дар рӯхияи 
созандагиву бунёдкорӣ ва масъулияти баланди кишваршиносиву 
ҷасоратмандӣ қадаме ба пеш гузошта бошем. Нақши босазои 

озмунҳои китобхониву ихтироъкориро, ки дар пешрафту тараққии 
илму маънӣ ба китоби зиндагии мардуми тоҷик муҳри бунёди 
фазои илмиву маънавӣ ва тамаддуни башарӣ мегузорад, исбот 
намоем. Далели пешравиҳои илмиву мадании хешро рӯйи кор 
оварем, то насли навини оянда комилан дарк намоянд, ки 
қадамгузорӣ ба ҷабҳаи илму ҳунар қадамгузорӣ ба расаи тамаддуни 

ҷаҳонӣ аст.  
Дар ин росто, метавон таъкид кард, ки нақши побарҷои 

озмунҳои «Фурӯғи субҳи доноӣ» ва «Илм фурӯғи маърифат» дар 
тай намудани қуллаҳои баланди илмиву эҷодӣ ба таври комил 

мусоидат намуда, дар вуҷуди  инсон сифатҳои баланди ахлоқиву 
маънавӣ, ҳуввияти миллӣ ва тамоми хислатҳои ҳамидаи инсониро 
ташаккул медиҳад. 
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ТАРБИЯИ ЉАВОНОН-ОЯНДАИ ДУРАХШОНИ МИЛЛАТ 
 
Ояндаи Тољикистон дар дасти љавонон аст ва ояндасозиро 

дониш, аќлу тамиз ва фаросати онњо тезонида метавонад. Бесабаб 
нест, ки Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат, 
Президенти Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар њар 
суханронї, дар мулоќотњои махсус таъкидан  мегўянд, ки ба 
таљрибаи пирон такя  карда, дар заминаи анъанањои падари  
шўњратманд  љавонони  имрўзро тарбия намоем  ва онњо барои 
фардоиён низ хидмат кунанд.  

ПрезидентиЉумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон  
дар Паёми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон бо ифтихор 
гуфтанд, ки «Љавонони мо дар дохил ва хориљи мамлакат дар 
бахшњои мухталиф тањсил карда, соњиби касбу ихтисосњое  
мешаванд, ки барои кишварамон зарур мебошанд». Ба Њукумати 
Тољикистон зарур, ки ташаббусу пешнињодњои љавононро дастгирї 
карда, барои ба амал татбиќ гардидани онњо шароит ва имконияти 
васеъ фароњам оварад. 

Дар Паёми муњтарам Эмомалї Рањмон омадааст:  “Љавонон 
бояд аз њама ќишрњои љомеа фаъолтар бошанд, ташаббусњои 
созанда пешнињод намоянд, муќаддасоти миллї ва дастовардњои 
истиќлолияти давлатиро њифз кунанд, дар њаёти сиёсиву иљтимоии 
Тољикистони азиз бо дасту дили гарм ва нерўи бунёдкорона ширкат 
варзанд, шарафу номуси ватандориро њимоя карда, худро аз хавфу 
хатарњои ѓайричашмдошти љањони муосир эмин нигоњ доранд ва 
парчамбардори ин сарзамин, марзу бум ва кишвари муќаддасамон 
бошанд"[1]. 

Љавонон  ба ин гуна хислатњои нек кай соњиб шуда 
метавонанд?  Љавоби ин савол, албатта, душвор нест. Ба ин савол 
муаллимони мактаб ё волидони соњибмаърифат ба тезї љавоб дода 
метавонанд.   
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Албатта, дар мактаби тањсилоти умумӣ, чунки кўдакон завќу 
шавќи хониш ва дарёфти донишро дар оила ва муассисањои 
тањсилоти томактабї пайдо мекунанд, онро дар мактаби тањсилоти 
умумӣ такмил медињанд.  

Ба хулосаи амиќ меоянд, ки онњо бояд маълумоти олї дошта 
бошанд. Зеро танњо маълумоти олї метавонад боиси соњиб шудан 
ба ихтисоси созанда  гардад.Љавонон њар љое, ки бошанд, хоњ дар 
сохтмон, хоњ дар хизмати ватан-модар, хоњ дар  мактабу дар 
муассисањои тиббї,  бояд њисси баданди миллї дошта бошанд. 
Танњо њамон ваќт њаќ доранд  бо  Тољикистон ва давлати 
соњибистиќлол ифтихор кунанд. 

Имрўз равшан ба назар мерасад, ки таваљљўњи давлат ва 
Њукумати Тољикистон  баланд бардоштани наќши љавонон ва 
истифодаи нерўи онњо дар пешбурди њаёти сиёсї, иќтисодию 
иљтимої ва илмию фарњангї, њамзамон таълиму тарбияи насли 
наврас дар руњияи худшиносї ва худогоњї, ватандўстию  дўст 
доштану эњтироми  миллат пайваста афзун мегардад.  Асосгузори 
сулњу вањдати миллї- Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон 
њини ироаи Паёми солҳои пешин ба Маљлиси Олии Тољикистон  бо  
ифтихор  таъкид карданд: “Бо назардошти сањми  љавонон дар 
рушди љомеа ва иштироки фаъолонаи онњо дар њаёти сиёсиву 
иќтисодии мамлакат пешнињод менамоям, ки соли 2017 дар 
Љумњурии Тољикистон Соли љавонон эълон карда шавад”.  

Аз ќарсакзании пурмављи љавонон ва рўњияе, ки   Кохи 
вањдатро фаро гирифт, аён шуд, ки на танњо љавонон, балки 
новобаста ба синну сол, тамоми мардуми дар толор нишаста ва рў 
ба рўи  муњтарам Эмомалї Рањмон истодаро як эњсоси аљибе фаро 
гирифт. 

 Зеро Соли љавонон эълон шудани соли 2017 мафњуми 
масъулият ва вазифагузориро ба худ касб мекунад. Ба назари мо 
ҳамон сол барои љавонон соли имтињоноти бузург буд [2]. 

Оё мо ба боварии Президенти мамлакат сазовор шуда 
метавонем?   

Ба мо зарур, ки сазовори боварии Пешвои миллат бошем.  
Охир он кас моро насли замони истиќлол номиданд.  Гуфтанд, ки 
мо аз наслњои пешина бо савияи илму дониш, маърифату 
љањонбинї, сатњи тафаккур ва одобу ахлоќ фарќи куллї дорем. 
Агар фарќ  надошта бошем, бояд наѓз хонем, бо љадал омўзем, то 
донишамон чуќур ва доираи фањмишамон фарох гардад.   

Ваќте мо љавонон мегўем, пеши назар на танњо мардони љавон, 
њамзамон духтарон низ њувайдо мешаванд. Зеро имрўз кулли 
љавондухтарон ва модарони љавон  сазовори боварии  Сарвари 
давлат амал мекунанд. Онњо дар мактабњои тањсилоти умумӣ ва 



  

454 

олї тањсил карда, бо дониш ва завќи хониш, таљрибаи кории худ ба 
дараљае  мерасанд, ки онҳоро  љавонмардони ҳақиқӣ метавон гуфт. 
Љавонмард соњиби якчанд хислати волою њамида мешавад.  Имрўз 
мо аз он хурсандем, ки занон аз мардон заррае камї надоранд.  

 Агар дар замони шўравї занони механизаторро сифат карда, 
ба мартабањои баланд бардоранд, имрўз занону духтарони мо дар 
маќомоти њифзи њуќуќ, хосатан дар маќомоти суду прокуратура бо 
рўи сурху сари баланд кор мекунанд. Маќоми онњо дар илм њам 
баланду  назаррас  аст.  

Мо бо профессорон, докторњои илм, ки зан –модар њастанд, 
бисёр вохўрдаем. Онњо, ба гуфти Паёмбари ислом Муњаммад (с)  
илмро барои худ ва љомеа њатто аз кайњон дастрас карда 
метавонанд.  Аз ин рў, дар даврони соњибистиќлолї ташаббусњои 
занон њамеша дастгирї  меёбанд, барои амалї шудани онњо 
тадбирњои љиддї андешида мешаванд. 

Аз њуљљатњои оморї маълум, ки имрўз бонувон дар соњањои 
маориф, њифзи сињатии омма ва дигар бахшњои иљтимої  фаъоланд, 
яъне  ќисми зиёди кормандони ин соњањоро дарбар  мегиранд, чи 
хеле дар Паёми Президент муњтарам Эмомалї Рањмон ќайд 
шудааст, «аз шумораи умумии хизматчиёни давлатї 23 фоизашон 
занонанд».  

«Мувофиќи маќсад аст, ки  барои дастгирии занону духтарон 
дар зинањои гуногун квота ва имтиёзњо муқаррар намоем ва чунин 
иќдом яке аз роњњои таъмин намудани баробарњуќуќии занону 
мардон мебошад»,- таъкид шудааст дар Паёми Президенти 
Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон. 

Зарур аст, ки имрўз ба тарбияи маънавию ахлоќии насли љавон 
эътибори љиддї дињем. Зеро масъалаи мустањкам кардани пояњои 
ахлоќии љомеа, ташаккули афкори эљодиву  созандаи халќ ва 
гиромидошти  арзишњои фарњанги милливу умумибашарї дар 
сиёсати давлат мавќеи асосї дошта, тамоми  муассисањои фарњангї, 
воситањои ахбори омма, садою симо, шабакањои иљтимої 
вазифадоранд, ки фаъолияти худро доир ба  масоили мавриди зикр, 
пеш аз њама њифзи истиќлолият, њамзамон инкишофи тафаккури 
миллї, баланд бардоштани сатњи маърифату љањонбинии ањли 
љомеа, њифзи мероси гаронбањои миллати тољик ва муаррифии 
шоистаи он  ба љањониён таќвият бахшанд.     Яќин бояд донист, ки  
ин њам бароямон  вазифаи иљрояш таъхирнопазир аст. Зеро 
аксарияти ањолии Тољикистон љавононанд. Пўшида нест, ки онњо 
давомдињандаи  кору фаъолияти насли калонсол, нерўи созанда ва 
иќтидори воќеии пешрафти љомеа, аниќтараш ояндаи миллат ва 
давлат мебошанд. 
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Хушбахтона, имрўз  љавонон бо аз худ кардани касбу њунар ва 
иќдому ташаббусњои созандаи худ дар пешбурду таракќии ватани 
азизамон Тољикистон, пешрафти илму техника, соњањои саноат, 
кишоварзї ва фарњанг  сањми назаррас мегиранд. Зеро барои онњо 
ба шарофати ѓамхорињои пайвастаи Сарвари давлат садњо 
иншоотњои таълимї, маданию маърифатї ва фарњангию фароѓатї, 
толорњои варзиш  бунёд мешаванд [3]. 

Асосгузори сулњу вањдати миллї муњтарам Эмомалї Рањмон 
маорифро  яке аз пояњои устувори  давлату давлатдорї медонанд. 
Аз касе пўшида нест, ки  Пешвои миллат борњо таъкид кардаанд, ки  
“фаъолияти дуруст ва самарабахши соњаи маориф  мањаки асосии  
таљаллии неруњои зењнии кишвар мебошад. Нерӯњои зењнии 
давлатро  кї таълим медињад ва тарбия мекунад? Албатта, 
муаллиму мураббї ва падару модар. Аз мушоњидањо маълум 
мешавад, ки омўзгорони литсею гимназия  пеш аз њама фарзандони 
дар оилањои зиёї тавлидшуда ва тарбияёфтаро  ба гурўњашон бе 
мамониат ќабул мекунанд, зеро аксари онњо бачагони боодоб, 
њушёр ва таваљљуњашон ба хондану дониш андўхтан бештар аст.   

Мо њам эњсос мекунем, ки  ояндаи Тољикистон дар дасти 
љавонон   аст. Пас, тарбия кардан, ки  онњо заковатманду 
соњибтадбир ба воя расанд. Пеш аз њама онон ба ќадри обу хоки 
Тољикистон, ќадри зањмати   муаллиму мураббї ва мењру 
муњаббати  падару модар, њатто бобою бибї расанд. Зеро онон аз 
таљрибаи рўзгор бањра  гирифтаанд. Медонанд, ки  ба гуфти 
сардафтари адабиёти классикии тољик Абўабдуллоњ Рўдакї  ин 
таљриба  « бањри дафъи њаводис туро ба кор ояд»” 

Ба назари мо огањї аз барномањои телевизион, махсусан, 
барномаи телевизиони  «Љањоннамо», ки бештар пиромуни 
шомилшавї ба њизбу њаракатњои номатлуб  иттилоъ медињанд ва 
оќибати терроризму эктремизмро  пеши назарамон њувайдо 
мекунанд, таљрибаи рўзу рўзгор  мебошад.  Шомилшавї ба 
гурўњњои ифротгаро хуни ноњаќ рехтану худро ба куштан додан аст. 
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ТАРБИЯИ ҲИССИ ВАТАНДӮСТӢ ДАР НИҲОДИ 

ҶАВОНОН 
 

“Вазифаи имониву виљдонии њар як фарзанди бонангу номуси 
миллат ин аст, ки њушёриву зиракии сиёсиро аз даст надода, дар 
шароити пуртазоди сайёра ва торафт шиддат гирифтани раќобати 
байни ќудратњои љањони имрўза барои тарбияи фарзандон дар рўњияи 
худогоњиву худшиносии миллї, ватандўстиву ватанпарастї, 
илмомўзї, азхуд кардани касбу њунарњои замонавї, забонњои хориљї 
ва технологияњои пешрафта ба хотири пешрафти иќтисодиву 
иљтимоии давлати соњибистиќлоли хеш мунтазам љањду талош 
намояд”. 

 Эмомалї Рањмон 
 

Давлате, ки вазифаи роҳбарикунанда ва идораи миллатеро ба 
дӯш гирифтааст, бояд ҳайсияти тарбия намудани тобеини худро 
дар дӯш дошта бошад. Миллате, ки чунин давлати ғамхору 

шукўҳмандро соҳиб аст, вазифадор аст, ки  пайвандгарою воҳидсоз 
дар атрофи он бошад. Ҳаёти инсонӣ дорои ҷиҳатҳои доманадору 
паҳлўҳои мухталиф аст ва тобеинро лозим меояд, ба тамоми 
ҷиҳатҳои рушди он чӣ дар умури дохила ва чӣ дар арсаи 

байналмилалӣ дастгири ў бошанд. Дар роҳи дастгирӣ ва ҳамовозӣ 
ба давлати хеш, тарбияи ватандўстии ҷавонон аҳамияти муҳим 
дорад, зеро ҷавонон созандагони ояндаи ҷомеа буда, аз 

ҷаҳонбинию ҷаҳонсозии онҳо инкишофи баъдӣ вобастагӣ дорад. [1, 
с.3] 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати мустақилу соҳибихтиёр 

дар марҳилаи ташаккули давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва 
ягона қарор дорад. Рушди минбаъдаи он ба тарбияи шахсиятҳои 
дорои сатҳи баланди ахлоқӣ, дунёи пурғановати маънавӣ, фикру 
ҷисми солим, эҳсоси баланди ватандӯстӣ ва худогоҳии миллӣ, 

риоягари қонуну ҳуқуқҳо, озодиҳо, заҳматписанду зебопараст, 
сарфаю сариштакор, ботаҳаммулу тоқатпазир, масъулиятшиносу 
фаъол ва созандаю эҷодкор вобаста аст. Тарбияи чунин 

шаҳрвандон вазифаи давлат, ҷамъият ва оила аст. 



  

457 

Бояд гуфт, ки худшиносии миллї, њисси ватандўстї ва садоќат 
ба Ватан иборањое мебошанд, ки дарки маънии он барои њар як 
шањрванди љумњурї вазифаи љонї мебошад. Маънидод кардани ин 
иборањо ба соатњои зиёд ниёз дорад. Имрўз худшиносии миллї, 
њисси ватандўстї ва садоќат ба Ватан яке аз пояњои муњими давлату 
давлатдорї ба њисоб меравад. Чунки давлат бе миллат буда 
наметавонад ва дар ин баробар миллате, ки худро нашиносад, ба 
арзишњои миллии худ эњтиром надошта бошад, он миллат 
соњибдавлат буда наметавонад. Њамин њисси ватандўстї буд, ки 
миллати мо ба њељ як мушкилї ва фиребу найранги ашхоси бегона 
нигоњ накарда, вањдати миллиро дар кишвар пойдор намуд. Аз ин 
рў, тарѓиби њамешагии ин мафњумњо барои насли љавони кишвар аз 
манфиат дур нест [2, с.12]. 

Тарбия падидаи иҷтимоӣ, фарҳангӣ, психологӣ ва педагогӣ 
буда, барои танзими ҳаёти инсон ва пешрафти ҷамъият хизмат 
менамояд. Он ҳамчун фаъолияти махсуси мақсадноки инсон барои 

рушди шахс ва ворид шудани инсон ба ҷараёни зиндагии воқеӣ ва 
бунёди ҳаёти маданӣ равон карда мешавад. 

Мақсади тарбия қисми таркибии мақсаду вазифаҳои давлат 
қарор мегирад, ки барои амалӣ намудани манфиатҳои давлат, 

ҷамъият ва ҳар як шаҳрванд равона карда мешавад. Давлат чунин 
тартибу низомро ҷорӣ мекунад, ки барои ҳаёт ва фаъолияти инсон 
ва тарбияи миллии шаҳрвандон мусоидат менамояд [4, с.18]. 

Тарбияи ватандӯстӣ дар шаҳрванд сифатҳои баланди ахлоқӣ, 

ҳуввияти миллӣ, инсондӯстӣ, озодандешӣ, мавқеи шаҳрвандӣ, 
ташаббускорӣ ва дигар сифатҳои мусбатро ташаккул медиҳад. 
Чунин шаҳрванд метавонад, ки дар пояи манфиатҳои миллӣ 

фаъолият намояд, нисбат ба зуҳуроти манфии ҷамъият аз лиҳози 
танқид назар кунад, Ватани хешро дӯст дорад ва манфиатҳои онро 
ҳимоя намояд, ҳамчун соҳиби тафаккури миллӣ ва посдори 
тамаддуни миллӣ дар пешрафти ҷамъият саҳмгузор бошад [3, с.21]. 

Мақсаду вазифаҳои ниҳоии тарбияи миллӣ ташаккули инсони 
комил, соҳиби Ватан, нангу номуси миллӣ, ифодагари симои 
зеҳнию маънавӣ, ахлоқӣ, фарҳангӣ ва арзишҳои дигари инсонӣ 
мебошад. 

Асоси методологии тарбияро дар кишвари мо тафаккури нави 
сиёсӣ ва фарҳангӣ ташкил медиҳад, ки моҳияти он таҳкими 
истиқлолияти давлатӣ, ваҳдату худшиносии миллӣ, ҳисси 
ватандӯстию ватанпарастӣ, таъмини амнияти давлату миллат, 
ҳифзи тамомияти арзӣ ва манфиатҳои умумимиллӣ мебошад [1, с.8]. 

 Муҳтавои ин методология дар Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», 
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Консепсияи миллии маълумоти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси 

одоби хизматчии давлатӣ, Барномаи давлатии тарбияи 
ватанпарастии ҷавонони Тоҷикистон, Консепсияи миллии 
инкишофи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиши Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Барномаи таълим ва тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандони Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ таъкид ёфтааст[5, 
с.32]. 

Давлат дар сиёсати худ перомуни тарбияи миллии шаҳрвандон 
кафолат медиҳад, ки дар тарбияи миллӣ фазои ҳуқуқӣ фароҳам 
оварда, санадҳои ҳуқуқии меъёрӣ қабул ва дар амал татбиқ карда 
шаванд. 

Ҳукумати Тоҷикистон тамоми чораҳоро меандешад, ки 
шаҳрвандони ҷумҳурӣ дар асоси ҳуқуқҳои конститутсионӣ зиндагӣ 
ва кору фаъолият намоянд. Намуна ва ибрати шоиста будани 
рафтору гуфтори мансабдорони мақомоти давлатӣ, сарварони 
муассисаҳоро мутобиқи Кодекси одоби хизматчии давлатӣ талаб 

карда, дарк ва ҳисси масъулиятшиносии падару модар ва 
калонсолонро дар тарбияи насли наврас баланд мебардорад. 

Ҷанбаи илмӣ, дунявӣ ва башардӯстии анъанаю расму оинҳои 
мусбати миллии кишварро дар тарбияи мардум дастгирӣ карда, 
барои истифодаи осори пурарзиши илмӣ, адабӣ, таърихӣ, динӣ ва 
асару дастурҳои Сарвари давлат доир ба тарбияи шаҳрвандон 

тадбирҳо меандешанд.  
Тарбияи ватандӯстӣ ва хештаншиносӣ ин тарбияест, ки дар 

натиҷаи он шаҳрвандон, миллату давлат сарзамини аҷдодии худро 
дӯст дошта, ҳимоя аз фарҳангу таърихи гузаштаи худ намуда, баҳри 

инкишофи он содиқона меҳнат мекунанд ва дар якҷоягӣ аз як 
гиребон сар бароварда, баҳри пойдории сулҳу ваҳдат, ягонагӣ, 
дӯстиву рафоқат миёни ҳамдигар умр ба сар мебаранд. Аз ин рӯ, 
омӯхтани таърих яке аз омилҳои муфиди заминавӣ дар тарбияӣ 

ватандӯстӣ ва дар рӯҳияи хештаншиносию худогоҳии миллӣ ба 
камол расонидани ҷавонон мебошад. 

Донистани таърихи кишвари хеш, зодгоҳ ва меҳан, дар 
баробари он воқиф будан аз таърихи гузаштаи аҳли башар яке аз 

ниёзҳои муҳими маънавию хештаншиносии ҳар фард ва ҳар миллат 
аст. 

Пайнавишт: 
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Тошматова Р.Қ.,                  
                                                       муаллими калони кафедраи 

менеҷмент 
                     

ХИСЛАТҲОИ НОМАТЛУБ - ДОҒИ ҶОМЕА 
 
Оре, инсон бузургтарин насли бошуурест, ки маҳз тавассути 

ақлу хирад, илму маданият, фарҳангу адаби худ аз дигар 

офаридаҳои офаридгори бузург тафовут дорад.  
Ҳақиқатан инсонро танҳо одоби бузург соҳибдавлат 

мегардонад, инсонро танҳо ахлоқ  инсон созад. Касе, ки маҳрум аз 
эҳсоси ахлоқист, ба шумори инсон наояд. Ба қавли дигар: 

  Одамизод, агар ки беадаб аст, одам нест, 
  Фарқ дар байни бани одаму ҳайвон адаб аст. 
Инсон - фардиятест, ки дорои ақлу заковати бузург буда, 

мебинад, мешунавад, дарк мекунад ва ҳамаи дидаву шунидаҳояшро 

бо ёрии ақлу идрок натиҷагирӣ намуда, худро аз бадию ноҷӯриҳо 
дар канор мегирад. Маҳз, ҳамин канорагириҳо инсони комилро дар 
зиндагӣ соҳибмаърифат, бомаданият ва бузургдил мегардонад. 

Кист инсони комил? Он касест соҳибмаърифат, донишманд, 

соҳибистеъдод, накӯкор ва ибратомӯзи имрӯзи рӯзгор. Ӯ касест, ки 
суханаш адаб, ишорааш маънӣ, кирдору рафтораш кони ҳусну 
малоҳат ва хираду заковаташ дурри ноёбу гаронбаҳост. Ӯ касест, 
ки ҷомеа аз ӯ ибрат мегирад. Зеро пурдону пуртаҷрибаву пурхирад 

аст ва аз як ҳарфу алфози кас дунёи хубу бадро тафовут дода 
метавонад. 

Инсони асил ҳамеша дар он мекӯшад, ки намунаи ибрати 
дигарон бошад. Ӯро ҳамчун шахси бофаҳм, боадаб, ибратомӯз ҳама 
эҳтиром намоянд. Инсонро дар ҳаёт дар ҳамаи лаҳзаҳо одоби накӯ, 
сухани ботамкин ва меҳрубонию  латифиҳои нозук мебояд. Бахусус, 

шарму ҳаё, иффату покдоманӣ аз бузургтарин хислатҳои наҷиби 
инсонианд. 

 Шахси дорои одобу маърифат ҳеҷ гоҳ дар зиндагӣ 

https://mvd.tj/index.php/tj/az-ta-rikhi-militsiya/11472-tarbiyai-vatand-stii-avonon-risolati-mu-addas
https://mvd.tj/index.php/tj/az-ta-rikhi-militsiya/11472-tarbiyai-vatand-stii-avonon-risolati-mu-addas
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дарнамемонад. 
Албатта, инсони комил ҳеч гоҳ пайи хислатҳои номатлуб 

раҳравон нест. Инсони комилу соҳибхирад аз бадон худро канор 
мегирад. Дар ҷамъомаду нишастҳое, ки зиёну бадӣ меоранд, 
иштирок намекунад. 

Саволе ба миён меояд: хислатҳои номатлуб кадомҳоянд ва 

онҳо аз куҷо сар мезананд? Пеш аз ҳама бетарбиягӣ, беадабӣ, 
бемаданиятӣ, дуздию мардумфиребӣ, авбошию бадмастӣ, кинаҷӯиву 
бешармӣ, ноадолатию разилӣ ва амсоли ин ба қатори хислатҳои 
номатлуб дохил мешаванд, ки инсонро ба касодию беиффатӣ ва 

беобрӯгиву шармандагӣ оварда мерасонанд. 
Албатта, агар кас дидаву дониста ин гуна хислатҳоро ихтиёр 

кунаду шахсияти худро поймол гардонад, бевосита дар шумори 
инсонҳои асил буда наметавонад. Шояд ягон таклифу ишораи каси 
дигар ӯро бо ин роҳ мебарад. Шояд худ надониста мемонад. ки 
хислатҳои номатлубро ихтиёр намудааст. Шояд волидон 

гунаҳкоранд, ки тифли бо ноз парвардаашон бадкор шуда бошад. 
Шояд аз дардҳои рӯзгор, аз қабили нодориву тангдастӣ, 
бепарасториву беаҳамиятии наздикон ё афсурдагиву фиску 
эҳтиёҷ?!- На, на ину на он. 

Хислати номатлуб албатта, яку якбора дар вуҷуди инсони асил 
ҷо шуда наметавонад. Бахусус,  имрӯз  ҷомеаи мо пур аз касони баду 
номурод ва бефикру беиффатанд. Нодидаву надониста бо ҳама гуна 
фардиятҳои ношинос дӯстиву ошноӣ меварзанд. Пайи пайдо 

намудани музди ночизе ё дороиву сарвате ба корҳои ношоиста, аз 
қабили дуздӣ, мардумфиребӣ, бадмастиву кӯчагардӣ машғул 
мешаванд. Чун боре аз ин амал қути лоямуте ба даст оварданд, 

дигар ҳамарӯза паси анҷоми ҳамин гуна амалҳои носавоб даст 
мезананд. Худро асири  ҳавову ҳавас ва кори барабас фирефта 
намудаанд. 

Бехабар аз он, ки бадкораву бадрӯ хоҳанд шуд. Зеро бадкор 
азоб намекашад. Агар ӯ азоб мекашид, фикр мекард, майнаашро 
хароб менамуд, ҳеҷ гоҳ паси амали номатлубе даст намезад. Аммо 
накӯкорон ва боиффатон аз он, ки дӯстону наздиконашон бадкора 

шудаанд, дар ранҷу азобанд. 
Алалхусус, имрӯзҳо духтарон низ амалҳои носазо ба ҷо 

меоранд. Ба наздикону пайвандон дар оила доғ оварда, амалҳои 

нодурусту кӯчагарди мекунанд, ки албатта доғи ҷомеа мегарданд ва 
на танҳо худро, балки авлоду наздиконашонро шармсор 
мегардонанд. Ҳол он ки занонро дар ҷомеа гаҳвораҷунбон ва 
силсилаҷунбони зиндагӣ мегӯянд. Духтарон, ки оянда 

силсилаҷунбони зиндагӣ мегарданд, бояд мулоҳизакор бошанд. 
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Бадро аз нек, дӯстро аз душман ва гармию сардии ҳаётро 

ҳамаҷониба дар тарозуи ақл, ба хубӣ уҳдабароёна баркашанд.  
Занонро иффату покдоманӣ баору номус будан беҳтарин 

шараф аст ва шишаҳои шаффофро монад. 
Сиёҳтарин рӯз он рӯзест, ки шишаи номус бишканад, 

гуфтаанд. 
Аз ҷониби дигар, баъзе волидон барои  сазовори амалҳои 

номатлуб гардидани фарзандонашон гунаҳгоранд. Зеро аксарият 
фарзандонашонро ба ихтиёри худ гузоштаанд. Аз паси он 
намекӯшанд, ки фарзандон ба чӣ кор даст задаанду бо киҳо 

нишастухез менамоянд. Бо кадом роҳҳо маблағ ба даст меоранду 
кадом пироҳанро ба бар кардаанд. Оё онҳо покизакоранд? Оё онҳо 
ояндаашонро фикр кардаанд ё на? Оё ифтихори волидон буда 
метавонанд? Ин суолҳо волидони  ғамхори фарзандро ва алалхусус, 
насли наврасонро бояд дар таҳлуқа андозад ва беқарор созад. 
Нагузоранд, ки ягон лаҳзаи ҳаётро бефикр аз сар гузаронанд. 

Ранҷи гарон аст тарбияи фарзанди солим. Инчунин,  
заҳматталаб аст тарбияи инсони бузург. Беҳуда нагуфтаанд:  

  Ба ранҷ андар аст, эй хирадманд ганҷ,  

  Наёбад касе ранҷ нобурда ганҷ.  
Барои он ки фарзанд ба амалҳои носавобу номатлуб даст 

назанад, барои он ки оила мустаҳкаму пойдор ва намунаи ибрат 

бигардад, бояд андеша кард, мулоҳизакорона андеша ронд, бо роҳи 
рост роҳнамун сохт, ба меҳнат аз хурдӣ одат кунонд, фарзандро то 
ҳамеша банд бошад, то паси дастоварди  ҳалолу бо меҳнат ба 
дастомада кӯшад, хиёнаткор нагардад, бовиҷдон ба воя бирасад, на 

дузду авбош. Ҳамвора кӯшиш кунад, ки илм омӯзаду меҳнат кунад 
ва пеш аз ҳама, боору номус ба воя бирасад. Бидонад, ки обр бозори 
харид надорад, онро бо заҳмату кору ранҷ ба даст меоранд. Ана 
чунин бояд кард, то тифлон ба амалҳои номатлуб даст назананду 
шарафёр гарданд. 

Имрӯз, ки насли наврас аксарият дорои хулқу атвори накӯ 

нестанд, аз бузургтарин ҷавҳар – одоби накӯ натавонанд  истифода 
бурд, ки нуқсони бузурги ҷомеаи солим ин аст. Ин гуна касон дар 
тарбияи оилавӣ ба ростию росткорӣ ва ҳамдигарфаҳмию боадабӣ 
эҳтиёҷ доранд. Албатта, волидони онҳо пурра ба тарбияи дуруст 

гирифтани онҳо гунаҳгоранд. Танҳо муҳити оилавӣ ва мактаб 
метавонад тифлро адаб омӯзад. Волидони ғамхори фардои 
зиндагии фарзандони худанд, сараввал мехоҳанд ва мекӯшанд, 
тифлро ба роҳи дурусти зиндагӣ ва одоби накӯву ояндаи дурахшон 

ҳидоят намоянд. 
Ҳамаи гуфтаҳои боло далели бузург будани мартабаи шахси 
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боадабанд. Вобаста ба ин мо инсонҳо бояд аз ин гавҳари 

дурахшону тобон, ки ҷаҳонро равшанию  нур ва хушиву сурур 
мебахшад, бархурдор бошем, зеро тавре гуфтаанд: 

  Биё эй дӯст, то огаҳ зи ахлоқу адаб бошем, 

  Чу нуре равшанорои муҳит дар ҳар нафас бошем. 
  Ба тифлону бузургон дарси ибратро биомӯзем, 

  Ки фардо зиннати ҳар анҷуман, имдодрас бошем. 
Хулоса, адаб нишонаи бузурги одаму одамгарист, ки касро 

шӯҳратёр мегардонад. Адаб дури гаронест, ки дорандаи он 
сарватмандтарин каси олам аст. Ҳам нишоту ҳам хуррамиву ҳам 

осоиштагиву ҳама бурду бохти ҳаёт насиби каси боадаб аст. Маҳз 
инсони боадабу бориё метавонад, обӯю эътибор ва шаъну шарафи 
миллату давлат ва қавму қабилаи худ бошад ва зиндагии худро бо 
осоиштагиву нишоту хуррамӣ  бубарад, зеро гуфтаанд: 

  Адаб ороиши афъол бошад, 
  Адаб осоиши аҳвол бошад.  

Танҳо ахлоқи бузург ва хиради воло метавонад инсонро чун 
пироҳани зебову ороста зеб диҳад ва қимату қудрати афзун бахшад: 

  Адаб пероҳани нодону доност, 
  Хуш он кас, ки онро биорост. 
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ЌОНУНИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН «ДАР БОРАИ 
МАСЪУЛИЯТИ ПАДАРУ МОДАР ДАР ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ 

ФАРЗАНД» ЧУН ЗАМИНАИ ЊУЌУЌИИ ТАШАККУЛИ 
МАСЪАЛАЊОИ ТАРБИЯВЇ  

 
Таърих гувоҳ аст, ки аз қадимулайём мардуми соҳибтамаддуни 

мо ба тарбияи фарзанд аҳамияти хоса зоҳир намуда, барои дар 

рўҳияи ватандўстиву хештаншиносӣ, донишандўзиву 
маърифатпарварӣ, ҷавонмардиву ахлоқи ҳамида ва нангу номус ба воя 

расонидани фарзандони худ ҳамеша кўшиш мекарданд. 
Эмомалї Рањмон  

 
Имрўзњо мардуми шарафманди Тољикистон шоҳиди он аст, 

ки масъалаи муҳимтарине, ки қариб ҳамарўза дар мадди назари 
тањлилњои илмї-назариявї ва њам таълимї-тарбиявї ќарор дорад, 
ин масъалаи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи 
фарзанд ба шумор меравад. Аз ин хотир, ба андешаи мо таҷдид ва 
такмил додани низоми таълиму тарбия аз ҷумлаи самтҳои 
афзалиятнок ва вазифаи муҳимтарини сиёсати муосири дохилї ва 
њам байналмилалии Њукумати Тољикистони соњибистиќлол ба 
шумор меравад.  

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон меъёрҳоеро пешбинӣ 
намудааст, ки барои ҳифз намудани манфиатҳои кўдакон ва 
баланд бардоштани масъулияти падару модар дар таълиму 
тарбияи фарзандон равона карда шудаанд. Масалан, мувофиќ ба 
моддаи 34-уми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон «Модару 
кўдак таҳти ҳимоя ва ғамхории махсуси давлатанд. Падару модар 
барои тарбияи фарзандон ва фарзандони болиғу қобили меҳнат 
барои нигоҳубин ва таъмини падару модар масъуланд. Давлат 

барои ҳифзи кўдакони ятим, маъюб ва таълиму тарбияи онҳо 
ғамхорӣ менамояд». Мањз меъёрњои овардашуда барои минбаъд 
дуруст ба роњ мондани фаъолияти маќомотњои салоњиятноки 
давлатї, бетараф набудани њар як фарди љомеа дар масъалаи 
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таълим ва тарбияи фарзанд кафолати конститутсионї ба шумор 
мераванд.  

Агар ба таърих назар андозем, оид ба масъалаи таълим ва 
тарбияи фарзанд њанўз дар «Қобуснома»-и Унсуралмаолии 

Кайковус, «Насиҳатнома»-и Имоми Аъзам, «Ахлоқи Носирӣ»-и 
Насираддини Тўсӣ, «Кимиёи саодат»-и Ғаззолӣ, «Ахлоқи 
Мўҳсинӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ, «Ахлоқи Ҷалолӣ»-и Давонӣ ба 
таври мушаххас сухан рафтаааст ва дар ин сарчашмањои таърихї 
даврањои асосии ташаккули таҷрибаи ахлоқии миллати таърихии 
тоҷик ҷамъбаст гардида, дар онњо маќоми падар ва модар дар 

таълим, тарбия ва ташаккули фарзанд, ки ояндаи ҷомеа ба шумор 
мераванд, муайян гардида, дар онњо вобаста ба ин муаммо 
далелҳои кофї инъикос гардидаанд. 

Бояд таъкид намуд, ки дар замони муосир, дар ташаккул 
ёфтани муносибатњои љамъиятї, дар раванди ислоњоти њамарўзаи 
љомеа ќабул гардидани Ќонуни Љумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» ин 
талаботи замон аст. Тањлилњои низоми ќонунгузории давлатњои 
алоњидаи љањон собит намуд, ки дар ин раванд, танњо дар 
Љумњурии Тољикистон санади алоњида вуљуд дорад, ки масъалаи 
масъулияти падар ва модарро дар таълиму тарбияи фарзанд 
мавриди танзим ќарор додааст, ки ба андешаи мо, ин яке аз 
бурдборињои асосии сиёсати пешгирифтаи Њукумати Тољикистон 
дар ин самт ба шумор меравад. 

Ёдовар шудан ба маврид аст, ки ба маќсади мукаммал 
гардонидани низоми њуќуќї дар ин љода, дар кишвар як ќатор 
санадњои њуќуќие ќабул карда шуданд, ки барои муайян кардани 
њолати њуќуќии таълим ва тарбияи фарзанд ањамияти калон 
доранд. Аммо бо дарназардошти талаботи ҷомеа ва аҳамияти 
бузурги таълиму тарбияи насли наврас зарурат ба миён омад, то 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару 
модар дар таълиму тарбияи фарзанд» қабул карда шавад.  

Пўшида нест, ки нақши оилаи устувор ва солим ҳамчун ҷузъи 
асосии ҷамъият ба шумор рафта, он дар тарбияи фарзанд 
аввалиндараља ба шумор меравад. Аз ин рў, маќсади асосии ин 
санади њуќуќї пеш аз њама дар пурзӯр намудани масъулияти 
падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд дар рӯҳияи 

инсондӯстӣ, ифтихори ватандорӣ, эҳтироми арзишҳои миллӣ, 
умумибашарӣ ва фарҳангӣ, инчунин ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳоро 
ифода мекунад.  

Дар њамин асос, падарону модарон, ки пойсутуни оила ба 
шумор мераванд, бояд ба таълим ва тарбияи фарзандон диққати 
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доимӣ ва ҷиддӣ зоҳир намоянд. Ба андешаи мо, зоњир намудани 
масъулияти махсус аз љониби онњо метавонад дар њама давру 
замон барои таълим ва тарбия намудани фарзанди солеҳ ва 
бомаърифат имконият фароњам оварад. Дар ин раванд, мањз ќабул 
гардидани ќонуни мазкур ин комёбии давлату Ҳукумат дар тӯли 
зиёда аз ду даҳсолаи охир, маҳсули идрок ва хирадмандонаи 

Эмомалӣ Раҳмон мебошад ва арзандаанд, ки Пешвои миллати 
таърихии тољикони љањон њастанд.  

Дар суханронињои худ Пешвои миллат муњтарам Эмомалї 
Рањмон борњо иброз медоранд, ки «коста гардидани ахлоқи қисме 

аз наврасону ҷавонон, ҷалб гардидани онҳо ба ҳар гуна ҳаракату 
равияҳои бегона ва ба ҷинояткорӣ даст задани иддае аз онҳо, пеш 
аз ҳама, натиҷаи беаҳамиятӣ ва бемасъулиятии падару модарон 
мебошад. Фаромўш набояд кард, ки тарбияи кўдак дар баробари 
ин, ки самти муҳими фаъолияти муассисаҳои таълимӣ мебошад, 
дар мадди аввал вазифаи муқаддаси ҳар як падару модар, созмону 
иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва умуман аҳли ҷомеа низ ба шумор 
меравад». 

Мањз дар њамин асос, қабул гардидани қонуни мазкур, ки ба 

урфу одат ва хусусиятҳои миллии мо асос ёфта, аз ҳуқуқҳои табиии 
инсон сарчашма гирифтааст, ба аќидаи мо, барои минбаъд дуруст 
ба роњ мондани на фаќат масъулияти падару модар дар таълим ва 
тарбияи фарзанд, балки барои созгор намудани зиндагии мардуми 
кишвар дар ташаккули маънавии насли солим ва созандаи њозира 
ва ояндаи Тољикистон маќоми хубу замонавиро ишѓол намудааст. 
Њар як падар ва модарро зарур аст, фарзандони худро ба моњият 
ва мазмуни ин санад ошно намуда, дар навбати худ, фарзандони 
худро дар рўхияи эњтиром намудани ќонуният ба воя расонанд. 

Аз мазмун ва моњияти меъёрњои ќонуни мазкур бармеояд, ки 
минбаъд, ўњдадорињои падар ва модар дар таълим ва тарбия 
намудани фарзандони худ дучанд гардидааст. Масалан, њар як 
падар ва модар ўњдадор аст фарзандони худро бо тамоми 
воситаҳои зарурии таълим таъмин намояд, барои онњо шароити 
муносибро фароҳам оварад, шаъну шарафи инсонии онњоро 
эҳтиром намояд, - фарзандро дар рӯҳияи эҳтиром ба Ватан, қонун, 

арзишҳои миллӣ ва умумибашарӣ тарбия намояд; гаштугузори 
фарзанди то шашсоларо бе ҳамроҳии шахси аз чордаҳсола боло 
дар кӯча ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ иҷозат надиҳад; шаъну 
шарафи фарзандро эҳтиром намояд ва ба муомилаи бераҳмона 

нисбат ба ӯ роҳ надиҳад; новобаста ба ҷинс, синну сол, қобилияти 
зеҳнӣ, ҷисмонӣ ва рӯҳии фарзанд, нисбат ба ӯ баробар муносибат 
намояд; дар вақти шабона ба марказҳои дилхушӣ рафтани 
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фарзанди то бистсолаашонро манъ намояд; кирдорҳои 

зиддиҷамъиятӣ, муомилаи дағалона бо атрофиён, халалдор 
намудани оромӣ, истифодаи суханҳои қабеҳ, рафтори дағалона 
дар кӯчаю хиёбонҳо, майдонҳо, муассисаҳои фароғатӣ, дохили 
нақлиёт, хобгоҳҳо, манзили зист, дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ ва 

муносибати тахрибкоронаи фарзандро ба муҳити зист пешгирӣ 
намояд. 

Аз ин хотир, ҳар яки моро зарур аст, ки фарзандони худро 
минбаъд барои ба роҳи дуруст, анҷом додани амалҳои хайру 
савоб, омўзиши илму ҳунар ва азхуд намудани техникаи 
пешрафтаи муосир, фаъолона ширкат намудани онњо дар 
ободонии Ватани мањбубамон сафарбар намоем. Ба андешаи мо, 
барои њар як узви љомеаи имрўза, амалї намудани ин вазифа њам 
ќарз ва њам фарз аст. Њаќ бар љониби Шайх Саъдӣ, ки фармудааст:  

«Њакиме писаронро панд ҳамедод, ки ҷонони падар, ҳунар 
омўзед, ки мулку давлати дунёро эътимод нашояд ва симу зар дар 
сафар бар маҳалли хатар аст… Аммо ҳунар чашмае зоянда асту 

давлате поянда. Агар ҳунарманд дар нафси худ давлат аст, ҳар ҷо 
ки равад, қадр бинад ва дар садр нишинад ва беҳунар луқма 
чинаду сахтӣ бинад». 
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ТАРБИЯИ СИЁСЇ – ВАЗИФАИ МУЊИМИ ЉОМЕА 
 
Дар марњилаи имрўза дар љањони муосир раванди љањонишавї 

пурзўр гардида, ба њаёти  иќтисодї, сиёсї, фарњангии љомеа таъсир 
расонида истодааст.  

Дар чунин марњила наќши тарбияи сиёсї дар кори њимояи 
љомеа аз зуњуроти хатарнок ба шумор рафта, таќвият бахшидани 
ѓояњои ватандўстї, хештаншиносї ва вањдату ягонагї ањамияти 
муњим дорад.  

Дар Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон аз 26 январи соли 2021 омадааст: 
“Вазъи таѓйирёбанда пайдо намудани зуњуроти хатарноки замони 
муосир, аз љумла терроризму экстремизми, ќочоќи силоњ, гардиши 
ѓайриќонунии маводи мухаддир, киберљиноятњо ва дигар 
љиноятњои фаромиллї, ки башариятро ба ташвиш овардаанд, моро 
водор месозад, ки ба масъалањои таъмини амнияти кишварамон 
диќќати аввалиндараља дињем”.[1] 

Солњои охир зуњуроти номатлуби коррупсия, терроризм ва 
эксиремизм ба муаммои хавфнок табдил ёфта, ба амнияту суботи 
љомеа хатари љиддиро ташкил намуда истодаанд.  

Дар шароити муосир терроризм ва экстремизм њамчун вабои 
аср, на танњо ба амнияти љањон ва сокинони сайёра тањдид мекунад, 
балки барои инсоният хатари он аз силоњи ядрої кам нест. 

Рўйдодњои охири љањон, яъне тезутунд гардидани вазъ дар 
Шарќи Наздик, Осиё, Африкаи Шимолї, Аврупо ва дигар 
минтаќањои дунё нишон медињад, ки терроризм ва экстремизм ба 
хатарњои аввалиндараљаи љањони муосир табдил ёфтааст.  

Мувофиќи маълумоти Департаменти давлатии ИМА њамасола 
дар љањон аз 320 то 620 амалиёти террористї ба амал меояд. [2; 27] 

Бояд ќайд кард, ки дар минтаќаи Осиёи Марказї аз солњои 90-
ум њизбу њаракатњои “Тањрир”, “Салафия”, “Вањњобия” ва дигарњо 
пайдо гардида, ба сохтори конститутсионии давлатњо хатари љиддї 
ташкил намуданд. [5] 

Тибќи аќидаи њизби “Тањрир” таъсиси давлати исломї дар 
шакли хилофат барои мусулмонони тамоми љањон масъалаи асосї 
мебошад.  

Ѓояи “Вањњобия” аз барќарор кардани исломи давраи 
Муњаммад пайѓамбар ва бекор кардани њама гуна таѓйиротњо 
иборат мебошад. 
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 Дар њудуди ИДМ вањњобињо бори аввал худро њангоми ҷанги 
шањрвандии Тољикистон солњои 1992-1993 зоњир намуданд. 
Љоњибдорони вањњобизм одатан љавонони гирифтори таассуб 
њастанд, ки омодагии низомиву ѓоявиро дар марказњои бурунмарзї 
гирифтаанд. 

Равияи дигар ин “Салафия” мебошад, ки онњо љињодро њамчун 
усули асосї барои вусъат додани ислом дар тамоми љањон 
мењисобанд. 

Бояд афзуд, ки дар кори васеъ пањн шудани терроризм ва 
экстремизм дар баробари дигар сабабњо сиёсати дугонаи баъзе 
давлатњои абарќудрат мусоидат намуд. 

Аз сањифањои таърих аён аст, ки дар натиљаи чунин сиёсат дар 
Афѓонистон ташкилоти Ал-Ќойида бо роњбарии Усома Бен Ладан 
ва дар Ироќу Сурия гурўњи љангиён бо роњбарии Абўбакри 
Баѓдоди якчанд сол амалиёти зиёди террористї ташкил намуда, 
вазъиятро дар Шарќи Наздик хеле хавфнок гардониданд.  

Тавре маълум аст Абўбакри Баѓдодї, ки соли 2013 ба ном 
“Давлати Исломии Ироќ ва Шом”- ро ташкил дода, даъвои дар 
тамоми Шарќи Наздик ва Осиёи Марказї таъсис додани давлати 
исломиро дошт. 

Дар натиљаи амалиёти бомароми ќўшунњои давлати Русия дар 
Сурия гурўњи террористии Абўбакри Баѓдодї торумор карда шуд 
ва хатари барњамхўрии давлати Сурия бартараф карда шуд.  

Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон борњо хавфнок 
будани сиёсати дугонаро нисбати терроризм дар яке аз 
суханронињои худ ќайд намуданд: “Истифодаи сиёсати дугона ба 
терроризм ва экстремизм самаранокии кўшишњои љомеаи љањониро 
дар муборизаи муштарак бо ин зуњурот љиддӣ коњиш дода, баръакс 
мухолифати зиёдеро байни эътимоди њизбиву сиёсї эљод мекунад ва 
авзои љањониро боз њам ноором месозад”.  

Раванди сиёсии љањон талаб менамояд, ки бар зидди ин 
зуњуроти хавфноки номатлуб, ки ба муаммои љањонї табдил 
ёфтааст, бояд давлатњои љањон собитќадамона мубориза баранд. 

Дар баробари терроризм ва экстремизм масъалаи муомилоти 
ѓайриќонунии маводи мухаддир ба љомеаи љањонї хатари зиёдро бо 
вуљуд оварда истодааст. Ин муаммо дар солњои 90-уми асри XX 
хеле пурташвиш гардида, ба љомеаи љањонї хатари калонро тањдид 
мекард. Зеро дар ин давра њаљми солонаи фурўши нашъа аз 500 
миллиард доллар зиёд буд, ки 8 фоизи њаљми умумии савдои 
байналмилалиро ташкил медод [3; 359]. 

Даромади нашъаҷаллобон ба дастгирии молии гурўњњои 
террористї ва барои пањн кардани коррупсия равона мешуданд. 
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Дар солњои охир гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир ва 
фурўшу истеъмоли он торафт густариш меёбад. 

Бояд ќайд намуд, ки Љумњурии Тољикистон аз нимаи дуюми 
солњои 90-уми асри XX бањри мубориза бар зидди нашъаљаллобию 
нашъамандї якчанд тадбирњои судманд андешида, амалї 
мегардонид. 

Соли 1999 дар шањри Душанбе конференсияи байналмилалї 
“Тољикистон бар зидди маводи нашъаовар” баргузор гардид, ки 
дар он Президенти мамлакат Эмомалї Рањмон бо таклиф оиди 
муттањид кардани кўшишњои кишварњои иттињоди љањонї дар 
њалли масоили нашъмандӣ дар минтаќаи Осиёи Марказї баромад 
намуданд. 

Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалӣ 
Рањмон дар Паёми худ ба маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 
25 декабри соли 2017 чунин ќайд намуданд: “аз соли 1994 инљониб 
аз тарафи маќомоти њифзи њуќуќ ва сохторњои низомии кишвар 
беш аз 121 тонна маводи мухаддир, аз љумла зиёда за 34 тонна 
героин мусодира карда шудааст, ки миќдори мавод метавонад, 
ќариб 53 миллион нафарро гирифтори бемории нашъамандї ва 
њамин ќадар оиларо бадбахт гардонад”. [4] 

Оре, зуњуроти номатлуби коррупсионї, террористї – 
экстремистї ва нашъаҷаллобӣ ба њаёти сиёсї, иќтисодї ва маънавии 
тамоми љомеаи љањонї таъсири калони манфї расонида, оќибатњои 
ногувор дорад. 

Раванди сиёсии љањони муосир талаб менамояд, бар зидди 
онњо бояд тамоми давлатњои сайёра собитќадамони мубориза 
баранд. 

Љумњурии Тољикистон бар зидди њама гуна зуњуроти 
хатарноку номатлуби љомеа, ки ќонун ва тартиботро халалдор 
менамояд дар доираи Созмони Милали Муттањид фаъолият 
намуда, дар љодаи таъмини амнияти шањрвандон ва давлат 
тадбирњои судмандро амалї менамояд. 

                                                            
Пайнавишт: 
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кафедраи муносибатҳои байналхалқӣ 
 

ВАҲДАТИ МИЛЛӢ ВА  ГУСТРАИШИ МУНОСИБАТҲО  
ДАР СИЁСАТИ ХОРИЉИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Агар ба таърихи бисту нўњ соли соҳибистиқлолии кишвар 

назар андозем, мебинем, ки Тоҷикистон дар ибтидо барои таҳия ва 

пешбурди сиёсати дохиливу хориҷӣ комилан таҷриба надошт ва яке 
аз сарчашмаҳои мухолифати шаҳрвандии солҳои аввали 

истиқлолият низ ҳамин буд. Дар баробари ин,ҷумҳурӣ дар гирдоби 

мухолифату ҷанги бародаркуш ва бӯҳрони сартосарӣ ниёз ба 

наҷотбахши тавоно ва мудаббиру корозмудае дошт, ки онро аз ин 
варта берун кашонад. Дар чунин шароит зарур буд, ки  қарорҳои 

дуруст қабул карда шаванд.Бояд эътироф кард, ки сиёсати хориҷии 
Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти 

Љумњурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзҳои 

нахустин дурандешона ва пайгирона ҷараён гирифта, ӯ сарфи назар 
аз аҳволи мураккаби ҷумҳурӣ бо истифода аз имкониятҳои хориҷӣ 
роҳи ҳалли мушкилтарин масъалаҳоро пайдо намуд. Сарвар ва 

сиёсатмадори ҷавон, ки шахсияташон бо ростиву сафои ботин, бо 

донишу хиради азалии мардуми тоҷик ороста буд, барои фурӯ 
нишондани ҷанги шаҳрвандӣ, барқарор кардани иқтисоди 

харобгардида,бозгардондани гурезаҳо ва муҳоҷирони иҷборӣ, 

музокира кардан бо мухолифини сиёсӣ тамоми имкониятҳои 
заруриро пайдо ва сафарбар намуданд.  

Созмони Милали Муттаҳид сарпарастии музокиротро ба 

ӯҳдаи худ гирифт, давлатҳои кафил барои баргузор намудани 
мулоқоту гуфтушунидҳо шароит фароҳам оварданд. Дасту дили 

нияти пок ва истеъдоди сиёсатмадории Эмомалӣ Раҳмон боис 

шуданд, ки чандин созмони байналмилалию ғайриҳукуматӣ ба 

ҷобаҷосозии гурезаҳо, барқарор кардани манзилҳои харобгардида, 

расонидани кӯмакҳои башардӯстона даст зананд. Кишварҳои дӯст 

аз Ғарбу Шарқ ба Роҳбари Тоҷикистон ҳамраъйии худро изҳор 

намуда, ҷумҳурии моро аз нигоҳи сиёсӣ ва молӣ дастгирӣ 
мекарданд.  

Гурӯҳҳои коршиносону мутахассисон аз СММ, САҲА, 

ниҳодҳои молиявӣ, кишварҳои пешқадами Ғарб дар таҳияи санадҳо 

барои гузаронидани ислоҳоти конститутсионӣ, таҳияи 
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Конститутсияи нави ҷумҳурӣ, баргузор намудани интихобот, 

созмон додани институтҳои демократӣ ва ташаккули ҷомеаи 

шаҳрвандӣ дасти кӯмаки холисона дароз карданд.Ҷасорату 

ҷавонмардӣ, фаросату заковати фитрӣ ва фазилати давлатдории 

Эмомалӣ Раҳмон боис гаштанд, ки мухолифат тадриҷан фурӯ 

нишаст, сохторҳои давлатӣ ба кор даромаданд, ҳаёти мардум ба 

маҷрои худ баргашт, заминаҳои ислоҳоту таҷаддуд ва такомули 

низоми давлатдории миллӣ пайрезӣ гардиданд. Моҳи ноябри соли 

1994 Тоҷикистон дар Осиёи Марказӣ нахустин давлате буд, ки 
тариқи раъйдиҳии умумихалқӣ Конститутсияи нави худро қабул 
кард. Ба дунболи ин Роҳбари давлат ваҳдати миллиро ба меҳвари 

идеологияи миллӣ табдил дод ва фарҳанги сулҳофарии ӯ чун 

намунаи ибратомӯзи истифода аз дипломатияи боздоранда ва 
дарёфти роҳи ҳаллии муаммо равона месохтанд. 

Њамин тариќ, дар айни амалиётњои љангї, 5 апрели соли 1994 
дар Москва тањти сарпарастии СММ раванди мураккабу 
бисёрдавраи гуфтушуниди миёни тољикон оѓоз гардид, ки 1171 рўз 
идома ёфт. Гуфтушунидњо нахуст ба имзо шудани Созишнома дар 
бораи оташбаси муваќќатї ва дигар амалњои душманона дар 
сарњади Тољикистону Афѓонистон ва дохили кишвар дар давраи 
гуфтушунидњо дар Тењрон 17 сентябри соли 1994 оварданд, ки дар 
роњи ба даст овардани сулњ ќадами љиддие гардид. Ва оќибат, 27 
июни соли 1997 дарМосква «Созишномаи умумии истиќрори сулњ 
ва ризоияти миллї дар Тољикистон» ба имзо расид. Раванди бисёр 
давраи гуфтушунид, ки дар пойтахти Россия оѓоз ёфт, минбаъд 
бонавбат дар Тењрон, Исломобод, Ашќобод, Алмаато, Бишкек, 
Машњад, Хосдењ (шимоли Афѓонистон) идома ёфта, дар Москва ба 
анљом расид. 

Созишномаи умумии сулњ ва ризоияти миллї барои сарзамини 
ќадимаи Тољикистон кафолати сулњу осоиш, вањдати миллї ва 
шукуфоии љумњурї гардид. Бо шарофати барќарор сохтани сулњу 
осоиштагї тадриљан оштї додани нерўњои мухолифи сиёсї, 
мустањкам кардани асосњои истиќлоли давлатї, рушди иќтисоди 
кишвар ва баланд бардоштани некўањволии ањолї, гузаронидани 
ислоњот дар соњањои гуногун муяссар гардид. Пас аз имзо шудани 
Созишномаи умумї дар кишвар барои бозгашти беш аз миллион 
гуреза ва муњољири иљборї ба Ватан, обод кардани манзили онњо 
ва баргардонидани онњо ба њаёти орому осоишта шароитњои 
мусоид фароњам оварда шуданд [ 1,35]. 

Ҳамин тариқ, музокироти сулҳи тоҷикон ва имзо шудани 

Созишномаи умумии барқарор намудани сулҳ ва ризоияти миллӣ 

дар Тоҷикистон аҳамияти муҳими ҳаётӣ доштанд.  
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Имзо шудани Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ба ҷанги 

даҳшатноки дохилӣ хотима гузошта, давлату миллатро аз ҷанголи 

муқовимату ихтилоф наҷот дод. Ин амали хирадмандона ва 

дурандешона вазъи ҷамъиятиву сиёсиро ба куллӣ тағйир дода, 

имкониятҳои истифодабарии дастовардҳои истиқлолияти миллиро 
фароҳам овард ва боварии мардумро ба ояндаи нек ва зиндагии 

осоишта эъҷод кард. Аз пайи ин теъдоди зиёди гурезаҳо ва 

муҳоҷирони иҷборӣ ба ҷойҳои зисти доимӣ баргаштанд, барои 
обод кардани манзил ва баргардондани онҳо ба ҳаёти орому 
осоишта шароитҳои мусоид фароҳам оварда шуданд. Бо шарофати 

барқарор сохтани сулҳу осоиштагӣ тадриҷан оштӣ додани нерӯҳои 

мухолифи сиёсӣ, мустаҳкам кардани асосҳои истиқлоли давлатӣ, 

рушди иқтисоди кишвар ва баланд бардоштани некӯаҳволии аҳолӣ, 
гузаронидани ислоҳот дар соҳаҳои гуногун муяссар гардид. Ба 
андешаи доираи васеи сиёсатмадорон ва коршиносони ватанию 

хориҷӣ раванди гуфтушуниди миёни тоҷиконро бо натиҷаҳои он 

дар таҷрибаи ҷаҳонӣ падидаи нодире шумурдан мумкин аст [ 2,75] 
Бо зиёда аз 150 давлати љаҳон робитаҳои бисёрсамтаи 

Тољикистон ба роҳ монда шудааст. Бо 130 давлати љаҳон робитаҳои 

дипломатӣ амалӣ гардида истодаанд. 

То имрӯз Тоҷикистон бо кишварҳои гуногуни олам беш аз 

1200 ҳуҷҷати дуҷониба ба имзо расонидааст, ки масъалаҳои 

муносибату ҳамкориҳои дуҷонибаро дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, 

тиҷоратӣ, ҳарбӣ-техникӣ, амният, илм, фарҳанг, маориф, 

тандурустӣ, сайёҳӣ ва дигар самтҳоро фаро мегиранд. 

Ағлаби ташаббусҳои сиёсӣ, аз ҷумла ҳаллу фасли мухолифати 

шаҳрвандӣ тариқи гуфтушунид, мусоидат ба ҳалли мушкилоти 

сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоии Афғонистон, рушди ҳамкориҳои 

минтақавӣ, як зумра ташаббусҳо оид ба истифодаи оқилонаи 

захираҳои обӣ ва ҳамкорӣ дар соҳаи энергетика, мубориза бар 
зидди терроризм, экстремизм ва қочоқи маводи мухаддир, инчунин 

дигар пешниҳодҳои арзишманди роҳбарияти Тоҷикистон аз ҷониби 

ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамовозӣ ва дастгирӣ пайдо намудаанд. 

Тоҷикистон бунёдгузори форматҳои нави муколама дар 

доираи кишварҳои форсизабон (сегонаи Тоҷикистон-Афғонистон-

Эрон) ва кишварҳои “Чаҳоргонаи Душанбе” (Тоҷикистон-Россия-
Афғонистон-Покистон) мебошад. 

Ташаббусҳои роҳбарияти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об, 

ки аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид дастгирӣ ёфта, самти 

фаъолияти ҷомеаи ҷаҳониро аз баррасиву изҳори мақсад ва эълони 

уҳдадориҳо ба иҷрои чораҳои амалӣ равона кардаанд. 



  

473 

Ташаббусҳои зерин дар маҷмӯъ ҳадафи стратегии навро барои 

инсоният ва таъмини ҳаёти арзандаи одамон эҷод намуданд: “Соли 
байналмилалии оби тоза, соли 2003”; “Даҳсолаи амалиёти 

байналмилалии “об барои ҳаёт” солҳои 2005-2015”; “Соли 
байналмилалии ҳамкориҳо дар соҳаи об, 2013”. Бо ибтикори 

ҷониби Тоҷикистон Соли ҳамкориҳо дар соҳаи об эълон шудани 

соли 2013, мафҳуми дипломатияи обро ба сатҳи амалӣ боло 

бароварда, онро бо таркиби воқеӣ мукаммал намуд: - ғояи 

дипломатияи об аз фаҳмиши анъанавӣ ё классикии он фарқ дошта, 
роҳандозии чунин технологияҳои нави гуфтушунидро тақозо 

мекунад, ки онҳо тавонанд ба анҷоми муваффақонаи ихтилофу 
муноқишаҳо оид ба идора ва истифодаи захираҳои оби дарёҳои 

фаромиллӣ мусоидат намоянд. 
Муваффақиятҳои сиёсати хориҷии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо 

ЮНЕСКО: 

Соли 2002 пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе ба ҳайси 

“Шаҳри сулҳ” сазовори ҷоизаи ЮНЕСКО гардид; 

-соли 2003 “Шашмақом” ҳамчун мусиқии Тоҷикистон ва 

Ӯзбекистон ба ҳайси шоҳкориҳои шифоҳӣ ва фарҳангии мероси 
ғайримоддии башарият ба феҳристи ЮНЕСКО ворид карда шуд; 

-соли 2010 бо қарори 34-умин ҷаласаи Кумитаи мероси 

умумиҷаҳонии ЮНЕСКО шаҳраки қадимаи Саразм ба феҳристи 

мусаввараҳои мероси фарҳангии умумиҷаҳонии ЮНЕСКО ворид 
карда шуд; 

-соли 2013 бо қарори 36-умин ҷаласаи Кумитаи Мероси 

Умумиҷаҳонии ЮНЕСКО “Боғи миллии Тоҷикистон – Кӯҳҳои 

Помир” ба феҳристи Мероси табии умумиҷаҳонии ЮНЕСКО 
шомил гардид; 

-соли 2013 дар шаҳри Париж дар қароргоҳи ЮНЕСКО 
муаррифии китоби «Меъмори сулҳ», ки ба саҳми пурарзиши 

Президенти Тоҷикистон – Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи расидан ба 

сулҳу суботи комил дар кишвар бахшида шуда буд, баргузор гашт; 
-соли 2013 бо эътирофи пайравии пайваста ба ҳадафҳои 

ташаккули сулҳи пойдор ва пешбурди рушди устувор, аз ҷумла 

тавассути ташаббусҳо оид ба пешбурди ҳамкорӣ ва муколамаи 

байналмилалӣ дар соҳаи об, табодули донишҳои илмӣ ва мусоидат 
ба пешрафт дар самти татбиқи Ҳадафҳои Рушди Ҳазорсола ва 

ҳадафҳои рушди дар сатҳи байналмилалӣ ҳамоҳангшуда, Созмони 

ЮНЕСКО Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонро 

бо Медали ҷашнии "60-солагии ЮНЕСКО" сарфароз гардонид; 
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-соли 2013 дар шаҳри  Париж дар рафти 37-умин Конфронси 

генералии ЮНЕСКО ҷашнҳои 3000-солагии Ҳисор, 700-солагии 

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ (дар ҳамкорӣ бо Ҷумҳурии Исломии 

Эрон) ва 600-солагии Абдураҳмони Ҷомӣ ба феҳристи ҷашнҳое, ки 

бо иштироки ЮНЕСКО дар солҳои 2014-2015 таҷлил мешаванд, 
ворид гардиданд  3,17]. 

Мехоњем мулоњизањои хешро бо иќтибосе аз суханронии 
Президенти Љумњурии Тољикистон муҳтарам Эмомалї Рањмон дар 
љашни 11-умин солгарди Рўзи Вањдат љамъбаст намоем: «Ба ибораи 
дигар, Вањдати миллї мањсули андешаи миллии мост. Зеро мањз 
андеша ва њуввияти миллї мардуми соњибфарњангу тамаддунсози 
тољикро водор сохт, ки сулњу вањдатро барќарор карда, якпорчагии 
марзу буми кишварро њифз намояд ва миллатро аз парокандагї 
эмин дошта, барои рушди давлати соњибихтиёри худ шароити 
мусоид фароњам оварад» [4,12]. 

Ҳамин тавр, дар натиљаи ба имзорасии Созишномаи 

истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ кишвари азизи мо ҳам дар 

сиёсати дохилӣ ва ҳам дар сиёсати хориљӣ дастовардҳои бузургро 
соҳиб гардид. 

Имрӯз  сулҳу ваҳдати миллӣ, якпорчагии Тољикистонро бе 

хизматҳои бузурги  Пешвои миллат, Эмомалӣ Раҳмон тасаввур 
кардан ѓайриимкон аст. 

Адабиёт: 
1. Дипломатияи Тољикистон дирӯз ва имрӯз.- Душанбе:Ирфон, 2009- с.216 
2. Сиёсати хориљии Тољикистон дар масири истиқлолият.- Душанбе 2011. 
3. Суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар 

љашни 11-умин солгарди Рўзи Вањдат, шањри Ќўрѓонтеппа, 27 июни 
соли 2008. // «Љумњурият», 1 июли соли 2008. 

4. Сабақи сулҳи тољикон, дирӯз ва имрӯз. //Ҷумҳурият 30.05 2017 
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НАЌШИ ТАРБИЯИ ХЕШТАНШИНОСЇ ВА ХУДОГОЊИИ 
МИЛЛЇ ДАР БАЛАНД БАРДОШТАНИ САТЊИ 

ЉАЊОНБИНИИ ЉАВОНОН 
 

Мавриди ќайд аст, ки масъалаи тарбияи љавонон ва баланд 
бардоштани наќши онњо дар љомеа ба яке аз масъалањои мубрами 
рўз табдил ёфта истодааст. Зеро омили муњимтарини њастии 
миллат, њуввияти миллї, сарчашмаи тамоми хушбахтињо ва вањдату 
миллату пешрафти љомеа ин нерўи муттањид будани насли љавон 
мањсуб меёбад.  

Солњои охир бо роњандозии стратегияву барномањои махсуси 
Њукумати кишвар бањри баланд бардоштани сатњи љањонбинї, 
зиракии сиёсї ва умуман иштироки љавонон дар њаёти сиёсї, 
иќтисодї, иљтимої ва фарњангї таваљљўњи махсус равона карда 
шудааст.  

Татбиќи босамари сиёсати давлатии љавонон аз рўзњои 
нахусти соњибистиќлолї дар мењвари фаъолияти Њукумати 
Тољикистон ќарор дорад. Бояд зикр намуд, ки аксарияти ањолии 
Тољикистонро љавонон ташкил медињанд,  аз ин рў онњо 
давомдињандаи кору фаъолияти насли калонсол, нерўи созанда ва 
иќтидори воќеии пешрафти љомеа, хулоса ояндаи миллат ва давлат 
мебошанд.  

Метавон гуфт, ки рушди минбаъдаи соњањои мухталифи 
хољагии халќ аз тарбияи љавонони дорои сатњи баланди ахлоќї, 
дунёи пурѓановати маънавї, фикру љисми солим, эњсоси баланди 
ватандўстї ва худогоњии миллї дошта, инчунин риоягари ќонуну 
њуќуќњо, озодињо, зањматписанду зебопараст, сарфаю сариштакор 
ботањаммулу тоќатпазир, масъулиятшиносу фаъол ва созандаю 
эљодкор вобаста аст.  

Ќишри асосии љомеро дар руњияи ватанпарастиву худшиносї 
ва таќвият бахшидани вањдати миллии љавонони соњибмаърифат 
пойдор медоранд. [5] 

Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар яке аз 
баромадњои худ ќайд намудаанд: “Љавонони мо давомдињандагони 
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кору фаъолияти насли калонсол, нерўи тавоно ва иќтидори воќеии 
пешрафти љомеа, хулоса, ояндаи давлат буда, фароњам овардани 
шароити мусоид барои фаъолияти онњо минбаъд низ њамчун яке аз 
масъалањои муњимтарини сиёсати ҳукумат боќї мемонад”. [2] 

Аз ин лињоз, моро зарур аст, ки ба масъалаи тарбияи 
хештаншиносї ва руњияи худогоњии миллї љавонон эътибори 
љиддї зоњир намоем. Зеро масъулияти хештаншиносї ва худогоњии 
миллї заминаи асосии баланд бардоштани сатњи љањонбинии 
љавонон ба њисоб рафта, имконият медињад, ки љавонон дар 
шароити кунунї ба воќеияти сиёсї ва иќтисодиву иљтимоии љањони 
муосир зудтар ва бењтар њамоњанг гарданд ва дар бунёди љомеаи 
мустањками шањрвандӣ  сањми њалкунанда гузошта бошанд.  

Асоси методологии тарбияро дар кишвари мо тафаккури нави 
сиёсї ва фарњангї ташкил медињад, ки моњияти он тањкими 
истиќлолияти давлатї, вањдати миллї, њисси ватандўстию 
ватанпарастї, таъмини амнияти давлату миллат, њифзи тамомияти 
арзї ва манфиатњои умумимиллї мебошад. Мўњтавои ин 
методология дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, Ќонуни 
Љумњурии Тољкистон «Дар бораи маориф», Консепсияи миллии 
тарбияи Љумњурии Тољикистон, Кодекси одоби хизматчии давлатї, 
Барномаи давлатии ватанпарастии љавонони Тољикистон, 
Консепсияи миллии инкишофи тарбияи љисмонї ва варзиши 
Љумњурии Тољикистон, Барномаи таълим ва тарбияи њуќуќии 
шањрвандони Љумњурии Тољикистон ва дигар санадњои меъёрї-
њуќуќи таъкид ёфтааст.  

Яке аз дастурњои асосии тарбияи љавонон дар руњияи 
ватандўстї, худогоњї ва хештаншиносї Консепсияи миллии тарбия 
дар Љумњурии Тољикистон мањсуб меёбад. Санади мазкур бо 
ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3.03.2006, №94 тасдиќ 
гардидааст.  

Бояд ќайд намуд, ки Консепсияи миллии тарбия сиёсати 
кунунї ва дурнамои давлатро дар соњаи тарбияи миллии оммаи 
васеи ањолї, махсусан насли наврас, муайян месозад. Он моњият, 
маќсаду вазифањо ва мазмуни тарбияи миллиро дар марњилаи нави 
таърихї ба танзим оварда, наќш ва маќоми онро дар ташаккули 
шахсияти инсони комил муайян мекунад. [3] 

Давлат дар сиёсати худ перомуни тарбияи миллии 
шањрвандонро кафолат медињад, инчунин дар тарбияи миллї фазои 
њуќуќї фароњам оварда шуда, санадњои њуќуќию меъёрї ќабул ва 
дар амал татбиќ карда мешаванд. Муассисањои таълимї њамчун 
тарѓибкунандаи сиёсати давлатии љавонон дар фаъолияти худ 
барои тарбияи љавонони ояндасоз шароити мусоид муњайё 
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месозанд ва кўшиш менамоянд, муњассилин чунин хислатњоро ба 
худ касб кунанд:  

- дар љомеа ба дигараќидагї, озодии сухан, виљдон, иштироки 
шањрвандон дар њаёти сиёсї дар доираи ќонун касе халал 
нарасонад; 

- тавассути адабиёти илмию оммавї, бадеї ва аз тариќи 
васоити ахбори умум маводи дорои мазмуни тарбияи миллї ба 
шањрвандон дастрас гардад. 

Њукумати Тољикистон тамоми чорањоро мебинад, ки 
шањрвандони љумњурї, аз хурд то калон, дар асоси њуќуќњои 
конститутсионї зиндагї, кор ва фаъолият намоянд. Намуна ва 
ибрати шоиста будан, пеш аз њама, рафтору гуфтори мансабдорони 
маќомоти давлатї, сарварони муассисањоро мутобиќи Кодекси 
одоби хизматчии давлатї талаб карда, дарк ва њисси 
масъулиятшиносии падару модарон ва шахсони калонсолро дар 
тарбияи насли наврас баланд мебардорад.  

Тавассути тарбияи хештаншиносї ва худогоњии миллї 
шањрвандон, аз љумла љавонон бояд мутааллиќи миллат, давлати 
соњибистиќлол, соњиби Ватан ва њуќуќу озодињо будани худро дарк 
кунанд ва онњоро эњтиром намоянд. Љавонон бояд дарк намоянд, 
ки вазифаи онњо дар назди давлату миллат, љамъият ва оила аз чї 
иборат аст.  

Имрўз љавононро зарур аст, ки бањри сањмгузор будан дар 
рушди љомеа ва пешрафти давлат кўшиш ба харљ дињанд ва 
манфиатњои худро бо манфиати давлат, љомеа ва оила пайваста 
тавонад. 

Љавонони хештаншинос ва худогоњ истиќлолияти давлатии 
кишвари хешро чун гавњараки чашм њимоя мекунад ва дар љодаи 
ѓанї гардидани бойигарии моддию маънавї ва фарњангии миллат 
сањм мегузорад, ифодагари манфиатњои миллат мебошад. 

Бояд гуфт, ки ватанпарастї арзиши муќаддас ва аз њама 
унсури муњимтарини тарбияи фард мебошад, ки он дар мафњумњои 
диёр, макон, кишвар, сарзамин, Ватан низ ифода меёбад. Њамаи 
унсурњои дигари тарбия бо њамин унсури тарбия иртибот доранд ва 
садоќатмандии шањрвандро ба ватани хеш дар назар дорад. 

Татбиќи амалии Консепсия дар заминаи болобардории сатњи 
маърифатнокии љавонон имконият медињад, ки масъалањои зерин 
њалли худро ёбанд: 

1. Тарбияи љавонон дар руњияи ватандўстї, хештаншиносї ва 
худогоњии миллї  

2. Дарк ва ифтихори миллии шањрвандон, аз љумла љавонон аз 
хурд то бузург боло мегирад, афкори умум ба амал меояд. 
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3. Иштироки фаъоли љавонон дар њаёти иљтимої ва иќтисодї, 
сиёсиву фарњангии кишвар љоннок гардонида мешавад.  

4. Љавонон ба ќадру ќимати арзишњои миллї ва умумибашарї, 
рамзњои давлатию миллї мерасанд ва дар натиљаи омўхтан, дидан 
ва мушоњида кардан хотираи таърихии худро ѓанї мегардонанд, 
маърифату ахлоќи шањрвандон сифатан боло меравад. 

 5. Дар љавонон њиссї баланди ватандўстї бедор шуда, дар гул-
гул шукуфоии ватанамон мекўшанд. 

6. Њамгироии тарбия бо таълим боз њам устувор гардида, 
инсон ва маќоми он дар љомеа боло мегирад.  

7. Дар натиљаи њамкории доимии муассисањои таълим бо 
волидон тарбия дар оилањо тадриљан ба пояи касбї мерасад. 

8. Љавонон ва ањли љомеа дарк менамоянд, ки ниёгони мо дар 
хазинаи тамаддуни башарӣ њиссаи муайян гузоштаанд ва 
мефањманд, ки рисолати таърихї аз он иборат аст, ки њамин 
њиссагузорї дар замони муосир њам бояд биафзояд. [3] 

Имрўз Љумњурии Тољикистон њамчун давлати соњибихтиёр дар 
раванди љањонишавї ќарор дорад, љавонони моро зарур аст, ки 
сатњи љањонбинии худро васеъ намуда, њамчун кадрњои 
баландихтисос, донандаи якчанд забонњои хориљӣ ва техникаву 
технологияи муосир, инчунин шахсиятњои содиќи миллату давлати 
хеш кору фаъолият намояд.  

Љавонони мо дар рушди тамоми соњањои иќтисодиву 
иљтимоии кишвар сањми бисёр арзишманд гузошта, наќши онњо аз 
иштирок дар бунёди иншооти азими мамлакат то хизмати содиќона 
дар сафњои қуввањои мусаллањ, њифзи сарњади давлатї, суботу 
оромии давлат ва њаёти осоиштаи мардуми Тољикистон арзандаи 
тањсин ва боиси ифтихори њар яки мо мебошад. 

Тавре дар Паёми худ Пешвои муаззами миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ќайд намуданд: 
«Солњои охир сањми љавонон дар рушди варзиш ва 
оммавигардонии он ва тарѓиби тарзи њаёти солим дар миёни ањли 
љомеа назаррас мебошад». [1] 

Бояд иброз намуд, ки љавонон њамчун муњаррики асосии 
пешбарандаи љомеа, њифз ва талќинкунандаи фарњанг, тамаддун ва 
арзишњои миллию анъанавї бояд дар таъмини сулњу субот ва 
рушди иљтимоиву иќтисодии кишвари азизамон сањмгузор бошанд 
ва дар њаёти љомеаи шањрвандї  фаъолона иштирок намоянд.  
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ҶАВОНОН МУҲОФИЗОНИ ФАРДОИ ВАТАН 
 

Таърих саросар далели он аст, ки ягон давлат бе нерӯи 
муҳофизатгар бақо надорад. Вобаста ба муқаррароти моддаи 43 
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳифзи ватан, ҳимояи манфиати 

давлат, таҳкими истиқлолият, амният ва иқтидори мудофиавии он 
вазифаи муқаддаси ҳар  шаҳрванд аст. 

Боиси тазаккур   аст, ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон махсусан, Пешвои миллат, Сарфармондеҳи олии 

қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаҳои 
ҳимояи марзу буми Ватан, оромии кишвар, пойдории сулҳу ваҳдати 
миллӣ, халалдор нагардидани осоиштагӣ ва зисту зиндагонии аҳолӣ 
эмин будан аз хавфу хатарҳои ҷаҳонӣ ҳар як шаҳрванд, махсусан 

ҷавононро ҳамеша дар ҳар суханрониҳояшон таъкид менамоянд. 
Бо дастуру ҳидояти Пешвои миллат имрӯз он ҷавононе, ки 

хизмати Модар – Ватанро дар сафи Қуввваҳои мусалллаҳи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон пурра адо кардаанд, имтиёзҳо муқаррар шудаанд. 

Ҳифзи Ватан, ҳимояи манфиатҳои давлат, таҳкими истиқлолият, 
амният ва иқтидори мудофиавии он вазифаи муқаддаси ҳар як 
шаҳрванд аст. Бинобар ин, ҳимояи марзу буми Тоҷикистон қарзи 

ҷонии ҳар як ватандор аст. 
Хизмат дар сафи Қувваҳои мусаллаҳ вазифаи муқаддаси ҳар як 

ҷавон ба ҳисоб меравад, ҳар шахсе, ки ифтихори ватандорӣ дорад, 
бояд баҳри ҳифзи Ватани хеш омода бошад ва марзу буми онро чун 

гавҳараки чашм ҳифз намояд. 
Ҷавонони бонангу номуси мо хуб медонанд, ки хизмат ба Ватан 

қарзи муқаддаси фарзандӣ ва рисолати ҷавонмардист. Насли ҷавон 
дар сафи Қувваҳои  мусаллаҳ хизмат намуда, муҳимтарин мактаби 

обутоби ҳаётро паси сар мекунанд, маҳз дар ҳамин ҷо ҷавонписарон 
дарси шуҷоату мардонагӣ омӯхта, муҳофизат кардани хоки Ватанро 
меомӯзанд. 

http://www.javonon.tj/
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Шароити соҳибистиқлоли кишвар тақозо мекунад, ки мо насли 

воқеан ояндасозу худшинос, ватандӯсту меҳанпараст, 
масъулиятшиносу содиқ бар арзишҳои миллиро ба воя расонем. Дар 
ин самт, дар тарбияи ватандӯстии ҷавонон Артиши миллиамон 
рисолати бештарро ба зимма дорад. 

Имрӯзҳо ҷавонони мо бо ҳисси баланди ватандӯстӣ шабонарӯз 
оромии кишвар ва зиндагии осоиштаи шаҳрвандони мамлакатро аз 

ҳама гуна хатарҳо эмин нигоҳ медоранд, хизмат дар сафи Артиши 
миллӣ, пеш аз ҳама мазмуни ҳимояи номус, шаъну шарафи волидон, 
наздикон ва ҳамватанонро дорад.  

Дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ иштирок намуда, ҷонбозиҳо 

намуданд ва қаҳрамон ҳам шудаанд, ки ин боиси ифтихори халқи 
тоҷик аст ва ҳар сол 9 – майро чун Рӯзи Ғалаба ҷашн мегиранд.  

Бемуҳобот халқи тоҷикро  халқи меҳанпараст, мегӯянд, чунки 
дар достонҳои асотирӣ аз Рустам, Сиёвуш, Томирис, Муқаннаъ, 

Деваштиҷ, барин қаҳрамонҳо, ки ҳимояи  хоки муқаддас – Ватанро 
волотар аз         ҳама чиз медонистанд, омӯхтан мумкин аст.  

Аз ин рӯ,  мо падару модарон, омӯзгорон насли калонсоли 
кишвар насли наврас ва ҷавонон, ки фардои муҳофизи Ватан 

мебошанд, дар руҳияи ватандӯстӣ, хештаншиносӣ  тарбия 
намуда,баҳри ҳимояи  марзу бум, таъмини волоияти қонун ва ҳифзи 
ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон онҳоро ҳидоят намоем. 

Боиси ифтихор аст, ки имрӯзҳо мо дар фазои сулҳу субот, оромӣ, 

дӯстӣ ҳаёт ба сар бурда, ҳар як пешрафту комёбӣ ва дастовардҳои  
арзандаи давлату миллатро зери сиёсати хирадмандонаи  Президенти 
мамлакат, муҳтарам  Эмомалӣ Раҳмон истиқбол  мегирем, барои 
ояндаи дурахшони ин сарзамини беназири ин давлат, камари ҳиммат 
мебандем ва фахр аз он ҳам менамоем, ки ҷавонони халқи бузурги 
тоҷик муҳофизони фардои Ватани хеш ҳастанд. 

 
Почомиров Ф.Ф.  

ассистенти кафедраи технологияҳои  

иттилоотию коммуникатсионӣ  
ва барномарезї 

 
ТЕРРОРИЗМ, ЭКСТРЕМИЗМ ВА ХАТАРИ ОН БА 

ҶАҲОНИ МУОСИР 
 

Соли равон ба санаи тақдирсози таърихи навини халқамон, 

яъне Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 30 сол пур шуд. 
Ин марҳилаи начандон тӯлонии таърихӣ бори дигар нишон дод, ки 
тоҷикон дар ҳақиқат миллати созандаву бунёдкор, ватандӯсту 
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ватанпарвар, соҳибтамаддуну фарҳангӣ ва сулҳхоҳу таҳаммулгаро 

буда, метавонанд, бо ваҳдату сарҷамъии худ ҷомеаи воқеан 
муосири демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягонаро бунёд намоянд. 

Дар робита бо ин борҳо, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ- 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон зимни суханрониашон ба муносибати 30-солагии 
Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба аҳли ҷомеа, аз ҷумла 
насли наврасу ҷавон муроҷиат намуда гуфта буданд: «Ин 

дастоварди бузурги таърихӣ — ваҳдати миллиро гиромӣ доред, 
онро эҳтирому эҳтиёт кунед, ояндабину дурандеш бошед, парчами 
ваҳдатро баланд бардоред, ба Ватани маҳбубамон содиқу вафодор 
бошед ва ҳар порчаи сарзамини аҷдодиро чун ҷони худ азизу чун 

модар дӯст доред»[1]. 
 Мутаассифона, дар шароити муосири рушди ҷомеа роҳи 

чунин амалҳои созанда ва таъмини ояндаи дурахшони мамлакати 
азизамон мушкилиҳои муайян мавҷуданд. Аз он ҷумла, дар 

шароити муосир мубориза ба муқобили чунин падидаҳои ифротӣ 
ба монанди терроризм ва экстремизм ба зарурати воқеӣ табдил 
ёфтааст. Рӯз аз рӯз доираҳои ташкилоту созмонҳои экстремистӣ рӯ 
ба афзоиш аст. Сабаб дар чист? Бояд ҳар як шахси солимфикр худ 

қазоват кунад.  
Пеш аз оне, ки сабабҳои пайдоиши ин зуҳуроти номатлубро 

муайян намоем, сараввал мехостам оиди моҳияти онҳо чанд сухан 

гӯям. 
Аслан экстремизм – (аз калимаи лотинӣ «eхtrеmus») гирифта 

шуда, маънои аслиаш ифротгароӣ, тундравӣ, фикру андешаҳо ва 
амалҳои тундравона, аз ҳад гузаштан, аз андоза гузаштан аст. 

Экстремист шахсест, ки дар фаъолияти худ ҷонибдори амалҳои 
якравию тундравӣ аст. Ин амалу зуҳурот метавонад, дар тамоми 
соҳаҳои фаъолияти инсон – дар дин, сиёсат, идеология, илм ва 
ҳатто дар варзиш низ ба миён ояд. 

Экстремизм (ифротгароӣ) ба шуури ҷамъиятӣ, иродаву 
психологияи ҷамъиятӣ, ахлоқ ва идеологияи омма паҳн гардида, ба 
муносибати байни гурӯҳҳои ҷамъиятӣ (экстремизми иҷтимоӣ), 
миллат (экстремизми миллатгароӣ ё халқҳо), иттиҳодияҳои 

ҷамъиятӣ, ҳизбҳои сиёсӣ-давлатӣ (экстрмизми сиёсӣ) ва мазҳабҳои 
динӣ (экстремизми динӣ) таъсир мерасонад.  

Терроризм – сиёсатест, ки ба истифодаи пай дар пайи амалҳои 
террористӣ асос ёфтааст. Калимаҳои ҳаммаънои терроризм (лотинӣ 

terror – тарс, даҳшат) чунин мафҳумҳо ба монанди “зӯроварӣ” ва 
“тарсонидан” мебошанд. Терроризм ҳамчун мафкураи зӯроварӣ ва 
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амалияи таъсиррасонӣ ба шуури ҷамъиятӣ, ба раванди қабули 

қарорҳо аз тарафи мақомотҳои давлатӣ ва ташкилотҳои 
байналхалқӣ муайян карда мешавад, ки бо таъсиррасонии қудратӣ, 
тарсонидани аҳолии осоишта ва ё дигар шаклҳои амалҳои 
зӯроваронаи ғайриқонунӣ алоқаманд аст. 

Дар давраи ҳозира мутаассифона дар арсаи байналхалқӣ 
фаъолияти ифротгароёнаи террористӣ ва экстремистӣ аз тарафи 
қувваҳои гуногун хеле фаъол гардидааст. Дар айни замон 
терроризм ва экстремизм ба хатари глобалӣ табдил ёфта, ҷаҳони 
муосирро ба ташвиш овардааст.  

Афзоиши ҷиноятҳои хусусияти экстремистӣ ва террористӣ 

дошта, ба вусъат ёфтани терроризми байналмилалӣ, фаъолшавии 
унсурҳои тундраву ифротгаро, ҷалби ҷавонон ба сафи созмонҳои 
экстремистиву террористӣ ва иштироки онҳо дар низоъҳои 
мусаллаҳонаи давлатҳои хориҷӣ мусоидат менамояд. 

Дар яке аз Паёмҳои Пешвои муаззами миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 апрели соли 2013 чунин таъкид 
шудааст: «Мутаассифона, дар олами ислом равияҳое низ арзи вуҷуд 

кардаанд, ки баъзе амалҳояшон ба фитнакориву тафриқаандозӣ 
равона гардидаанд. Ин ба моҳияти дини мубини ислом мухолиф аст 
ва ба он иснод меорад» [2]. 

Терроризм ин куштор, аҳли ҷомеаро ба эҳсоси доимии тарсу 
ҳарос гузоштан барин падида бошад, экстремизм ин даъват ба 

нооромӣ, даъват ба ғасби ҳокимият аст. Ҳоло ҳеҷ кас гуфта 
наметавонад, ки аввалин амали террористӣ кай, дар куҷо ва бо 
кадом мақсад сар задааст. Маълум аст, ки падидаҳои хатарафзо 
инсониятро дар ҳама давраҳо ҳамроҳӣ намуда, рӯз то рӯз шаклу 

шеваҳои навро касб кардааст.  Аз ҳама ташвишовараш ин аст, ки 
барои ба ҳадафҳои сиёсӣ расидан ташкилотҳои террористию 
экстремистӣ аксаран зери ниқоби шиорҳо ва арзишҳои динӣ амал 
карда, ба эътиқоди динии шахсон таъсир мерасонанд. Махсусан, 

дар ин замина Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 
яке аз Паёмҳояшон махсус таъкид намуда буданд, ки “Мо бояд 
ҳамеша дар назар дошта бошем, ки терроризм ва террористро ба 

худӣ ва бегона, ашаддӣ ва ислоҳгаро ё хубу бад ҷудо кардан 
мумкин нест. Баръакс, тавре ки ман борҳо таъкид намуда будам, 
террорист ватан, дин, мазҳаб ва миллат надорад”[3].  

Имрӯз, тавре ки мебинем, дар як қатор давлатҳо ҷангҳои 
харобиовар идома дошта, боиси афзоиши шумораи фирориёни 
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иҷборӣ, бекорӣ, гуруснагӣ ва шиддат гирифтани проблемаҳои 

дигари иҷтимоӣ гардидаанд.  
Тибқи муқаррароти Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

мубориза бар зидди экстремизм (ифротгароӣ)» таҳти мафҳуми 
ташкилоти экстремистӣ иттиҳодияи ҷамъиятӣ, динӣ ё дигар 

ташкилоти ғайритиҷоратие фаҳмида мешавад, ки нисбати он тибқи 
асосҳои пешбининамудаи Қонуни мазкур оид ба барҳам додан ё 
манъ намудани фаъолият вобаста ба машғул шудан ба фаъолияти 
экстремистӣ қарори суд ба қувваи қонунӣ даромадааст. 

Бинобар ҳамин, дар назар доштан зарур аст, ки бо ҳалномаи 
Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 апрели соли 2001 фаъолияти 
«Ҳизб-ул-таҳрир» ғайриқонунӣ амалкунанда эътироф карда шуда, 
дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ карда шудааст. 

Инчунин, бо ҳалномаи Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ташкилотҳои зерин террористӣ ва экстремистӣ дониста шуда, 
фаъолияти онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ карда шудааст: 

1) Ал-Қоида 

2) Ҳаракати Туркистони шарқӣ 
3) Ҳизби Исломии Туркистон (собиқ ҳаракати исломии 

Ӯзбекистон) 

4) Ҳаракати Толибон 
5) Бародарони мусулмон 
6) Давлати исломии Ироқу Шом 

Ғайр аз ин, бо ҳалномаи Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
29 сентябри соли 2015 фаъолияти Ҳизби наҳзати ислом дар 
қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ карда шуда, он ҳамчун 
ташкилоти террористӣ ва экстремистӣ дониста шуд. 

Тибқи банди 5-уми Қарори Пленуми суди Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи таҷрибаи баррасии парвандаҳои ҷиноятӣ 
марбут ба ташкилотҳои экстремистӣ (террористӣ) аз 31 августи 

соли 2007, № 7 таҳти мафҳуми ташкили иттиҳодияҳои экстремистӣ 
ҳаракатҳое фаҳмида мешавад, ки кирдори шахс ё гурӯҳи шахсон 
барои таъсис додани чунин иттиҳод, ҷалб намудани аъзоёни он, 
таҳияи оинома ва барнома, муайян намудани сохтор ва вазифаҳои 

функсионалии ҷузъу томҳои он, тайёр кардани маводи тарғиботиву 
ташвиқотӣ, шумораи аъзоёни чунин ташкилот, ташкили воҳидҳои 
марказӣ ва минтақавӣ, ташкили тарзи фаъолияти чунин иттиҳод ва 
манбаи моддии фаъолияти он равона карда шудаанд. 

Дар ҷомеаи кунунӣ бархе аз ҷавонону наврасон бинобар 
сабаби каммасъулиятиву оворагардӣ ва надоштани маълумоти 

пурра аз таъсири оқибатҳои ноустувори шабакаҳои иҷтимоӣ 
побанди раванди зуҳуроти гуногуни номатлуби ҷомеа мегарданд. 
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Аз ин рӯ, насли калонсол – падару модарон, омӯзгорон, ходимони 

дин, кормандони ҳифзи ҳуқуқ, васоити ахбори омма ва дигар 
табақаҳои аҳолии мамлакатро зарур аст, ки бо ҷавонон ва наврасон 
ҳамаҷониба ҳамкорӣ намуда, ба онҳо роҳи дурусти ба камолрасӣ ва 
муваффақ шуданро дар соҳаҳои мухталифи зиндагӣ нишон диҳанд. 

Ба онҳо собит намоянд, ки маҳз ҷавононе, ки аз таҳсил дур 
мондаанд ва касби муайян надоранд, аз ҳама бештар бо роҳи осон 
ба доми афроди тундрави беватан ва ифротгаро гирифтор 
мешаванд. 

Ҷавонон ва сафарбар намудани қувваи бузурги онҳо ба корҳои 

ҷамъиятӣ ва созандагию бунёдкорӣ яке аз самтҳое ба ҳисоб 
меравад, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
иқдому пешниҳодоти ин табақаи фаъолу созандаро пайваста 

дастгирӣ намуда, ба онҳо таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд. 
 Бо дарназардошти он ки қишри зиёди ҷомеаи моро ҷавонон 

ташкил медиҳанд, аксари падидаҳои номатлуб ва таҳиягарони онҳо 

кӯшиш мекунанд, ки ба мафкураи қишри ҷавони ҷомеа таъсир 
расонида, қувваи бузурги онҳоро барои ҳадафҳои ғаразноки хеш 
истифода намоянд. Ин бошад ба ҷомеаи мо, бахусус давлатдории 
миллии мо хатари ҷиддӣ дорад. 

 Пешвои миллат, Президенти кишвар Ҷаноби Олӣ муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон  дар Паёмҳои худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон  вобаста ба соҳаи маориф  ва дурнами  он, аз ҷумла 
гуфтаанд: “Бори дигар таъкид менамоям, ки ояндаи мамлакат аз 
фаъолияти омӯзгор ва рушди илму маориф вобастагии зич дорад. 
Дар хотир бояд дошт, ки танҳо миллати босавод метавонад насли 

соҳибмаърифату донишманд ва кадрҳои арзандаи  давронро ба воя 
расонад, пеш равад ва дар ҷомеаи мутамаддин мақоми  арзандаи 
худро пайдо намояд”[4]. 

 Бо дарназардошти ин, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ба 
падару модарон, масъулони таълиму тарбия, роҳбарони мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва тамоми ҷомеаи шаҳрвандӣ 

муроҷиат намуданд, ки барои аз мактабу муаасисаҳои таълимӣ ва 
мактабҳои олӣ дур намондани  фарзандон саъю талош намоянд, ба 
донишандӯзӣ ва касбу ҳунаромӯзии наврасону ҷавонон диққати 
махсус диҳанд. Ҳамзамон бо ин ҳамкориро бо мактабу муаасисаҳои 

таълимӣ ва мактабҳои олӣ тақвият бахшанд, барои таълими 
фарзандон  тамоми шароити заруриро фароҳам созанд. 

Ҷавононе, ки на саводи динияшон мукаммал асту на 

дунявиашон, доимо гирифтори марги ноҳақ мегарданд. Онҳо ба 
каме ваъдаҳои бепоя ба ҷангҳо мераванд ва ҷони худро ба хатар 
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мегузоранд. Ҳатто тасаввур ҳам карда наметавонанд, ки худкушӣ 
кардан ва ё хиёнат ба Модар – Ватан намудан дар дини мубини 
ислом гуноҳи азимест, ки нобахшиданӣ. 

Зарур аст, ки тамоми мардуми озодихоҳи Тоҷикистони 

соҳибистиқлоли мо дар мубориза бар зидди чунин падидаҳои 
ифротӣ дастҷамъ бошанд. Имрӯз фурсате фаро расидааст, ки ҳамаи 
мо сиёсати хирадмандонаи Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмонро дастгирӣ намуда, барои ҳимояи ватани худ аз таъриси 
манфии чунин амалҳои террористию экстремистӣ омода бошем. 
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