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ПЕШГУФТОР 

 

Дар шароити тезутундшавии муносибатцои 

геополитикии ҷацон, аз ҷумла тацдидцои номуносиб ва 

бесомони кишварцои абарқудрат нисбат ба кишварцои 

дар цоли рушд буда андешиадни тадбирцои 

таъхирнопазири таъминкунандаи амнияти ҷамъиятии 

давлатк ва цифзи муқаддасоти миллк, бахусус 

маърифатнок гардонидани ацли ҷомеа ва ба ин васила дар 

руцияи ватандӯстк, худшиноск, худогоцк ва цувияти 

миллк, пос доштани сулцу субот ва ягонагии кишвари 

азизамон Тоҷикистон тарбия намудани ҷавонон аз 

масъалацои аввалиндараҷа мацсуб мегарданд. 

Дар цақиқат дар цоле, ки аксарияти ацолиро шахсони 

ҷавон ташкил медицанд ва муайянкунандаи самтцои цажту 

фаъолияти ояндаи ҷомеа мацсуб мегарданд, 

социбмаърифатк, доштани хиради волои сижск ва 

қавииродагии онцо боиси социбамнк ва қудратмандии 

Тоҷикистон шуда метавонад. 

Дар цамин росто, Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон, 

Ҷаноби Олк, муцтарам Эмомалк Рацмон цангоми 

мулоқоти расмк бо намояндагони ҷавонони кишвар – 23 

май чунин иброз карданд: «Ҷицати ташаккули андешаи 

миллии наврасону ҷавонон ва омода намудани онцо дар самти 

муқовимат ба тазодцои ҷомеаи муосир цоло дар назди сохтору 

мақомоти давлатк, падару модарон ва ацли ҷомеа корцои зижде 

қарор доранд». 

Дар воқеъ солцои охир тазодцои ҷомеаи муосир боис 

гардидаанд, ки дар сартосари ҷацон зуцуроти номатлуб, аз 

қабили экстремизм, терроризм, радикализм ва дигар 

равияцо зижд гардида, ҷомеаи ҷацонро зери тацдид ва 

тацлука қарор додаанд. Ташвишовар он аст, ки дар ин 
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раванди номатлуб ба сифати аслицаи асоск ҷавонон, ки 

ҷисман қаввию зецнан заиф мебошанд, мавриди истисмор 

қарор гирифтаанд. Дар навбати худ, цизбу царакатцои 

иртиҷок ва террористк ба манофеи пасипардагии гуруци 

муайяни ницодцои қудратманд дар роци ғанк 

гардонидани иқтисодижти хеш ва баланд бардоштани 

нуфузи сижск истифода мегарданд, ки мацз цамин сижсат 

(муносибат) аз хатарноктарин омилцои муосир мацсуб 

межбад. 

Аз ин рӯ, талқини идеологияи комил, яъне 

идеологияи ҷамъиятк-давлатк ва ж миллк дар байни 

ҷавонон бо роци амалк намудани чорабиницои бонизом 

дар самти баланд бардоштани сатци маълумотнокк, 

маърифати сижск ва цуқуқии онцо ва ба ин васила тарбияи 

комили ин насл цамчун нерӯи пуриқтидор ва пояндаи 

кишвар ба мақсад мувофиқ мебошад.  

Албатта, аз ҷониби мақомоти дахлдори цокимияти 

давлатк ва институтцои ҷомеаи шацрвандк дар самти 

маърифатноксозк ва тарбияи ҷавонон чорабиницои зижде 

татбиқ жфта истодаанд ва цамарӯза шахсони зижд бо 

маълумоти дахлдор фаро гирифта мешаванд. Вале, 

мутаассифона бинобар камсифатк натиҷанокии ин 

амалцо назаррас намебошанд, ки сабаби ин омил 

(камсифатк) ба заиф будани низоми ташкил, идоракунк, 

цамоцангсозк ва амалисозии чорабиницои идеологк асос 

межбад. Илова бар ин, зижд будани сатци омилцои 

номатлуб дар байни ҷавонон ва афзоиш жфтани сафи онцо 

дар цизбу царакатцои иртиҷок шацодати камтаъсир ва 

камсамар будани ин намуди чорабиницо ба цисоб 

меравад. 

Бо цамин мақсад, маводи мазкур ба сифати 

роцнамо—ифодагари тарзу усулцои мувофиқи ташкили 
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чорабиницои бонизоми тарғиботию маълумотноксозк ва 

маърифатнокию тарбиявии ҷавонон барои мутахассисони 

бахши идеологии мақомоти цокимияти давлатк, аз ҷумла 

соцацои кор бо ҷавонон, занон ва оила, дин ва 

иттицодияцои ҷамъиятк, инчунин масъулони бахши 

тарбиявк ва таълимгирандагони муассисацои таълимк 

тавсия дода мешавад.  

Мавод фарогири ҷанбацои назариявк ва методологии 

ташаккули идеологияи миллк буда, он бо назардошти 

шароит, таҷриба, имконот ва заминацои фароцамбуда дар 

мамлакат тарзу усулцои устуворсозии низоми (системаи)  

ташкил ва амалисозии чорабиницои талқиндицандаи 

андешаи/идеологияи миллиро дар байни ҷавонон ва дигар 

қишрцои осебпазири ҷомеа дар таносубнокк ба тақозои 

ҷомеаи муосир  фаро мегирад. 
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БОБИ  I. ЗАМИНАЦОИ НАЗАРЯВИИ ИДЕОЛО- 

ГИЯ ВА НАҚШИ ИДЕОЛОГИЯ ДАР ТАРБИЯИ 

ҶАВОНОН 
 

§ 1.  ИДЕОЛОГИЯ,  

НАМУДЦО ВА АРЗИШМАНДИИ ОН,  

ИДЕОЛОГИЯИ МИЛЛК 

 

ҚИСМАТИ НАЗАРИЯВК-ИТТИЛООТК 

 

Мақсад: баланд бардоштани сатци дониш ва 

маълумотнокии гуруццои мақсаднок оид ба мафцуми 

идеолгия, идеологияи миллк ва арзишмандии он барои 

ҷомеа ва давлат, идеологияи миллк ва ж ҷамъиятк-давлатк 

дар Тоҷикистон ва нақши ҷавонон дар тацкими он, 

равонасозии чорабиницои идеологк ба самтцои мувофиқ, 

зарурати маблағгузорк ва тарзу усулцои даржфт ва 

банақшагирии он дар амалисозии чорацои дахлдор.    

Гуруццои мақсаднок: ҷавонон, масъулон ва 

мутахассисони соцаи кор бо ҷавонон, масъулон ва 

омӯзгорони соцаи тарбиявк ва беруназсинфии системаи 

маориф. 

Бандцо/нақша:   

 1.1 Идеология ва намудцои он, идеологияи миллии 

Тоҷикистон; 

1.2 Зарурат, цолат ва усулцои маблағгузории чорабиницои 

идеологк. 

1.1 Идеология ва намудцои он, идеологияи миллии  

Тоҷикистон 

 

Идеология бинобар дастрас будан ва хусусияти 
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цадафраск доштан дар муносибатцои давлатк ва ҷамъиятк 

ба таври васеъ истифода мегардад ва арзиши хело баланд 

ва бисжрҷабца низ дорад. 

Дастрасии идеология ба каммасраф будан дар 

истифода, ҷолибияти он барои ҷомеа ва усулцои гуногуни 

идоранашавандаи амалисозк доштан асос межбад. Аз 

ҷумла, яке аз усулцои табиқ ин ВАО, бахусус шабакаи 

интернетк мебошад, ки цудудан танзими он ғайриимкон 

гардидааст. 

Цадафрасии идеология ба он ифода межбад, ки он бо 

нерӯи ақлонии инсон сару кор мегирад, василацои 

устувори таъсиррасони психологиро социб мебошад. 

Психология дар навбати худ, хусусиятцои ботинк буда, 

одамонро аз якдигар фарқ мекунонад *6+. Яъне, бо таъсир 

расонидан ба психологияи инсон, рафтору кирдор ва 

муносибат ӯро ба осонк тағйир додан мумкин аст.  

Дар воқеъ идеология, бахусус идеологияи комил ва ж 

идеологияи ҷамъиятк-давлатк барои миллату давлат ва 

ҷомеаи социбтамаддун арзиши/нархи гарон дорад ва ба 

даст овардани он кори сацлу сабук нест. Идеология худ ба 

худ роцнамо ва ж пулеро ташкил медицад, ки ацли ҷомеаро 

ба сижсати давлату цукумат пайваст мекунад, манфиатцои 

сижсии цукуматро цифз, пешбарк ва ба нафъи умум дар 

байни ҷомеа талқин месозад. 

ИДЕОЛОГИЯ ВА Ж МАФКУРАИ МИЛЛК 

Дар шароити социбистиқлолк ва рушду такомулжбии 

мамлакат дар робита ба тақозои ҷомеаи муосир даржфт 

ва ташаккули заминацои гуногуни мусоидаткунанда ба 

тацкими муносибатцои ҷамъиятии ташкилк-сижск, 

иқтисодк ва иҷтимок-фарцангии ацолк ва дар ин замина 

устувор гардонидани рукнцои идоракунии давлатк 

зарурат пайдо кардааст. Яке аз чунин заминацо ва ж 



Роцнамо:  идеологияи миллк ва ҷавонон 

© Миралижн Қ.А.                                                                                         10 

василацои тацкимбахш ва кафили сулцу субот, оромк ва 

амнияти миллии ҷамъият ва давлат ин нерӯи пойдори 

(мустацками) мафкуравк ва ж зецнии ацли ҷомеа, ки 

дар истилоцоти илмк ва сижск онро идеология 

меноманд, мебошад. 

Идеологияро дар як вақт цамчун мафкураи миллк ва 

ж мафкураи ҷамъиятии давлатк фацмидан мумкин аст, 

вале он нисбатан маънои васеъ дошта, фарогири маҷмӯи 

муносибатцо ва назарцо буда, барои талқини ғояцо ва 

манфиатцои муайяни сижск-иҷтимок равона мегардад. 

Мафкураи миллк бошад, хусусияти умумк ва 

иҷтимок-фарцангк дошта, бештар шацрвандонро барои 

ватандӯстк, худшиноск, худогоцк, пос доштани 

муқадассоти миллк, таърих тамаддун, фарцангк ва 

цувияти миллк цидоят месозад.  

Боиси зикр аст, ки дар тадқиқоти мазкур зери 

мафцуми «мафкураи миллк» мафкураи ҷамъиятии 

давлатк, ки хоси тамоми (шацрвандони) тоҷикистонижн 

(новобаста аз миллат, нажод, ранги пуст ва дигар 

нишонацои миллк ва аққалк) мебошад, фацмида 

мешавад. 

Ба идеология чун дигар мавзуцои илмк-амалк аз 

ҷониби муқаққиқон ва олимон таърифцои гуногун дода 

шудааст. Калимаи идеология хоси забони юнонк буда, ба 

ду қисм ҷудо мешавад: идея – ғоя, мафкура, фикр, ақида, 

андеша ва логос – калима, дониш, омӯзиш ва шуур 

мебошад.  

Цамин тариқ, ИДЕОЛОГИЯ - маҷмӯи ақидацо ж 

назарцои бонизом ва батартибовардашуда буда, 

манфиатцои гуруццои гуногуни иҷтимоиро инъикос 

менамояд, ки бар асоси он (маҷмӯи ақидацо) 

муносибатцои одамон нисбат ба воқеияти иҷтимок 
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дарк ва бацогузорк карда мешаванд ва ж шаклцои 

муқарраргардидаи цокимият эътироф ж ин ки зарурати 

ислоцот ва барцам додани онцо асоснок карда мешаванд 

*4+. 

Идеология илми мустақил нест, аммо он ифодагари 

донишцои иҷтимок-сижсии марбут ба манфиатцои 

шахсии хусусияти умумидошта буда, муносибатцои 

муайяни иҷтимоиро мавриди омӯзиш ва бацогузорк 

қарор медицад. 

Мафцуми идеология дар асрцои XVIII-XIX пайдо 

шуда, онро мутафаккирон К.Маркс ва Ф.Энгельс ба ду 

мазмун ҷудо мекунанд: 1) ҷацоншиносии идеалк, ки 

ақида/ғоя нақши ҷавцарии ҷацонро дорад, яъне ба он 

арзиши хело баланд дода мешавад ва 2) мафкураи касбии 

иҷтимок-сижск, ки субъект вобастагии худро ба 

манфиатцои иқтисодк-гуруцк дарк наменамояд, аммо 

татбиқи онро истодагарк мекунад. 

Инчунин, идеология зимни тадқиқоти олимон 

К.Мангейм, В.Парето, М.Вебер, Р.Арон, Р.Будон ва ғайра 

қарор дода шудааст. Тибқи назари Р.Будон идеология 

вазифацои зиждро, ба монанди мусоидат намудан ба 

муттацидии гуруц, муайян ва асоснок кардани 

интизорицои иҷтимок ва ғайра ба иҷро мерасонад *3+. 

Цамин тариқ, идеология дар илми муосир цамчун 

ташаккулдицандаи маънавижт ва ҷацонбинии иҷтимоии 

мусоидаткунанда ба таъмини иттилоотии шахс/шацрванд 

оид ба муносибатцои иҷтимок, адолати иҷтимок, ояндаи 

таърихии ҷамъият ва ғайра омӯхта мешавад. Яъне, 

идеология чацорчӯбаи муносибатцо ва амалцоест, ки ба 

фард ғизои маънавк дода, талаботи иттилоотии 

иҷтимоии ӯро дар ҷомеа ва нисбат ба ҷомеа қонеъ 

мегардонад. 
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ИДЕОЛОГИЯЦОИ ҶАЦОНК ВА ТАЪСИРИ ОНЦО 

БА ДАВЛАТДОРИИ МИЛЛК 

Барои равшанк андохтан ва дарк намудани зарурат ва 

мазмуни аслии идеология баъзан маълумотцоро оид ба 

фаъолияти идеологияцои ҷацонк барраск менамоем. 

Пеш аз цама, мебояд зикр намуд, ки идеология ху-

сусияти сижск дошта, он бештар бо мақсади ба даст овар-

дани цокимияти сижск ва ж нуфуз барои цукмфармок 

намудан ба гуруци муайяни ҷомеа, цудуд, фарцангцо ва 

сарватцои табик-иқтисодк истифода мегардад. Ин мақсад 

пешорӯи тамоми идеологияцо, бахусус идеологияцои 

ҷацонк қарор дошт ва дорад, яъне цадаф аз ташкилжбк ин 

бавосита ва ж бевосита дахл намудан ба ҷамъиятцои муа-

йян, сохторцои идоракунк ва фарцангцо ҷицати ҷорк 

намудани ақида, ғоя ва назарцои муайян мебошад.  

Дар ҷацон имрӯз якчанд идеологияцо фаъолият до-

ранд, ки онцоро метавон ба ду гуруц комил ва нокомил 

ҷудо намуд.  

Ба гуруци идеологияцои комил идеологияцои зерин 

шомил мебошанд, ки дар фазои ташкили муносибатцо, 

мубориза ва рақобатцои солим ташаккул жфта, бо фароги-

рии миллионцо пайравони худ фаъолият менамоянд: 

 Сотсиализм – принсипцои адолатпарварк ва ба-

робарии одамонро талқин намуда, манфиати гу-

руциро арзиши олк медонад ва барои он қурбон 

намудани цама гуна манфиати фардиро пеш мегу-

зорад. Мақсади таърихии ин идеология сарнагун 

сохтани капитализм буда, дар ин самт то кунун мубо-

ризацои сижск идома доранд. Цадди баланди муваф-

фақиятро ин идеология цангоми цукмронии собиқ 

давлати Шӯравк, аз ҷумла байни солцои 1930-1950 

социб гардида буд. Дар ин хусус В.И.Ленин (декабри 
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1919) гуфта буд: «Коммунизм зинаи олии рушди 

сотсиализм аст – онгоц одамон бо андешае кор 

мекунанд, ки он цамчун зарурат бацри нафъи умумк 

равона гардида бошад» *5, с. 355+. 

 Натсионализм ж ин ки Сотсиализми миллк - баъди 

Ҷанги якуми ҷацон цамчун царакати миллии 

кишварцои Аврупо пайдо шуда, ба идеяцои Цизби 

Сотсиализми Миллии Коргарони Олмон асос межбад. 

Ин идеология ба сифати арзиши олк хусусиятцои 

миллк ва этникиро пеш гузошта, ба дигар миллатцо 

бадбинк ва хусуматро роиҷ мебинад. 

 Либерализм – принсипи мацдудсозии мудохилаи 

давлатро ба муносибатцои ҷамъиятк пеш мегузорад ва 

озодии фард аз ҷамъият ва анъанацои ӯ афзалият 

медицад. Либерализм цуқуқ ва озодицои цар як 

инсонро арзиши олк арзжбк намуда, изцори озоди 

ақида, интихоби озоди дин, интихоби озоди 

намояндаи худ дар ницодцои сижск ва амалк 

гардидани дигар рукнцои демократиро тақозо 

менамояд. Ин идеология рушди иқтисодижтро тариқи 

бозори озод, ки он дар шароити имрӯзаи иқтисоди 

бозоргонк ном дорад, талқин менамояд  *4+. 

 Консерватизм – принсипи пайравк ба анъана ва 

урфу одатцои дар ҷомеа ташаккулжфтаро талқин 

менамояд. Ҷонибдорони ин идеология мухолифи цама 

гуна тағйиротцо баромад намуда, нигоц доштани сохти 

анъанавк-таърихиро пеш мегузоранд *7+.     

Ба гуруци идеологияцои нокомил ҷаражнцои зеринро 

дохил кардан мумкин аст, ки дар шароити тацдиду 

зуроварк ва сӯиистифода аз фарцангу дин ба вуҷуд 

омадаанд, зимнан дар ҷомеаи ҷацонк бо амалцои 

номатлуби худ, ба монанди экстремизм, терроризм, 
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радикализм, миллатгарок ва ғайра маъруф гардидаанд: 

 Фашизм - шакли идории диктаторк буда, зидди 

коммунизм, либерализм ва унсурцои деморкратк 

баромад менамояд. Инчунин, дар ҷацони муосир ба 

амалцои мардонагк, ҷавонк, муаммои ягонагк, 

тавонок ва зуроварк маъруф шуда, одатан 

нажодпарастк, таъқиби миллату халқиятцои бегона, 

пацнкунандаи хатар ва қатли омро пешоцангк 

менамояд *12+. Бо истифода аз ин идеологияи нокомил 

дар кишварцои Аврупо, Амрико, Россия ва ғайра 

царакатцои зижди миллатгаро бо ном “скинхед”, 

“бритоголов”, “сатанист” ва дигарон фаъолият доранд; 

 Исламизм – идеологияе мебошад, ки тибқи он тамоми 

мухолифатцои дохилии ҷамъиятк ва давлатии ҷомеаи 

(мамлакатцои) мусулмонк, инчунин муносибатцои 

дахлдори байнидавлатк аз рӯи меъжрцои шариат 

амалк гардонида (цал карда) мешавад *6+. Ин меъжрцо 

дар шароити мамлакатцои дунявк низ (бо таъсири 

Исламизм) новобаста аз масъулияти шацрвандк, 

миллк, давлатк ва ҷамъиятк дар шакли урфу одат ва 

анъанацо ба роц монда мешавад. 

 Цадафи асосии ҷонибдорони ин идеология бо 

истифода аз дини мубини Ислом ба даст овардани 

цокимияти сижск мебошад, гарчанде Ислом ба сижсат 

ягон робита надошта, масъалацои боварк, эътиқод, 

маънавижт, ахлоқ, адолат ва ғайраро барраск менамояд 

*1+. Фарқият дар он аст, ки дигар идеологияцо асосан 

дар роци ба даст овардани цокимияти сжск аз рукнцои 

фарцангк, маънавк ва динк сӯиистифода 

наменамоянд, вале исламизм онро рӯи кор қарор 

додааст. Ин идеология имрӯз на танцо мавриди 

истифодаи цизбцои сижск (расмк) қарор дорад, балки 
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ба ташаккулжбии царакатцо ва гуруццои гуногуни 

экстремистк, радикалистк ва террористк бо ном “Цизб 

ут-тацрир”, “Давлати Исломии Шому Ироқ”, “Ал-

қоида”, “Толибон” ва ғайра боис гардидааст ва 

мутаассифона бо ниятцои ғаразнок ва амалцои нопоки 

худ номи дини мубини Исломро бад карда, дар байни 

ҷомеа, аз ҷумла ғайримусулмонон нафрати зиждро 

нисбат ба ин дини поку равшан ва цидоятгар ба роци 

рост ба бор овардаанд.     

Дар ин ҷо бояд зикр намуд, ки нокомилии исламизм 

бар мухолифати ғояцо ва ақидацои он нисбат ба рисолати 

воқеии дини мубини Ислом асос межбад ва ин асоснокиро 

бо далелцои зерин метавон собит намуд: 

 Дини мубини Ислом ба сижсат ва давлат ягон 

цамбастагк надорад, чунки: 

 Он хусусияти фарцангк ва маънавк дошта, хоси ягон 

давлат, миллат, халқият ва гуруци муайяни одамон 

намебошад ва сарцад низ надорад, чуноне ки – Бисжр 

бобаракат аст Он (Худой), ки Фурқонро ба бандаи Хеш 

фуруд овард, то оламижнро бимкунандае бошад. – оварда 

шудааст дар Қуръони Карим *9, с. 359+; 

 Асоси дини Исломро Китоби муқадасси Қуръон 

ташкил медицад, ки мазмуни он пурра фарогири 

панду цидоятцо ба роци рост буда, масъалацои 

марбут ба сижсат ва ҷудоиандозиро фаро 

нагирифтааст, цатто зидди чунин муносибатцо панд 

овардааст, ки: “...чун мижни мардум цоким шавед, ба 

ростк цукм кунед. Цароина некӯ чизе аст, ки Худо бо он 

ба шумо панд медицад...”  *9, с. 87+, яъне социб 

гардидан ба масъулияти сарварк бояд зимни боварк 

ва интихоби мардум ба роц монда шавад ва ин 

муносибат низ цамчун панд оварда шудааст, на 
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меъжри сижск. 

 Дини Ислом куштор, зурвоварк, тацдид ва дигар 

рафторцои зиддиинсониро, ки хоси Исламизм дар 

роци ғасби цудудцо, сарватцо ва цокимиятцои сижск 

мебошад, мацкум месозад - «Ва муъминро насазад, ки 

муъминеро бикушад, магар ба хато». Яъне, қасдан 

куштани шахси цамдин манъ карда шудааст, цатто 

барои ин амалк номатлуб дар ояти дигар «Ва цар ки 

муъминеро ба қасд бикушад, пас, ҷазои ӯ дузах аст, дар он 

ҷовид бошад; ва Худо бар ӯ хашм гирифтааст ва ӯро 

лаънат кардааст ва азоби бузург барои ӯ омода 

сохтааст» *9, с. 93+; 

 Ин дин талқиндицандаи сулцу субот ва оромию 

осоиштагии одамон мебошад,– Ҷуз ин нест, ки 

муъминон бародарони якдигаранд, пас, мижни ду бародари 

хеш сулц кунед ва аз Худо битарсед, то бар шумо рацм 

карда шавад!” – оварда шудааст дар Қуръони Карим, 

аммо дар фаъолияти ҷонибдорони Исламизм акси 

цолат ҷой дорад, ки онро метавон дар мисоли 

цукмронии харобоварк онцо нисбат ба кишварцои 

Ироқ, Ливия, Сурия, Афғонистон ва ғайра иброз 

намуд. 

Ҷумцурии Тоҷикистон, ки сохти идораи демократк ва 

дунявиро интихоб кардааст ва намояндагицои фарцангу 

миллатцои гуногунро социб буда, кулли шацрвандон 

пайрави дини мубини Ислом мебошанд, хоц нохоц 

идеологияцои гуногуни комил ва нокомили ҷацонк рӯи 

хостацои муайяни худ ба он таъсир мерасонанд. 

Дар шароити демократикунонк Ҷумцурии 

Тоҷикистонро зарур мегардад, ки идеологияцои 

заминавии онро, аз қабили либерализм ва консерватизм 

бипазирад, зеро демократия цамчун моли Ғарб мацз бо 
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ғояцо ва принсипцои цамин идеологияцо асос межбад. 

Мувофиқан дахлкунк, таъсиррасонк, роцнамок ва 

иштироки фаъоли намояндагони ҷомеаи аврупок ва 

америкок дар ҷаражнцои демократисозии муносибатцо, аз 

ҷумла идоракунк, рушди ҷомеаи шацрвандк, таъмини 

цуқуқу озодицои инсон ва ғайра дар кишвар ба 

цукмфаромии цамин идеологияцо (либерализм ва 

консерватизм) рабт дода мешавад. Албатта, барои 

Тоҷикистон чун кишвари тозаистиқлол татбиқи цамагуна 

озодицо ва мустақилиятцо мувофиқ аст, аммо дахолат 

кардан ба цажту фаъолияти ҷамъиятию давлатк ва 

цукмфармоии берунк қобили қабул нест, зеро миллати 

тоҷик таърихк ва тамаддунофар буда, пеш аз ин миллату 

халқиятцо ташаккул жфтааст ва низоми демократии 

идоракуниро таҷриба кардааст. Мисол: Давлати 

Цахоманиши форсцо (332-103 пеш аз милод) бо системаи 

Сатрап амал мекард, ки онро ба сохти Иттицоди давлатцои 

Аврупо ва ж Ижлоти Муттацидаи Амрико шабоцат додан 

мумкин аст. Давлати Цахоманиш аз 33 Сатрап (ҷумцурк) ба 

монанди Бохтар, Миср ва ғайра иборат буд, яъне цар як 

Сатрап як ҷумцуриро ташкил медод. Системаи Сатрап, ба 

подшоци марказк - Шоцаншоци Цахоманишцо вобастагк дошт, 

аммо цар як Сатрап шоци худро низ дошт ва ба содироту 

воридот, буҷет ва тақдири одамон масъулияти шахск 

доштанд ва мустақилона амал мекарданд. Сатрапцо артиш 

надоштанд, мувофиқан харҷи зижд намекарданд, аммо цар сол 

ба цокимияти марказк андоз месупурданд. Артиш ва ба ин 

васила цифзу таъмини бехатарии ҷомеа дар уцдаи цокимияти 

марказк буд. Дар ин ҷо боиси зикр аст, ки сижсати 

демкоратк ва ж либералии идораи давлатк ба монанди, 

мустақилият ва озодк мацз дар фаъолияти давлати 

Цахоманиш инъикос межбад. 



 

 

Дар шароити Тоҷикистон, ки аксарияти ацолиро 

мусулмонон ташкил медицанд, мутаносибан таъсири 

идеологияи дигари ҷацонк Исламизм ҷой дорад, цатто то 

солцои охир он дар шакли расмк тавассути Цизби нацзати 

Исломи Тоҷикистон дар мамлакат амал мекард. Инчунин, 

дар кишвар пайравони он дар симои царакатцои ва 

равияцои экстремистк, ба монанди “Салафия”, “Вацобия”, 

ва ғайра мавҷуданд, гарчанде онцо царкатцои мамнуъ низ 

муқаррар шуда бошанд.  

Дар натиҷаи таъсиррасонии ин идология имрӯзцо 

беш аз цазор нафар шацрвандон дар сафи ДИИШ шомил 

мебошанд ва бар зидди бародарони худ ҷангида истодааст, 

яъне роцгум гардидаанд. Боиси таассуф аст, ки дар робита 

ба ин омили номатлуб 146 оилацо озими Сурия ва Ироқ 

гардидаанд *2+. Инчунин, Цизби мамнуъгаштаи нацзати 

Ислом дар нимаи дуюми соли гузашта (2015) кушиши ба 

мижн овардани табодулоти сижсиро дар кишвар анҷом 

дод, хост ки цокимиятро бо ин роц – амалижти террористк 

ғасб намояд ва ғояцои нопоки худро дар ҷомеа талқин 

намояд, вале хушбахтона ба цадафцои ғаразноки 

гузошташудаи худ нарасид ва пайравони (дастдоштагон ба 

амалижти террористк) он дастгир карда шуданд *13+. 

Мебояд хотирнишон шуд, ки зарари молию, моддию 

руции расонидашудаи ин идеология ба Тоҷикистон ва 

халқи он – ташкили ҷанги тацмилии шацрвандии аввалцои 

солцои 90 – ум – цануз барқарор нашудааст. 

Цамин тариқ, барои кишвари азизи мо, ки давлати 

ҷавон аст, меросдори миллату фарцанги куцанбунжд 

мебошад ва акнун пас аз цазор сол социби истиқлолияти 

комил гардидааст зарур аст, ки василацои мувофиқ ва 

муносиби муқовиматро бар цар як таъсир ва тацдиди 

берунк дошта, худро, миллат ва халқи шиканҷадидаро аз 



 

 

цамагуна ғояцои бегона ба фарцанг ва тамаддуни миллк, аз 

ҷумла назар ва мақсаду маромцои номувофиқи 

идеологияцои ҷацонк цифз намояд.       

 

ЗАРУРАТИ ИДЕОЛОГИЯ БАРОИ ТОҶИКИСТОН 

Ҷумцурии Тоҷикистон, ки дар шароити 

демократикунонк муносибатцои ҷамъиятк ва 

идоракуниро ба роц мондааст, чун қисми зижди 

кишварцои ҷацон дар фаъолият ба идеологияцои 

либералк ва консервативк такя намуда, идеологияи хоси 

худро надорад. Мувофиқан, надоштани идеология чк 

тавре дар тацлили боло оварда шуд, зарари зижди 

хусусияти маънавк-сижск ва иҷтимок-иқтисодк доштаро 

метавонад ба бор орад.  

Боиси зикр аст, ки имрӯз мацз цамон кишварцо ва 

ҷамъиятцое, ки идеологияи хоси худро доранд, дар цажту 

фаъолият пеш рафта истодаанд, цатто барои талқини 

идеологияи худ барномацои зижди “башардӯстона”-ро дар 

байни дигар ҷамъиятцо/мамлакатцо амалк гардонида 

истодаанд. Идеологияцое, ки демократия ба Тоҷикистон 

овард, аз қабили либерализм ва консерватизм хоси 

кишварцо ва ж ҷамъиятцои ИМА ва баъдан Аврупо 

мебошад ва дар кули мамлакатцо доман пацн намудааст ва 

боиси рушди ин кишварцо гардидааст. Ба цмин монанд, 

идеологияи ҷацонии сотсиализм дар мамлакатцои Хитой, 

Корея ва дигарон ва исламизм (дар шакли комил) дар 

кишварцои Арабистони Сауди, Туркия, Малазия ва ғайра 

муваффақиятцои муайянро пеш овардаанд. 

Дар цамин росто, Асосгузори сулцу вацдати миллк-

Пешвои миллат, Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон, 

Ҷаноби Олк, муцтарам Эмомалк Рацмон - Ҷицати 

ташаккули андешаи миллии наврасону ҷавонон ва омода 
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намудани онцо дар самти муқовимат ба тазодцои ҷомеаи 

муосир цоло дар назди сохтору мақомоти давлатк, падару 

модарон ва ацли ҷомеа корцои зижде қарор доранд – иброз 

карда буданд, цангоми мулоқоти расмк бо намояндагони 

ҷавонони кишвар 23 маи соли 2013. Яъне, имрӯз фурсати 

он расидааст, ки ба сифати василаи муқовимат ва ж 

муборизаи шадид бар зидди цама гуна зуцуроти 

номатлуби халалдорсозанда ва талқиндицандаи ғояцои 

нокомил сатци маърифатнокк ва ж нерӯи зецнии 

шацрвандон, аз ҷумла ҷавонон тақвият бахшида шавад.  

Цамчунини, Президенти мамлакат зимни Пажми худ 

ба Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон (соли 2014) иброз 

кардааст: «Цифзи истиқлолияти давлатк ва дастовардцои он, 

цимояи амният ва манфиатцои милливу давлатк, устувор 

гардонидани вацдати миллк ва нигоц доштани суботу оромии 

ҷомеа, инчунин таъмин намудани рушди иқтисоди кишвар ва 

бецтар гардидани сатцу сифати зиндагии ацолк дар шароити 

торафт вусъат пайдо кардани бархӯрди қудратцои ҷацонк 

вазифаи аввалиндараҷаи цамаи рукнцои цокимияти давлатк ва 

цар як шацрванди ватандӯсту ватанпарвар мебошад.» *11+. 

Таъкидцои Сарвари ҷумцурк моро водор месозад, ки 

бацри таъмини амнияти устувори миллк, ҷамъиятк ва 

давлатк талошцои доимк, дурандеш ва нишонрас дошта 

бошем. 

Аз ин ҷо бармеояд, ки барои рушду нумуъи 

Ҷумцурии Тоҷикистон, эмин нигоц доштани ҷамъият аз 

цар гуна таъсирцои берунк, аз ҷумла идеологияцои 

нокомил, ташаккл додани заминацои мустацками сижск, 

идорк ва фарцангк  ва ба даст овардани динамикаи 

устувори иқтисодк-иҷтимоии кишвар зарур аст, ки 

Тоҷикистон идеологияи хоси миллии худро дошта бошад. 

Боиси зикр аст, ки ташаккули идеологияи давлатк 
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бисжр муфид мебуд, аммо якчанд монеацои зерин барои 

ба ин маром расидан мавҷуданд: 

 Тоҷикистон давлати демократк ва цуқуқбунжд 

мебошад, ки дар ин сохти идоракунк ҷомеаи 

шацрвандк аз (нисбат ба) давлат мустақил 

мебошад ва дар ташаккул ва талқини ғояцои сижск-

маънавк, мувофиқан интихоби онцо шацрвандон 

дар ҷомеа озод мебошанд (цуқуқ доранд). Ин 

муносибат шароите фароцам меорад, ки дар як 

давлат на як, балки якчанд идеологияцои сижск 

тавассути цизбцои (гуруццои) расмк цукмрон 

бошанд; 

 Дар мамлакат принсипцои демократк тақозо 

менамоянд, ки муносибатцои иқтисодк дар асоси 

бозор ва рақобати солим ба роц монда шавад, яъне 

аз давлат, таъсир ва ж дахли бевоситаи он озод 

(мустақил) бошанд. Яъне, идеологияи давлатк 

наметавонад бевосита доираи социбкоронро фаро 

гирад. 

Цамин тариқ, ташаккули идеологияи миллк ж ин ки 

идеологияи ҷамъиятк-давлатк ба мақсад мувофиқ буда, 

метавонад кули манфиатцои тарафцоро фаро гирад. 

Асос ва ж заминацои асосии идеологияи миллиро бо 

дарназардошти таъмини рукнцои цуқуқии он метавонад 

ғояцо ва меъжрцои констиутсионк, ки аз ҷониби цамаи 

шацрвандони комилцуқуқ қабул гардидаанд, ташкил 

дицад. Тибқи Конститутсия мумкин аст, ки ба сифати 

идеологияи миллк маҷмуъ, як ва ж якчанд ғояцои 

зеринро муқаррар намуд *8, моддацои 1, 2, 5, 12, 26, 27, 28, 

30, 39+: 

 Волоияти қонун ва цажти дунявк; 

 Зиндагии арзанда ва инкишофи озодона барои 
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цама; 

 Инсон, цуқуқ ва цажти ӯ арзиши олк; 

 Баробарцуқуқк дар ҷомеа; 

 Кафолати фаъолияти озоди иқтисодк; 

 Маърифати сижск тацкимбахши цувияти миллк; 

 Тацкими анъанацо ва урфу одатцои миллк; 

 Сулцу вацдат ва муттацидии сижск цомии 

осоиштагии ҷомеа; 

 Озодии сухан ва гуногунандешк; 

 Мацкум намудани цама гуна тацдид ва дахлкунк ба 

цажт ва фаъолияти шахск; 

 Кафолати таъмини иҷтимок ба нижзмандон; 

 Дониш, касб, мецнат ба цама. 

Цамин тариқ, метавон атрофи идеологияи миллк 

муттацид гардида, дахл ва таъсиррасонии идеологияцои 

беруниро мацкум ва рад намуд.  

Бори дигар иброз мегардад, ки идеологияи миллк 

хоси як миллат набуда, фарогири кули миллат, харқият ва 

аққалиятцои тоҷикистонк мебошад.  

Бо расидан ба ин цадаф – “ташаккул жфтани  

идеологияи миллк” халқ  ва давлати Тоҷикистон 

метавонад ба дастовардцои зижди зерини тацкимбахши 

цажту фаъолияти ҷамъиятк  социб гардад: 

Якум, идеологияи миллк имкон медицад, ки фазои 

сижск-маънавии давлат цифз гардад ва аз дахли цама 

гуна таъсирцо, аз ҷумла идеологияцои бегона эмин 

бошад; 

Дуюм, бо цукмфармо гардидани идеологияи миллк 

мафкура ва маърифати сижсии шацрвандон, бахусус 

ҷавонон, ки қишри асоск ва осебпазири ҷомеа ба 

цисоб мераванд, такмил жфта, ба самти дуруст ва 

комили цажтк равона мегардад; 
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Сеюм, идеологияи миллк шароит фароцам меорад, 

ки талабот ва принсипцои асосии демократикунонии 

ҷомеа амалк гардонида шавад ва аз цама муцим, 

шакли тоҷикистонии демократия бо фарогирии 

тамоми манфиатцои умумимиллк ва маънавк-сижск 

ташаккул дода шавад; 

Чорум, ташаккули идеологияи миллк ба пойдорк ва 

устувории сулцу вацдат ва оромию осоиштагии ҷомеа 

заминаи мусоид – мафкураи комил ва устувори сижск-

маънавии шацрвандонро фароцам меорад; 

Панҷум, бо ташкил жфтани идеологияи миллк 

имкониятцои мудофиавии кишвар ва амнияти миллк 

бо баланд гардидани цисси ватандӯстии ҷомеа, 

махсусан ҷавонон, масъулияти шацрвандк, худшиноск, 

худогоцк ва цувияти миллии онцо мустацкам гардида, 

равнақ межбанд; 

Шашум, идеологияи миллк метавонад на танцо ба пос 

доштан, балки талқини анъанацо ва урфу одатцои 

миллк, инчунин тамаддун, таърих ва фарцанги аҷдодк 

дар цудуди мамлакат ва берун аз он, аз ҷумла дар 

байни тоҷикзабонон ва форсзабонони ҷацон мусоидат 

намояд.   

 

1.2 Зарурат, цолат ва усулцои маблағгузории 

чорабиницои идеологк   

 

Ташаккули идеологияи комил дар ҷацон чк аз назари 

иқтисодк ва чк аз назари сижсию иҷтимок ва фарцангк 

хело гаронбацо арзжбк мегардад ва ба ин васила 

маблағгузории бонизом дар роци банақшагирк ва 

баргузории тадбирцои алоқаманди идеологк ба мақсад 

мувофиқ мебошад.  
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Идеология ж худ чорабиницои идеологк дар 

таносубнокк бо нақши худ дар ҷомеа маблағгузории зижд 

талаб намекунад, вале дар марцалаи ташаккулжбк, ки 

амалцои зиждеро бояд пижда намуд, то андозае мебояд 

таваҷҷуцро ба таъмини молиявии ин бахши цажтк равона 

сохт. Зеро он ба мафкураи инсонк робитаи бевосита дорад 

ва дар навбати худ нерӯи зецнк сарвати бебацое мебошад, 

ки дар роци тақвият ва ғанк сохтани он сармояи зижде 

гузошта мешавад.  

Барои равшанк андохтан ба масъала, сатци 

маблағгузории чорабиницои идеологиро барраск 

менамоем. 

Дар ҷумцурк муносибатцои молиявк асосан тибқи 

қонунугузории соцаи молия ва буҷет ба роц монда 

мешавад. Аз ҷумла, вобаста ба буҷети давлатк цамасола 

қонуни дахлдор тация ва қабул мегардад ва мутобиқи 

лоицаи навбатии он барои соли 2015 дида мешавад, ки 

маблағгузории чорабиницо ва ж фаъолияти идеологк 

бевосита фаро гирифта нашудааст. Дар воқеъ банди 

«фаъолияти дигар дар соцаи чорабиницои фарцангию 

оммавк ва варзишк»-и Буҷетро метавон ба чорабиницои 

идеологк рабт дод, вале қисми зижди он низ ба 

чорабиницои касбии варзишию фарцангк, яъне 

ғайриидеологк нигаронида шудааст *14+.  

Дар ин мавзуъ яке аз соцацои идеологии ҷумцурк – 

сижсати давлатии ҷавонон мацсуб мегардад. 

Чк тваре дар Барномаи миллии рушди иҷтимоии 

ҷавонон дар Ҷумцурии Тоҷикистон барои солцои 2013-

2015 (қарори Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон аз 6.11.2012, 

№620) оварда шудааст, маблағгузории сижсати давлатии 

ҷавонон дар давоми ду сол (2010-2011) 1,9 млрд. сомониро 

ташкил додааст, ки он ба цисоби мижна ба 3,5% Маҷмӯи 
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мацсулоти дохилк баробар мебошад, ки албата барои 

тарбияи идеологии (маърифатноксозк ва тарғиботии) 

ҷавонон мутаносибан кам арзжбк мегардад.    

Яке аз василацои муосири муқовимат ба зуцуроти 

номатлуби муосир дар кишвар, ки Цукумати Ҷумцурии 

Тоҷикистон пайваста амалк менамояд, ин Барномаи 

миллии рушди иҷтимоии ҷавонон дар Ҷумцурии 

Тоҷикистон барои солцои 2013-2015, ки асосан аз 

чорабиницои идеологк иборат мебошад, ба цисоб 

меравад. Маблағи цамасола ҷудомегардида барои татбиқи 

Барнома бо дарназардошти мацалцо (барномацои мацалк) 

цудуди 5 млн. сомониро  ташкил медицад, ки ба ин васила 

чорабиницои зижд дар самти тацкими мафкураи 

идеологии ҷавонон баргузор мегарданд. Аммо, ба низоми 

муайян даровардани усулцои амалисозии Барнома, аз 

ҷумла, маблағгузории муътадил аз ҷониби мақомоти 

иҷроияи мацаллии цокимияти давлатк, тацкими кадрии 

иҷрокунандагон ва арзжбии сифатнокии чорабиницо ба 

мақсад мувофиқ мебошад *15, с.1+. 

Хулоса ҷанбацои иқтисодии бахши идеологк дар 

таносубнокк бо нақш ва ацамиятнокии он дар ҷамъият 

бецбудиро тақозо дорад, аз ҷумла, хуб мебуд, агар: 

Ба маблағгузории чорабиницои идеологк дар Буҷети 

давлатк дар доираи бахшцои/соцацои дахлдори идеологк 

афзалият дода мешуд;  

Маблағгузории чорабиницои идеологк аз манбацои 

ғайрибуҷетк, бахусус социбкорони ватанк афзун мегардид; 

Механизми фармоиши иҷтимоии давлатк тибқи 

қонунгузории буҷетк, яъне маблағгузории бонизом 

тацким бахшида мешуд;  

Ҷаражни татбиқи (азхудкунии) босамари 

маблағгузории буҷетии чорабиницои идеологк дар 
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цамбастагк ба натиҷанокк ва таъсирбахшии онцо 

мунтазам мавриди мониторинг ва тацлилу омӯзиш қарор 

дода мешуд. 

 

Саволцо барои санҷиш ва тақвияти дониш: 

 

1. Арзишмандии идеология ба чк асос межбад? 

2. Цадафрасии идеология дар чк дида мешавад? 

3. Идеология чист? 

4. Идеологияцои ҷацонк кадомцоянд? 

5. Ож Тоҷикистон метавонад идеология дошта бошад? 

6. Чк гуна идеология метавонад идеологияи миллии 

Тоҷикистон шуда бошад? 

7. Идеологияи миллии Тоҷикистон аз идеологияи 

давлатк чк тафовут дорад? 

8. Арзиши иқтисодии идеолгия чк маъно дорад? 

9. Зарурати маблағгузории чорабиницои идеологк ба 

чк асос межбад? 

10. Яке аз василацои муосири муқовимат ба зуцуроти 

номатлуби ҷомеаи муосир, ки ба ҷавонон рабт дода 

мешавад, кадом аст?  
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§2. ҶАНБАЦОИ ИДЕОЛОГИИ ЗУЦУРОТИ  

НОМАТЛУБ ВА Ж ИДЕОЛОГИЯИ НОКОМИЛ ДАР 

БАЙНИ ҶАВОНОН ВА ИРОДАИ ШАХСИ ҶАВОН ДАР 

МУҚОВИМАТНОКК БА ОНЦО 

 

ҚИСМАТИ НАЗАРИЯВК-ИТТИЛООТК 

 

Мақсад: такмили сатци дониш ва маълумотноксозии 

гуруццои мақсаднок оид ба ҷанбацои идеологии зуцуроти 

номатлуб дар ҷомеаи муосир, аз ҷумла сабабцои пайдоиш 

ва цадафцои царакатцои экстремистию террористк; 

идеологияи нокомил ва муқовиматнокии ҷавонон ба он  

Гуруццои мақсаднок: ҷавонон, масъулон ва 

мутахассисони соцацои кор бо ҷавонон, занон, дин, 

мақомоти иҷроияи мацаллии цокимияти давлатк ва 

омӯзгорони соцаи тарбиявк ва беруназсинфии системаи 

маориф. 

Бандцо/нақша:   

2.1 Ҷанбацои идеологии зуцуроти номатлуб дар 

ҷомеаи муосир; 

2.2 Иродаи шахси ҷавон дар муқовимат ба 

тазодцои муосир. 

 

2.1 Ҷанбацои идеологии зуцуроти номатлуб дар 

ҷомеаи муосир 

 

Дар боло атрофи идеологияи комил ва ж миллк 

маълумот дода шуда буд ва чанде аз идеологияцои ҷацонк 

низ муаррифк гардиданд.  

Ин навбат масъалацои ташвишовари цажтк, ки асосан 

ба идеологияи нокомил рабт дода мешаванд - идеяцое, ки 



Роцнамо:  идеологияи миллк ва ҷавонон 

© Миралижн Қ.А.                                                                                         29 

татбиқи онцо барои цажти орому осоиштаи инсон хатар 

эҷод мекунанд ва ҷамъияту халқиятцоро ба нобудк 

меоранд, барраск менамоем.  

Дар воқеъ дар истилоцоти илмию амалк чунин як 

мафцуми «идеологияи нокомил» кам ба назар мерасад ва 

қариб, ки мавриди истифода қарор надорад. Аммо, чун 

мавзӯи маводи мазкур идеолгия ва роцу усулцои татбиқи 

он дар байни ҷавонон мебошад, албатта барои равшанк 

андохтан ба хонанда, шинохти хусусиятцои неку бади 

идеологияро мебояд таъриф дод. 

Идеология ба монанди дигар масъалацои цажтк 

пацлуцои хуб ва пацлуцои манфиро доро мебошад. 

Пацлуцои хуби идеология дар идеологияи ҷамъиятк-

давлатк ж миллк, ки онро идеологияи комил низ ном 

бурдем, инъкос жфтааст.  

Боиси зикр аст, ки чун идеологияи ҷамъиятк-давлатк, 

ҷанбацои некхоци идеологияро идеологияи сижск низ 

меноманд ва он бештар дар ҷацон бо цамин мафцум, яъне 

идеологияи сижск шинохта мебошад. Аммо идеологияи 

сисжск дар навбати худ, метавонад цамчун идеологияи 

нокомил, яъне бо назардошти хусусиятцои манфии он 

истифода гардад ва шинохта низ шавад. Чунки чк тавре аз 

таърифи идеология бармеояд, он метавонад ба тарафдорк 

(манфиат) ва ж бар зидди (зарари) цокимият истифода 

гардад.  

Пас, аз инҷо бармеояд, ки идеологияи сижск 

наметавонад цамчун идеологияи миллк ва ж комил 

шинохта шавад, он дар як вақт метавонад барои ҷамъият 

хусусиятцои мусбк дошта бошад ва дар вақти дигар 

хусусиятцои манфк.  

Албатта хусусиятцои зиддицукуматии идеологияи 
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сижск асосан ба фаъолияти цизбцои сижск (рақиби цизби 

цоким) рабт дода мешуданд ва цадафцои онцо нек, яъне ба 

манфиати ҷамъият маънидод мегардиданд. Вале имрӯз 

қуввацои дигаре дар симои цизбу царакатцои иртиҷок сар 

боло кардаанд, ки аз ҷониби онцо идеологияи сисжск танцо 

барои амалк сохтани цадафцои ғаразнок ва 

зиддиҷамъиятк, яъне нокомил истифода мегардад. 

Цамин тариқ, идеологияро ба намудцои зерин ҷудо 

кардан мумкин мебошад: 

 Идеологияи комил – идеологияи ҷамъиятк-

давлатк ж миллк ва идеологияи сижсии цизбцои 

расман пазируфташуда;  

 Идеологияи нокомил – идеологияи цизбу 

царакатцои иртиҷок ва идеологияи сижсии 

зиддиҷамъиятк.        

Идеологияи нокомил дар навбати худ, цамчун 

талқиндицанда ва ж ангезишдицандаи зуцуроти 

номатлуб дар байни ҷомеа, бахусус ҷавонон баромад 

менамояд, ки ин амал дар роци ба вуҷуд овардани 

нооромк ва зиддияти ҷомеа нисбат ба давлат, инчунин 

зижд намудани сафи худ (ифротгарожн) аз цисоби ҷавонон 

ба анҷом расонида мешавад.  

Зуцуроти номатлуб дар цажти ҷавонон рӯ ба афзоиш 

дорад ва дар инҷо барои даржфти сабабцои пайдоиш ва 

роцу усулцои муносиби пешгирии онцо баъзе пацлуцои 

масъаларо барраск менамоем. 

Албатта зуцуроти номатлуб дар байни ҷавонон худ аз 

худ пайдо намешаванд ва афзоиш низ намежбанд, дар ин 

роц сабабу омилцои зижде вуҷуд доранд, ки ба ҷавонон дар 

ҷаражни бавояраск, аз ҷумла дар ташаккули муносибатцо 

дар оила, ҷамъият ва мактаб-таълимгоц пешорӯ 
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мегарданд. Цамзамон, цолатцои зижди рафтору кирдорцои 

номатлуби шахси ҷавон ба шахсияти ӯ аз назари 

психологк рабт дода мешавад.  

Дар раванди ташаккули муносибатцои ҷамъиятк 

сабабу омилцои зижди иҷтимок-иқтисодк мавҷуданд, ки 

ба ҷавонон бевосита алоқамандк надоранд, вале онцо то 

андозае ба барангезии зуцуроти номатлуб дар цажти онцо 

боис мегарданд.  

Вазъи демографк яке аз сабабцои асоск дар ин раванд 

мацсуб мегардад, зеро тибқи маълумоти расмк 70%-и 

ацолиро шахсони ҷавони то 30 сола ташкил дода, 

шумораи ацолк цамасола 2% ва ж 180 цазор нафар зижд 

мегардад, ин дар цолест, ки шуғлмандии солона дар 

иқтисодижт 52 цазор нафарро ташкил медицад. Дар цамин 

росто, 80% ацолии фаъоли иқтисодк ва ж захираи 

мецнатии кишварро ҷавонон ташкил дода, цамасола ба 

бозори мецнат цудуди 170 цазор нафар мебароянд *1+.   

Мувофиқан талабот ба шуғлмандк ва хизматрасонк, 

аз ҷумла баргузории чорабиницои маърифатк зижд шуда 

истодааст. 74%-и ҷавонон дар децот зиндагк доранд *6, с. 9+, 

ки ба хизматрасонии коммуникатсионии фароци муосир 

дастраск надоранд, аз ҷумла дар фасли зимистон, ки 

кишвар аз барқ танқиск дорад. Яъне, ин вазъиятест, ки 

бинобар камшуғлк шахси ҷавон метавонад ба цар кирдор 

даст зада бошад. 

Яке аз омилцои нигароникунанда ин афзоишжбии 

бекорк аз цисоби паст будани сатци маълумоти ҷавонон 

мебошад. Тибқи омори расмк дар соли 2013 58,6%-и 

бекоронро шахсони дорои маълумоти мижнаи нопурра 

ташкил додааст, дар цоле, ки 60,6%-и бекорон ба ҷавонони 

15-29 сола рост меояд *5, с. 76+, яъне сатци бекории қисми 
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зижди ҷавонон аз цисоби хатмкунандагони зинаи 

тацсилоти асоск (маълумоти мижнаи нопурра дар мактаби 

мижна) ташкил жфтааст.  

Муцоҷирати мецнатк барои кишвари мо дар 

баробари манфиати иқтисодк мушкилоти зижди иҷтимок 

ба бор овардааст. Дар цоли цозир цудуди 56,8%-и 

муцоҷирони мецнатк ба ҷавонон рост меояд *7+, ки дар 

навбати худ аксарият дар кишвари буду бош (асосан 

Федератсияи Россия) бинобар надоштани касбу ихтисоси 

зарурк, дар сатци пасти дониши забони руск, надоштани 

маълумоти кофии цуқуқк ва иҷтимок ба таври 

ғайрирасмк зери азобу машақат ба фаъолияти гуногуни 

мецнатк машғуланд. 

Дар баробари ин, муцоҷирони мецнатк, аз ҷумла 

ҷавонон мацз цамон қишре мебошад, ки бештар ба доми 

одамҷалобон ва истисморукунандагон қувваи мецнатк 

меафтанд. Бо ин роц, вақтцои охир сатци шомилшавии 

ҷавонон ба цизбу царакатцои экстремистк ва террористк 

афзоиш дорад.  

Бахсус, айни замон тибқи маълумоти ВАО теъдоди 

ҷавонони дар Сурия дар сафи царакати бо ном «Давлати 

исломии Ироқу Шом» садцо нафарро ташкил медицад, ки 

ин албатта барои миллати социбтамаддуну социбфарцанг 

нанговар аст. 

Дар баробари ин, дар дохили кишвар бо истифода аз 

дини мубини Ислом царакатцои гуногуни иртиҷок 

фаъолият намуда, ҷавононро барои амалисозии 

мақсадцои ғаразнок истифода бурда истодаанд. Дар ин ҷо, 

барои равшанк андохтан танцо ду масъаларо барраск ме-

намоем. 

Якум, чк тавре борцо Президенти кишвар, муцтарам 
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Эмомалк Рацмон иброз намуданд, дини мубини Ислом ба 

экстремизму терроризм ягон цамбастагк надорад, он 

танцо барои амалк сохтани цадафцои ғаразнок аз ҷониби 

царакатцои гуногуни экстремистк истифода мегардад *9+.  

Исботи равшан он аст, ки дини мубини Ислом 

одамкушк, ғоратгарк ва фацшу зуровариро мацкум 

месозад, ки ин дар Қуръони карим инъикоси худро чунин 

жфтааст «Ва муъминро насазад, ки муъминеро бикушад, магар 

ба хато». Яъне, қасдан куштани шахси цамдин манъ карда 

шудааст, цатто барои ин амалк номатлуб дар ояти дигар 

«Ва цар ки муъминеро ба қасд бикушад, пас, ҷазои ӯ дузах аст, 

дар он ҷовид бошад; ва Худо бар ӯ хашм гирифтааст ва ӯро 

лаънат кардааст ва азоби бузург барои ӯ омода сохтааст» *4, с. 

93+ ҷазо муқаррар карда шудааст. 

Пас царакатцои экстремистию террористк, ба 

монанди Давлати Исломии Ироқу Шом ва аъзои он, ки 

дар роци анҷом додани цадафцои худ цамаро, асосан 

мардуми мусулмонро ба марг мебаранд, царакатцои 

зиддиисломк мебошанд ва дар баробари ин, онцо аз 

ҷониби Худованди карим лаънат хонда шудаанд. Лаъин 

дар таълимоти динк хоси иблис (шайтон) мебошад ва цар 

касе пайрави иблис (ғайри роци муъмин) аст, ҷойи ӯ дӯзах 

мебошад *4, с. 87, 88, 97+.  

Аз инҷо, бармеояд, ки цар касе шомили ингуна 

царакатцо мегардад, на танцо зидди цукумат ва ҷамъиятк 

худ баромад менамояд, балки дини худро, ки барои цар як 

инсони муъмин муқаддас аст, аз даст медицад. 

Дигар он, ки ин царкатцо асосан фаъолияти 

ғайрирасмк доранд ва дар низоми давлатк худро ба қайд 

намегузоранд ва ж зери лиқоб (дар шакли ташкилотцои 

ҷамъияткю тиҷоратк) фаъолияти худро расмк кунонида, 
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дар асл бошад, ба амалцои зиддиҷамъиятк, фацшу таҷовуз 

ва амсоли онцо кирдорцои номатлуб машғул мебошанд.  

Дар ин ҷо, сабаб он аст, ки фаъолияти ин царакатцо 

асосан аз хориҷ маблағгузорк мегардад ва яке аз усулцои 

муфиди маблағгузорк ин суратцисобцои бонкк мебошад. 

Бо цамин роц, яъне таъсиси ташкилот маблағцои 

дахлдорро ворид ва мавриди амал қарор медицанд, 

цамзамон амалижти маблағгузориро паноц медоранд, зеро 

он бояд барои фаъолияти муайян равона шуда бошад, ки 

дар навбати худ оид ба натиҷанокии амалцои анҷомдода 

мақомоти дахлдори давлатк бояд хабардор гардад. Аз ин 

рӯ, яъне хабардор накардани мақомоти давлатк оиди 

амалижтцои молиявк, фаъолияти худро паноц медоранд.           

Дар инҷо савол гузоштан мумкин аст, ки кадом 

омилцо собиткунандаи аз хориҷ маблағгузорк гардидани 

фаъолияти гуруццои экстремистк шуда метавонад ва аз 

куҷо - аз хориҷ? 

Маълум аст, ки барои фаъолияти мецнатк цар як 

шахс ба сифати маош маблағ мегирад, ки он дар навбати 

худ, тибқи қонунгузорк дастрас гардонида мешавад ва дар 

ин ҷаражн манбацои маблағи мазкур, ба монанди 

ташкилоти кордицанда, фонди иҷтимок, андоз ва ғайра 

муайян мебошад. Дар сурати маблағгузории фаъолияти 

шахсони шомили царкатцои иртиҷок чунин манбацо 

муайян нестанд, цатто манбаи даромади маблағ номуайян 

мебошад. 

Дар баробари ин, ҷойгоци царакатцои экстремистк 

асосан кишварцои камфаъоли иқтисодк, ба монанди 

Ироқ, Покистон, Авғонистон, Сирия ва ғайра мебошанд, 

ки маблағгузории фаъолияти онцо, аз ҷумла, цариди яроқ, 

таъмини хӯроку либоси ифротгарожн дар ин давлатцо ва ж 
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аз цисоби гуруццо ва шацрвандони алоцидаи онцо 

ғайриимкон мебошад. Гузашта аз ин, царакатцои 

экстремистк асосан бо цукумати амалии давлатцои буду 

бош меҷанганд, ки маблағгузории онцо барои ҷанг бар 

зиди худ ва ноором сохтани ҷамъияту нобуд сохтани 

шацрвандони худ номумкин аст. 

Дигар омил, дар шароити ҷацонишавии муносибатцо 

кишварцои алоцида барои бадастории ғаниматцо, аз 

ҷумла сарватцои табии нафту газ дар роци устуворсозии 

иқтисодижти худ ва пайдо кардани нуфузу бартарият 

нисбат ба дигар кишварцо талош меварзанд. Албатта роцу 

усулцои муносиби қонеъ гардонидани ин талаботцо 

мавҷуданд, яъне бо роци цамкорк, вале қиммати он 

(цамкорк) баланд аст ва ба ин васила ғанимат низ кам ба 

даст меояд, пас роце мебояд ҷуст, ки манфиатнокк бештар 

гардад. Ва ин роц – роци ноором гардонидани давлатцои 

социбсарват, ба вуҷуд овардани норозигицои дохилк 

нисбат ба цукуматдорон, ҷанг андохтани шацрвандон ба 

якдигар ва дар ницоят сарнагум сохтани цокимият, вайрон 

кардани давлат цамчун воциди мустақил ва ба осонк ба 

даст овардани ғаниматцои банақшагирифташуда. 

Сарнагум сохтани цокимият ва ж вайрон кардани 

давлат цамчун воциди мустақил баробар ба он аст, ки бо 

он кишвар тамоми робитацои байнидавлативу 

байналмилалк, ки метавонистанд кафили цифзи кишвар 

ва ғаниматцои он бошанд, канда мешавад. Пас кишвар 

танцо мемонад, ки идораи он ва бо ин роц истифодаи 

сарватцои мацфузбудаи мероск аз ҷониби «дӯстони» 

дохилк ва цам хориҷк осон мегардад.  

Цамин тариқ, маълум карда шуд, ки маблағгузорони 

царакатцои экстремистию террористк асосан қуввацои 
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хориҷк мебошанд ва дар баробари ин, онцо мақсадцои 

хоси худро доранд.  

Дар ин росто яке аз масъалацои муциме, ки 

царакатцои экстремистк онро цамчун василаи идеологк 

истифода менамоянд, ин ҷалби ҷавонон ба таълиму 

тарбияи динк мебошад.  

Бо ин мақсад дар саросари ҷацон, асосан дар 

кишварцои мусулмонк гуруццои зижди ғайрирасмк амал 

мекунанд ва пайваста наврасону ҷавононро барои таълими 

динк ҷалб месозанд.  

Ғайрирасмк фаъолият доштани ин гуруццо якчанд 

сабаб дорад, аз ҷумла паст будани дониши цуқуқк, 

саркашк кардан аз уцдадорицои давлатк (аз ҷумла, 

андозбандк) ва шомил будан ба дилхоц царакати 

экстремистк (яъне, фармоишк будани ҷалби ҷавонон). 

Дар баробари ин, цодисацои солцои охир собит месозанд, 

ки волидон низ сабаби таълими ғайрирасмии динии 

фарзандони худ ва ж шомил гардидани онцо ба цизбу 

царкатцои иртиҷок мебошанд.      

Боиси зикр аст, ки мақсади асосии гуруццои 

ғайрирасмк ва ж царкатцои экстремистк на таълим ва на 

тарбияи динии ҷавонон, балки истифодаи онцо барои 

манфиати пулию молк ва амалисозии ғаразцои сижсии худ 

ж ин ки фармоишгарони хориҷиашон мебошад. Зеро 

танцо фармоишцои хориҷк ғайрирасмк (пардапуш) буда, 

маблағи зижд ба мижн меорад, то ин ки амалцои дар нақша 

дошта бомаром ба анҷом расонида шаванд.  

Дар сурати дигар, агар мақсади ин гуруццо баланд 

бардоштани савияи дониш ва тарбияи динии ҷавонон 

бошад, пас зарурати фаъолияти ғайрирасмк аз байн 

меравад, чунки қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон 
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барои фаъолияти озодонаи шахс дар таълиму тарбия 

тамоми шароитцоро фароцам овардааст. Цамчунин, дар 

сурати фаъолияти расмк доштан, дар кишвар имконияти 

фароци маблағгузорк мавҷуд аст, аз ҷумла дар роци 

дастгирии амалу ташаббусцои марбути динк 

саховатмандон ва сармоягузорони зижде цастанд, ки 

сацмгузорк менамоянд. Мисоли равшани ин амал, 

сохтмони масҷидцо мебошад, ки дар даврони Шӯравк 17 

адад буда, дар цоли цозир қариб 4000 адаро ташкил 

медицанд, ин дар цолест, ки дар кишвари цамсоя - 

Ӯзбекситон бо 30 млн. ацолк 2000 масҷид фаъолият дорад 

*8+.  

Боиси зикр аст, ки мақсади гуруццои экстремистк на 

танцо ғасб кардани цокимият, балки сарнагум сохтани 

миллату халқият ва забону фарцанг мебошад, то ин ки 

социбмулкк ва якатозии томро социб бошанд. Ин гуна 

рафтору кирдори «дӯстон»-ро миллати тоҷик аз таърихи 

дуру наздик сабақ дорад ва зарурати иловатан собит 

сохтани он нест, зеро 1100 сол боз, тоҷикон мацз дар 

натиҷаи цамин гуна амалцо бедавлату пароканда боқк 

монда буданд. 

Хулоса, дар баробари идеологияи ҷамъиятк-давлатк 

идеологияи нокомил, ки онро цизбу царакатцои иртиҷок 

истифода менамоянд, дар саросари ҷацон нуфуз пайдо 

карда истодааст. Аз ҷумла, талқини идеологияи нокомил 

бештар дар байни ҷавонон, қишри заифи ҷомеа ба роц 

монда шудааст, ки давлату цукуматро дар роци истодагарк 

бар зидди ин омили номатлуб, устувор гардонидани 

идеологияи давлатиро, бахусус механизмцои муосири 

таблиғию маърифатноксозиро водор месозад. 

Барои ин, зарур аст, ки сатци дониш ва 
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маълумотнокии ҷавонон, цамчун гуруци иҷтимоии 

серцаракату серталаб ва ташкилкунандаи ояндаи ҷомеа 

вобаста ба масъалацои мубрами цажтк баланд бардошта 

шавад. Дар навбати худ, барои муайян кардани роцу 

усулцои муносиби амалцои фацмондадицк, мебояд ирода, 

табиат ва иқтидорнокии шахси ҷавон омӯхта шавад.  

 

2.2 Иродаи шахси ҷавон дар муқовимат ба 

зуцуроти номатлуб 

 

Шахси ҷавон табиатан заиф аст ва чк аз лицози зецнк 

ва чк ҷисмонк зери тацдиду, табъизу зуроварк қарор 

дорад ва цамин аст, ки дар цама муносибатцои ҷамъиятк 

ҷабр мебинад ва қурбон низ мешавад. Цамзамон, шахси 

ҷавон хислати жзандагк дорад, зудбовар ва 

зудтағйиржбанда аст. 

Аз ин рӯ, фарди ҷавон мустақилона ва ж дар танцок 

наметавонад дар муқовимат ба тазодцои ҷомеаи муосир, 

аз қабили экстремизму терроризм, хурофотпарастию 

дингарок тоб орад. Дар цамин асно, олими ҷомеашинос, 

ходими илмии Россия В.Т.Лисовский гуфтааст: «Шахси 

ҷавон цамчун шахсият то цамон ченаке (андозае) ташаккул 

межбад, ки ба цамон андоза сифатцои иҷтимоии ӯ цамчун 

узви ҷамъиятк мушаххаси таърихк муайянгашта, рушд 

жфта истода бошад» *3, с.22+ ва ж дар урфият гуфтаанд: 

«Чкзе ки коштк, цамон меғундорк». Яъне, тобоварии 

шахси ҷавон цамчун шахсияти нерӯманд ва қавиирода ба 

тазодцои ҷомеаи муосир аз цар як узви калонсоли ҷомеа, 

аз ҷумла, волидон, хешовандон ва омӯзгорону ходимони 

ҷамъиятию давлатк вобастагк дорад. 

Танцо тарбияи дастаҷамък метавонад имконоти 
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зецнии шахси ҷавонро нерӯ бахшад ва рафтору кирдори 

идеологии онро тағйир дицад. Мутаассифона, дар ҷомеаи 

имрӯза мацз цамин мушкилот, яъне набудани тарбияи 

комили байницамк, аз ҷумла шуғлбандии ҷавонон ва ба 

ин васила фароцам гардидани фазои холигк тавонистааст, 

ки ҷавононро ба сӯи царакатцои номатлуби ҷамъиятк, 

ифротгарожну хурофотпарастон цавола дицад. Зеро 

фаъолият дар самти кор бо ҷавонон ва сижсати ҷавонон 

маҷмӯи тадбирцои байницамк ва байнисоцавиро тақозо 

менамояд. Цамин аст, ки ин сижсат дар арсаи ҷацонк ва 

тибқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон цамчун 

системаи ягонаи тадбирцои иҷтимоию иқтисодк, ташкилк, 

цуқуқк ва тарбиявк, ки аз ҷониби мақомоти цокимияти 

давлатк, ташкилоту муассисацо, сарфи назар аз шакли 

ташкилию цуқуқк ва моликият, иттицодияцои ҷамъиятии 

ҷавонон ва шацрвандон, бо мақсади таъмини таълиму тарбия, 

ташаккулу камолоти ҷавонон, цифзи цуқуқ ва истифодаи 

пурсамари иқтидори онцо ба манфиати ҷамъият тация ва 

татбиқ мегардад, муайян карда шудааст *2+.   

Аз тарафи дигар, шахси ҷавон шароити заифи 

иқтисодк дошта, яке аз гуруццои цифзнашавандаи ацолк 

дар муносибатцои иқтисодк мацсуб меградад. Ин маънои 

онро дорад, ки дар дилхоц маврид бо истифода аз хислати 

табии зудбоварк ва бо цавасмандии ками иқтисодк шахси 

ҷавонро метавон барои бадастории манфиатцои хос 

равона намуд. 

Дар ин ҷо мебояд иброз намуд, ки хислат ва 

хосиятцои дар боло тацлилгардида нисбат ба шахси ҷавон 

на танцо ба ҷомеаи Тоҷикистон, балки ба тамоми ҷацон 

вобастагк дорад. Яъне, ҷавон дар цама ҷо ҷавон аст ва аз 

лицози психологк ва физиологк қариб, ки хусусияти 
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якранги рафтору кирдорк дорад. Собити ин назар он аст, 

ки имрӯз дар сафи царакатцои террористк ҷавонони цам 

кишварцои рушджфта ва цам кишварцои ноорому сатци 

пасти иқтисодк дошта ширкат доранд. Дар ин муносибат 

танцо тадбирцои бонизоми андешидаи давлату ҷамъият 

метавонад ба тағйир жфтани рафтору кирдори шахси 

ҷавон таъсир расонад.   

Аз ин рӯ, хулоса кардан мумкин аст, шахси ҷавон 

табиатан ва асосан аз нуқтаи назари психологк заиф буда, 

моили цамагуна тадбирцо мебошад. Агар, тадбирцои неки 

давлатк ва ҷамъиятк ӯро фаро гиранд, пас оқибат неку 

ободию осудагк аст ва агар ба амалцои домфиребон ҷалб 

гардад, пас оқибат нооромию хатарцо ҷомеаро бор 

мегардад. 

Дар баробари ин, барои шахси ҷавон ва ҷомеа 

нишондицандаи муциме, ки цам ба таълиму тарбия ва цам 

эмин нигоц доштани ҷавонон аз цар гуна зуцуроти 

номатлуб боис мегардад, ин шуғлнокии онцо мебошад.  

 

 

Саволцо барои санҷиш ва тақвияти дониш: 

 

1. Идеологияи нокомил чист ва кадом идеяцоро 

фаро мегирад? 

2. Идеологияи сижск ва миллк - фарқият байни 

онцо? 

3. Сабабу омилцои барангезандаи зуцуроти номатлуб 

дар байни ҷавонон кадомцоянд? 

4. Цамасола теъдоди ҷавонон то кадом андоза зижд 

мешавад? 

5. Чанд фоизи бекорони расман 
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бақайдгирифташударо ҷавонон ташкил медицанд? 

6. Сабабцои муцоҷирати мецнатии ҷавонон 

кадомцоянд? 

7. Таъсири царакати экстремистии бо ном «Давлати 

исломии Ироқу Шом» ба ҷавонон чк гуна 

мебошад? 

8. Дини мубини Ислом ба царакатцои экстремистие, 

ки номи онро истифода мебаранд, чк рабт дорад? 

9. Кадом омилцо боис мегарданд, ки фаъолияти 

гуруццои экстремистк аз хориҷ маблағгузорк 

гарданд?  

10. Царакатцои экстремистк ба таълиму тарбияи 

динии ҷавонон чк цамбастагк дорад ва ин амалцо 

чк гуна сурат мегиранд? 

11. Манбацои маблағгузории царакатцои экстремистк 

кадомцоянд? 

12. Шахси ҷавон аз нигоци психологк чк гуна шахс 

аст? 

13. Кадом тадбирцо метавонад ба тағйир жфтани 

рафтору кирдори шахси ҷавон таъсир расонад? 
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§3. РОЦУ УСУЛЦОИ ТАШАККУЛИ ШАРОИТЦОИ  

ШУҒЛМАНДК, ЦАМЧУН ВАСИЛАИ МУЪТАМАД ДАР 

ТАРБИЯИ ИДЕОЛОГИИ ҶАВОНОН 

 

ҚИСМАТИ НАЗАРИЯВК-МЕТОДК 

 

Мақсад: баланд бардоштани сатци дониш ва 

маълумотнокии гуруццои мақсаднок оид ба фароцам 

овардани шароитцои шуғлнокк, зарурат ва роцу усулцои 

ташкили марказцои ҷавонон цамчун таъминкунандаи 

шуғли алтернативк барои ҷавонон ва василаи муносиб 

барои омодасозии насли ҷавон дар самти муқовимат ба 

идеологияцои нокомил  

Гуруццои мақсаднок: ҷавонон, масъулон ва 

мутахассисони соцацои кор бо ҷавонон, занон, дин, 

мақомоти иҷроияи мацаллии цокимияти давлатк, 

омӯзгорони соцаи тарбиявк ва беруназсинфии системаи 

маориф ва масъулони корхонаву ташкилотцои азим. 

Нақша:   

1) Шуғлмандии ҷавонон цамчун василаи муносиби 

муқовиматнокк ба идеологияи нокомил; 

2) Зарурат ва усулцои ташкили марказцои ҷавонон 

цамчун заминаи муносиб барои шуғлмандии ҷавонон  

 

3.1 Шуғлмандии ҷавонон цамчун василаи 

муносиби муқовиматнокк ба идеологияи нокомил 

 

Дар шароити ҷомеаи муосир яке аз усулцои тарбияи 

комил, маърифатноксозк ва эмин нигоц доштани ҷавонон 

аз цама гуна падидацои номатлуб, ин шуғлмандии онцо 

мебошад. Чун Ҷумцурии Тоҷикистон дар марцилаи 

гузариш қарор дорад, масъалаи машғулияти шацрвандон, 
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бахусус ҷавонон, ки аксарияти ацолиро ташкил медицанд, 

мубрам арзжбк мегардад.  

Мебояд иброз намуд, ки шуғлнокк ва ж шуғлмандк 

на танцо ба фарогирк бо мецнат алоқамандк дорад, 

балки он як ва ж якчанд амалцои муташаккили шахсро, 

ба монанди машғул будан ба варзиш, тарбияи 

ҷисмонк, тацсил, хизмати царбк, такмили дониш ва 

малака, сайжцат, кор, хизматрасонк ва ғайра фаро 

мегирад. Яъне, шуғлнокк ин фаъолияти шахс марбут 

ба қонеъ гардонидани талаботи шахск ва ҷамъиятии ӯ 

буда, барои даромади мецнатк равона мегардад.   

Барои маълумотнокк баъзе пацлуцои шуғлмандии 

ҷавононро барраск менмаоем. 

Мутобиқи омори расмк дар соли 2013 сатци 

шуғлнокии ҷавонон дар кишвар нисбат ба соли 2012 6,8% 

афзоиш жфтааст. Аммо ин рақам аз шумораи умумии 

ҷавонон цамагк 81,1%-ро ташкил медицад, яъне мақоми 

шуғлмандии 17,9%-и ҷавонон бо дарназардошти гуруци 

бекорон (цамагк 31,7 цазор нафар) ва машғули фаъолияти 

ғайрирасмии мецнатк номуайян боқк мемонад, ки ин 

рақами хело зиждро ташкил медицад *3+. 

Мацз цамин қишр бештар ба шуғлцои гуногун нижз 

дорад, зеро қувва ва товоноии онцо бинобар 

каммашғулиятк метавонад ба самтцои ногувори цажтк ба 

монанди экстремизму терроризм равона гардад. 

Аз ин рӯ, бо мақсади фароцам овардани шароити 

мусоид барои шуғлмандии насли ҷавон ва ба ин васила 

тарбия ва омода намудани онцо дар роци худташаккулжбк, 

эмин будан аз рафтору кирдорцои номатлуб, 

муқовиматнокк ба тазодцои ҷомеаи муосир ва дар ницоят 

талқини идеологияи ҷамъиятк-давлатк дар ницоди онцо 

масъалаи таъсис ва рушди марказцои ҷавононро дар сатци 
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тамоми шацру ноцияцо, ҷамоатцо ва муассисацои 

таълимию тарбиявк ба мижн меорад. 

 

3.2 Зарурат ва усулцои ташкили марказцои 

ҷавонон цамчун заминаи муносиб барои 

шуғлмандии ҷавонон  

 

Зарурати ташкили марказцои ҷавонон дар кишвар 

пеш аз цама ба ҷавон будани Тоҷикистон аз нигоци ацолк 

арзжбк мегардад. Чун ҷавонон зижданд барои онцо ҷицати 

тарбияи комил ва мусоидат ба худташаккулжбк ва 

худамалигардк фароцам овардани шароити мусоид 

зарурат пайдо мекунад. Бахусус масъалаи машғул 

гардонидани ҷавонон ба такмили дониш, малака, 

касбомӯзк, эҷодкорк, ташкили фароғат, ташаккули тарзи 

цажти солим ва ғайра мувофиқи мақсад мебошад. 

Манфиатнокк ва цадафмандии марказцои ҷавонон 

аллакай исботи худро жфтаанд ва атрофи он дар пожн 

баъзе тацлилцои назариявию амалк барои истифодаи 

васеъ манзур мегарданд. 

Дар ҷумцурк айни замон 53 марказцои ҷавонон дар ду 

шакл, шахси цуқуқк ва бе мақоми цуқуқк, аз ҷумла, 9 

марказцои ҷавонон шахси цуқуқк буда, дар шакли 

корхонаи воциди давлатк ва муассисаи давлатк фаъолият 

карда истодаанд *1, с. 12+. 

Бо мақоми цуқуқк фаъолият доштани маркази 

ҷавонон маънои онро дорад, ки он дар заминаи ягон 

ташкилот ва ж муассиса таъсис дода шуда, фаъолиятии 

цуқуқии он, яъне цуҷҷатнигорк дар мувофиқа бо мақоми 

болок (ташкилоти заминавк) сурат мегирад. Аз ин рӯ, 

барои маркази ҷавонон мақоми он нақши муцим надорад, 

зарур он аст, ки дар цар ҷойю маконе, ба монанди мактабу 
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донишгоццо ва корхонацои калонцаҷм, ки дар сохтор ва 

цудуди он зижд аз 100 нафар шахсони синни 14-30 сола 

фаъолият ва ж зиндагк мекунанд, маркази ҷавонон таъсис 

дода шавад. Маркази ҷавонон дар навбати худ, кифоя аст, 

ки аз як-ду толор ва каме таҷцизоти техникк иборат 

бошад, дигар фаъолиятцоро худи ҷавонон метавонанд ба 

таври худкор амалк созанд. Яъне, муцим сарҷамъ ва 

машғули амале гардонидани гуруци муайяни ҷавонон 

мебошад. 

Тавсияцои мушаххасро бобати ин масъала метавон 

дар сомонаи интерентии http://miraliev.com бо ишораи 

«марказ» даржфт намуд. 

Тибқи тацлилцои мавҷуда дар соли 2013 тавассути 11 

марказцои амалкунандаи ҷавонон 130 цазор нафар бо 

хизматрасонк фаро гирифта шуданд, ки 9,3%-и ҷавонони 

бешуғлро ташкил медицад. Аз ин ҷо бармеояд, ки як 

маркази ҷавонон тавоноии дар як сол/рӯз таъмин 

намудани 11800/32 нафарро бо хизматрасонии алоқоманд 

дорад *4, с. 3+.  Албатта, дар цоле, ки дар як ноция даццо цазор 

(дар шацру ноцияцои калон садцо цазор) ҷавонон зиндагк 

мекунанд, барои як марказ фарогирии 32 нафар дар як рӯз хело 

кам мебошад, вале бо расидан ба цамин нишондицанда низ (дар 

сатци цамаи шацру ноцияцо) мумкин аст, ки сатци 

шуғлмандии ҷавонон дар кишвар хело афзун гардонида шавад.   

Цамин тариқ, дар сурати зижд намудани теъдоди 

марказцои ҷавонон, аз ҷумла дар цолати расонидани 

шумораи онцо ба 68 адад (яъне, ба цар як ноция як адад) 

сатци шуғлмандии ҷавонон то 7 маротиба баланд гардида, 

мувофиқан сатци бешуғлк кам мегардад. Аммо, агар ин 

тамоюл то ба сатци ҷамоатцои шацраку децот рушд дода 

шуда, ба 427 адад расонида шавад, пас дар як рӯз 13,6 

цазор ҷавонон бо шуғли гуногун фаро гирифта мешаванд. 

http://miraliev.com
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Цамчунин, бо васеъ гардонидани ин модели шуғлмандии 

ҷавонон то ба сатци мактабу донишгоццо ва корхонацои 

бузург имкон пайдо мегардад, ки дар як рӯз даццо цазор бо 

хизматрасонии муфид фаро гирифта шуда, аз рафтору 

кирдорцои номатлуб эмин монанд. 

Фаъолияти марказцо ва фаъолияти дастаҷамъона ва 

худамалонаи ҷавонон имкон медицад, ки сатци 

маърифатнокк ва малакацои цажтии ҷавонон зижд гардад, 

нерӯи зецнк ва ҷацонбинии онцо тақвият жбад ва сатци 

донишии идеологии насли ҷавон дар самти бунжди 

ҷомеаи демократк ва давлати пойдор ташаккул дода 

шавад. Боиси зикр аст, ки ин нишондицанда барои 

кишвари ҷавон ва тозаистиқлоли мо хеле муцим ва 

саривақтк арзжбк гардида, цамчун афзалияти муцим дар 

самти амалисозии сижсати давлатии ҷавонон ба цисоб 

меравад. 

Дар воқеъ татбиқи сижсати давлатии ҷавонон дар 

таносубнокк ба талаботи ҷомеа таъмини таълиму тарбияи 

сифатнок ва муассирро барои ҷавонон тақозо менамояд. 

Дар ҷацони муосир бисжр механизмцое ташаккул жфтаанд, 

ки дар ин самт рӯи кор қарор доранд ва чанде аз онцо 

чунинанд:  

 Низоми тарбияи ҷисмонк ва варзиш имкон дорад, 

ки ҷавононро дар цудуди то 3 соат машғул гардонад, 

вале на цамаи ҷавонон ба варзиш майл доранд. Дар 

баробари ин, инфрасохтори мавҷудаи варзишк 

тавоноии фарогирии теъдоди зижди ҷавононро 

надорад; 

 Системаи маориф - дар як рӯз цудудан 3-4 соат бо 

шахси ҷавон бевосита машғул мегардад. Вале, чун 

дунжи шахси ҷавон гуногунҷабца мебошад ва талаботи 

зецниву ҷисмонии ӯ зижд аст, ӯ доимо дар ҷустуҷӯй ва 
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царакат мебошад. Яъне, машғул гардонидани шахси 

ҷавон дар як рӯз то 3 соат талаботи воқеии ӯро қонеъ 

намегардонад ва зарур аст, ки ин ҷойи холигии 

рӯзмара пур карда шавад, то ин ки барои 

бецудагардк, оворагардк ва корцои ношоям имкон 

пайдо нагардад; 

 Сохтори қудратк, ки цамарӯза теъдоди муайяни 

ҷавононро ба тарбияи ватандӯстк ва омодагии царбк 

фаро гирифтааст, аммо ин рақам хело кам мебошад 

ва хоцишмандон низ барои хизмат ва ж фаъолият дар 

ин низом начандон зижд аст;  

 Бозори хизматцои дилхушк ва ж доираи тиҷорат 

барои ҷавонон шаклцои гуногуни цизматрасониро, аз 

қабили фароғат дар марказцои бозингарк, дилхушк 

дар диско-клубцо ва ғайра фароцам овардааст, ки 

новобаста аз хусусияти манфк доштанашон ба он 

қисми ками ҷавонон дастраск доранд; 

 Дигар низомцое, ки ҷавононро бевосита бо 

хизматрасонк фаро мегиранд. 

Чк тавре маълум гардид, системацои фароцамгардида 

имконият надоранд, ки теъдоди зижди ҷавононро (ки дар 

шароити Тоҷикистон мусоид мебошад) бо шуғлцои 

муносиб фаро гиранд. Мисол, яке аз низомцои 

хизматрасонк бо гуруце аз ҷавонон то муцлати муайян кор 

мебарад, ба дигаре қисми ками ҷавонон майл доранд ва 

низоми дигар на ба цамаи ҷавонон дастрас мебошад.  

Дар ин асно, ба сифати таъминкунандаи шуғли 

алтернативк ва фарогирандаи ҷавонон бо 

хизматрасоницои гуногун ва муносиб зарурати ташкили 

марказцои ҷавонон пеш меояд. 

Яке аз хизматрасоницои васеи марказцои ҷавонон ин 

такмили дониши ҷавонон дар цамбастагк ба талаботи 
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бозори мецнат ва ташкили чорабиницои фарцангию 

фароғатии маърифатк мацсуб мегардад.    

Вобаста ба талаботи тацсилоти муосир ва бозори 

мецнат таълимоти мактабк ба шахси ҷавон, аз як тараф, 

кифоягк намекунад. Имрӯз дилхоц шахси ҷавонро зарур 

аст, ки цануз аз хурдсолк малакаи кор бо дастгоццои 

компютерк ва шабакаи интернетиро дошта бошад, забони 

руск ва ж англисиро донад ва гузашта аз ин, аллакай касб 

ва ихтисоси худро интихоб карда бошад . 

Аз тарафи дигар, фарди ҷавон аз таълим дида, 

бештар ба фароғат ва даву тоз майлу рағбат дорад. Ин 

маънои онро надорад, ки цажти ҷавонон рангин ва пур аз 

фароғат гардад, вале зарур аст, ки тавозуни таълиму 

тарбия ва мустақилият (интихоби озодонаи шауғлмандк), 

аз ҷумла фароғати шахси ҷавон таъмин карда шавад, то ин 

ки ӯ камолоти пурра бинад. 

Дар цамин асно олими амрикок Стэнли Холл цануз 

аввали асри XX гуфта буд: «Писарбача бе майдончаи бозк 

ба монанди падар бе ҷойи кор аст» *2, с. 43+. Яъне, барои 

шахси наврас аз машғул будан ба донишу кори хона, 

кӯчагардиву фароғат авлотар мебошад. 

Бинобар ин, таъмини шуғлнокии алтернативии 

ҷавонон, аз ҷумла, бо хизматцо ва барномацои маҷмӯк 

фаро гирифтани онцо хусусияти афзалиятнок пайдо 

намудааст, ки дар ин росто нақш ва ж имконоти марказцои 

ҷавонон саривақтк арзжбк мегардад.  

Дар шароити Тоҷикистон дар баробари сохтмони 

марказцо истифода бурдани биноцои бекорхобида низ 

имконпазир мебошад. Чунин биноцо бо назардошти 

танзими муносибатцои иқтисодк цамеша жфт мегарданд. 

Барои мисол, дар Ҷумуцурии халқии Хитой, ки кишвари 

пешрафта аст, истифодаи биноцои заводу фабрикацои 
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муфлисгардида дар шакли маркази омӯзишу омодасозии 

ҷавонон ба риштацои гуногуни касбу ихтисосмандк 

ташаббус карда шудааст. Дар солцои пеш бошад, дар 

кишвар бо ин мақсад хонацои пионерон, марказцои 

техникони ҷавон ва ғайра фаъолият мекарданд ва нақши 

муайяни худро дар байни ҷавонон доштанд. 

Цамин тариқ, дар раванди рушди имкониятцо дар 

роци шуғлмандии ҷавонон ва бо дарназардошти шароити 

иқтисодии ҷумцурк тавсия дода мешавад, ки бо ҷалби 

доираи васеи социбкорон ва институтцои ҷомеаи 

шацрвандк таъсиси марказцои гуногуншакли ҷавонон, аз 

ҷумла дар заминаи муассисацои таълимк ва корхонацои 

бузург бо хизматрасонии мухталиф ва муцим барои 

ҷавонон (ба таври бемӯзд ва дастрасу имтижзнок) ба 

мақсад мувофиқ мебошад. Зеро дар айни замон зарур аст, 

ки царчк теъдоди зижди ҷавонон ба шуғлцои гуногун ва 

муносиб фаро гирифта шаванд, то инки сатци 

маърифатнокк ва ҷацонбинии онцо баланд гардида, ба 

тазодцои ҷомеаи муосир муқовимат карда тавонанд.  

Ин усули шуғлмандии ҷавонон дар навбати худ, 

метавонад ба тарбияи идеологии ҷавонон, аз ҷумла 

таблиғи идеологияи ҷамъиятк-давлатк ва омодасозии 

насли ҷавон оид ба муқовимат ба идеологияцои нокомил 

ба сифати василаи доимоамалкунанда ва муътамад 

баромад намояд (истифода гардад). 

 

 

Саволцо барои санҷиш ва тақвияти дониш: 

 

1. Шуғлнокк чист? 

2. Зарурати ташаккул додани марказцои ҷавонон дар 

чист? 
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3. Шуғлнокк дар цажти ҷавонон чк гуна нақш дорад? 

4. Марказцои ҷавононро дар куҷо ва чк гуна мебояд 

ташкил намуд? 

5. Сатци шуғлнокии ҷавонон чк гуна аст? 

6. Кадом механизмцо ва ж системацои тарбиявк, 

таълимк ва омодасозии ҷавонон дар ҷомеа мавҷуд 

цастанд ва ож онцо иқтидори устуоври фарогирии 

ҷавононро бо хизматцои дахлдор доранд? 

7. Шуғлнокии алтернативии ҷавонон чк гуна 

шуғлнокк аст? 

8. Фаъолияти марказцои ҷавонон ба шахси ҷавонон 

дар ташаккули шахсият чк медицад? 

9. Гуфтори Стэнли Холл чк маъно драд? 
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БОБИ  II.  ВОСИТАЦОИ МЕТОДОЛОГК ВА НИЗОМИ 

(ТАРКИБИ) УСТУВОРИИ ТАШКИЛИ ЧОРАБИНИЦОИ 

ИДЕОЛОГК  

 

§1. ВОСИТАЦОИ ТАШАККУЛИ  

ФАЪОЛИЯТИ БОНИЗОМИ ТАШКИЛОТЦОИ  

КОР БО ҶАВОНОН ЦАМЧУН ЗАМИНАИ  

МУЪТАМАД ДАР САМТИ РУШДИ ИДЕОЛОГИЯИ 

МИЛЛК: ЦОЛАТ ВА ПЕШОМАДЦО 

 

ҚИСМАТИ НАЗАРИЯВК-ИТТИЛООТК, МЕТОДК 

 

Мақсад: тақвият додани дониш ва сатци 

маълумотнокии гуруццои мақсаднок оид ба системаи 

(низоми) кор бо ҷавонон, цолат ва вазъиятк ташкилотцои 

кор бо ҷавонон ва тавсияцо барои васеъ гардонидани 

имкониятцои онцо дар амалисозии чорабиницои 

идеологк, инчунин касбикунонии соцаи кор бо ҷавонон ва 

рушди царакатцои ҷамъиятии хонандагон ва донишҷӯжн 

Гуруццои мақсаднок: ҷавонон, масъулон ва мутахас-

сисони соцацои кор бо ҷавонон, занон, дин, мақомоти 

иҷроияи мацаллии цокимияти давлатк, омӯзгорони соцаи 

тарбиявк ва беруназсинфии системаи маориф, 

мутахассисони иттицодия-цои ҷамъиятии ҷавонон ва 

масъулони корхонаву ташкилотцои азим. 

Нақша:   

1) Касбикунонии соцаи кор бо ҷавонон; 

2) Иштироки царакатцои ҷамъиятии ҷавонон, аз 

ҷумла хонандагон ва донишҷӯжн дар татбиқи 

идеологияи миллк; 

3) Заминацои илмк – тацқиқотии соцаи сижсати давла-
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тии ҷавонон. 

4) Иштирок ва нақши ҷавонон дар цажти сижск-

иҷтимоии мамлакат 

 

Чк тавре дар боло (машғулиятцои гузашта) ишора 

гардид, яке аз хадамоти пурцаракати бахши идеологк ин 

системаи (соцаи) кор бо ҷавонон мебошад, ки он аз 

мақомоти кор бо ҷавонон дар сатци ҷумцуриявк, вилоятцо 

ва шацру ноцияцо, бахшцои кор бо ҷавонон дар заминаи 

муассисацои таълимии касбк, воцидцои тарбиявк дар 

сохтори мактабцои тацсилоти асоск ва мижна, 

иттицодияцои ҷамъиятии ҷавонон ва ницодцои кор бо 

ҷавонон дар заминаи баъзе аз муассисацои соцаи 

тандурустк ва ташкилоту корхонацои истецсолк мебошад. 

Мутобиқи салоцият, уцдадорицо ва вазифацои 

муқарраргардида системаи мазкур дар кишвар яке аз 

низомцои пурқудрати талқинкунандаи идеологияи 

ҷамъиятк-давлатк мацсуб мегардад. Вале, бинобар сабабу 

омилцои зижди субъективию объективк ин система то 

цадди зарурк натавонистааст, ки мавқеи хосаи худро дар 

ҷомеа, бахусус дар байни ҷавонон ишғол намояд. 

Мавқеи хосаи ин система пеш аз цама аз фароцам 

гардидани низоми устувори фарогирии ҷавонон бо 

хизматрасонии муътадил ва маҷмӯк дар доираи 

амалисозии сижсати давлатии ҷавонон, аз ҷумла таъмини 

иштироки фаъоли ҷавонон дар цажти ҷамъияткю сижсии 

кишвар, баланд бардоштани маърифати идеологк, сижск 

ва цуқуқии насли ҷавон, талқин ва инкишофи эцсоси 

ватандӯстк ва пос доштани муқадассоти миллк дар 

ницоди ҷавонон, ташаккули тарзи цажти солим, фароцам 

овардан ва тацкими заминацои илмию эҷодк, тацсил ва 

интихоби мустақили касб ва бецтаргардонк ва 
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фаъолнокии иҷтимок-иқтисодии шацрвандони ҷавон 

иборат мебошад. Ин нишондицандацое мебошанд, ки 

мавқеъ, мақом ва манзалати соцаи кор бо ҷавононро дар 

байни ҷомеа ва ҷавонон муайян карда, цамзамон 

метавонад ба бецдошти вазъи иҷтимоию иқтисодии 

кишвар ва баланд гардидани сатци маърифати сижсию 

идеолгии шацрвандон боис гардад. 

Барои маълумотнокк ва ба ин васила пайдо кардани 

сарчашмацо ва ж асоси назариявк ҷицати андешидани 

тадбирцои зарурк дар пожн баъзе аз сабабу омилцои 

монеагардида ба рушди ин низоми фаъолият мавриди 

барраск қарор дода мешаванд.  

  

1.1 Касбикунонии соцаи кор бо ҷавонон  

 

Сижсати давлатии ҷавонон цамчун соцаи муцими 

ҷомеа цануз аз рӯзцои аввали бадастории истиқлолияти 

давлатк ташаккул жфта, то имрӯз, ки 23 сол сипарк мегар-

дад, нақши худро то андозае иҷро карда истодааст.  

Сижсати давлатии ҷавонон яке аз шаш самтцои 

стратегк ва афзалиятноки сижсати иҷтимоии давлат эълон 

гардидааст, ки ин мақом аз натиҷаи ғамхорицои 

падаронаи Асосгузори сулцу вацдати миллк-Пешвои 

миллат, Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон, Ҷаноби Олк, 

муцтарам Эмомалк Рацмон нисбат ба насли ҷавони 

кишвар ба вуқуъ пазируфтааст *2+. 

Қадамцои нахустин дар ин росто, қабули Қонуни 

Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи сижсати давлатии ҷаво-

нон»  соли 1992, баъдтар дар тацрири нав «Дар бораи ҷаво-

нон ва сижсати давлатии ҷавонон» соли 2004 мебошад, ки 

мафцумцои «хизматчии давлатии амалисозандаи сижсати 

давлатии ҷавонон», «бозомӯзк» ва «такмили ихтисос»-ро 
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фаро гирифтааст. Аз ҷумла, дар Қонуни мазкур омадааст: 

«мақомоти ваколатдори давлатк бозомӯзк ва такмили ихти-

соси хизматчкжни давлатиеро, ки сижсати давлатии ҷавононро 

амалк мегардонанд, ташкил ва таъмин менамояд» *1+.  

Вале ин муқаррарот то цануз татбиқи амалии худро 

нажфтааст. То имрӯз, фаъолияти муътадили сохторцои кор 

бо ҷавононро, аз ҷумла мақомоти ваколатдори давлатии 

соцаи кор бо ҷавононро 18 сол сипарк мешавад, садцо хиз-

матчкжни давлатк ва цазорцо «мутахассисони» кор бо ҷаво-

нон дар соца ва ин самти фаъолият кор мекунанд, аммо чу-

нин як ихтисос ва ж касби «кор бо ҷавонон», чк тавре дар 

Қонуни соцавк оварда шудааст, дар амал вуҷуд надорад.  

Аз ин рӯ, корманди соцаи кор бо ҷавонон метавонад 

дар як вақт ва ж цолат омӯзгор бошад ва ж метавонад ихти-

соси психолог, математик, цуқуқшинос, иқтисодчк, агро-

ном ва ғайраро дошта бошад. Яъне, дар кишвар ин соца ва 

ж самти фаъолият социби ихтисос ва ж касби махсус набуда, 

онро кормандони кор бо ҷавонон, ки социби ихтисосу 

касбцои гуногун мебошанд, пеш бурда истодаанд. 

«Корманди кор бо ҷавонон» дар навбати худ, шахси 

масъуле мебошад дар доираи уцдадорицо ва мансаби муа-

йян бо ҷавонон кор мебарад, вале ин мафцум низ мақоми 

цуқуқк надорад.  

Дар қонунгузории дигар соцацо низ, ки воцидцо ва 

фаъолияти кор бо ҷавононро пеш мебаранад дар ин 

мавзуъ (касбикунонк) ягон талаботи махсус муайян нагар-

дидааст. Аз ин рӯ, наметавон корманди (шахси машғул 

дар) соцаи кор бо ҷавононро мутахассис ва ж социбкасб ном 

гирифт. 

Цамин вазъият низ, мутаносибан дар соцацои кор бо 

занон ва таъминоти иҷтимок, ки аз субъектцои асосии 

идеологк мацсуб мегарданд, ҷой дорад. 
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Цамин тариқ, яке аз сабабцои асосии камсифатк ва 

таъсирбахш набудани чорабиницои идеологк мацз аз 

цамин вазъият, яъне, дар кишвар вуҷуд надоштани меха-

низми омодасозии касбцо ва ж ихтисосцои «кор бо ҷаво-

нон», «кор бо занон ва оила» ва «корманди иҷтимок» ман-

ша мегирад. 

Дар шароити ҷомеаи муосир, аз ҷумла рушди меха-

низмцои идорию истецсолк ва технологияцои иттилоотк 

зарур аст, ки сатци дониш қобилияти касбии корманд 

мунтазам тақвият дода шавад *5+. Танцо дар цамин сурат 

метавон сифати корро таъмин намуд ва барои рушди 

сатци хизматрасонк дар ҷомеа боис гардид. 

Дар цамбастагк ба ин зарур шуморида мешавад, ки 

дар самти тацкими имконоти амалии касбк ва хизматрасо-

нии сифатноки соцацои номабршуда, аз ҷумла «кор бо ҷа-

вонон» ва «кор бо занон ва оила» ду масъала татбиқи худ-

ро жбад. 

Якум, такмили қонунгузорк оид ба муқаррар намуда-

ни мақоми касбк ва ж мутахассис ба кормандони (шахсони 

машғули) соцацои намбаргашта, бо назардошти фосилаи 

такмили касбияти/ихтисосмандии онцо.  

Дуюм, ташаккули инфрасохтори (заминацои) илмию 

тацқиқотк ва омодасозии касбк ва ж ихтисосии кадрцои 

(кормандони) соцацои кор бо занон ва оила ва кор бо 

ҷавонон метавонад ба тацкими низоми фаъолияти 

идеологии сохторцои дахлдор ва самаранокии амалцо ва 

хизматрасоницо боис гардад. 

 

1.2 Заминацои илмк – тацқиқотии соцаи сижсати 

давлатии ҷавонон  

 

Дар тақвият ба тацлилу пешницодоти дар боло овар-



Роцнамо:  идеологияи миллк ва ҷавонон 

© Миралижн Қ.А.                                                                                         57 

дашуда иброз мегардад, ки дар қисми зижди кишварцои 

ҷацон, ба монанди Хитой, ШМА, Олмон, Федерастияи Рос-

сия ва ғайра барои пешбурди соцацои бахши идеологк, аз 

ҷумла кор бо ҷавонон касбу ихтисосцои муайян ва ба ин 

васила низоми такмили қобилияти корк (кабсу ихтисос) 

ва тацқиқи илмию назариявии сижсати давлатии ҷавонон 

муқаррар гардидаанд ва дацсолацо боз фаъолият доранд. 

Мисол, дар Федератсияи Россия дар заминаи донишгоццои олии 

касбк институтцои сижсати ҷавонон амал мекунанд ва барои 

соца ба хоцишмандон ва кормандони соца касби «кор бо ҷаво-

нон»-ро меомӯзонанд, цамзамон барномацои такмили мала-

каи касбиро амалк мегардонанд *4+.   

Дар ин замина, бо мақсади тацкими заминаи кадрии 

соцаи кор бо ҷавонон, инчунин тақвият бахшидани ни-

зоми амалисозии чорабиницои идеологк муайян намуда-

ни фаъолияти «кор бо ҷавонон» цамчун касб ва ж ихтисос 

саривақтк ба цисоб меравад ва ба ин васила ташкили инф-

расохтори омодасозии касбк, таҷрибаомӯзк ва такмили 

касбк мувофиқ мебошад.  

Аз тацлили боло хулоса бармеояд, ки барои ташкили 

заминацо ҷицати такмили касбк ва бозомӯзии кормандони 

сацацои идеологк зарурати таъсиси институт ва ж дониш-

кадацои алоцида нест, барои ин самти фаъолият метавон 

потенсили техникк ва кадрии марказцои омӯзишк, инсти-

тутцо ва мактабцои олии амалкунандаро ба таври всеъ ис-

тифода намуд.     

Цамчунин, барои татбиқи босамари сижсати давлатии 

ҷавонон, бахусус ҷанбацои идеологии соца ва расидан ба 

цадафцои стратегии иҷтимоии давлату цукумат ташаккули 

заминацои илмию амалк ва иттилоотии сижсати давлатии 

ҷавонон ба мақсад мувофиқ мебошад. 

Дар ин раванд, бо истифода аз таҷрибаи кишварцои 
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пешрафтаи ҷацон, аз ҷумла кишвари цамсоя Ҷуцурии 

халқии Хитой дар ҷумцурк таъсис додани институти 

илмию тацқиқотии кор бо ҷавонон бомаром арзжбк 

мегардад *3+.  

Зеро танцо заминаи устувори илмк, кадрк ва 

тацлилию тацқиқотк метавонад имкон дицад, ки соцаи кор 

бо ҷавонон ва тамоми масъалацои марбут ба сижсати 

давлатии ҷавонон инкишофи муътадил дошта бошад, ки 

ин нишондицанда дар навбати худ метавонад боиси 

рушди индекси инсонк, тацкими иқтидори илмии насли 

ҷавон ва ҷомеа, ташаккули захираи уствори кадрк, 

тавлиди кору хизматрасоницои нави мутобиқ ба ҷомеаи 

муосир, ташкили цазорон ҷойцои корк, паст гардидани 

шиддати падидацои номатлуб дар байни ҷавонон, 

ташаккули тарзи цажти солим ва ғайра гардад. 

Барои ин масъала низ, яъне ташаккули заминацои 

илмию тацқиқотии татбиқи сижсати давлатии ҷавонон 

истифода иқтидорцои фароцамгардида имконпазир 

мебошанд, вале бинобар хусусияти муцим доштани 

масъалаи мазкур ташкили базаи алоцида ба сифати 

институти илмию тацқиқотк ва таъминоти кадрк боиси 

дастгирк мебошад. 

 

1.3 Иштироки царакатцои ҷамъиятии ҷавонон, аз 

ҷумла хонандагон ва донишҷӯжн дар татбиқи 

идеологияи ҷамъиятк-давлатк  

 

Тарбияи беруназдарсии хонанда/наврас яке аз 

василацои муцим ва устувори омодасозии идеологии шахс 

мацсуб мегардад. Дар ин зина, инсон на танцо тарбия 

мегирад, балки бо нуқтацои муцими масъулияти 

ватандӯстк, худшиносиву худогоцк ва цувияти миллк ба 
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воя мерасад, зимнан ба шахси аз нигоци сижск обутобжфта 

табдил межбад.  

Ждовар шудан бамаврид аст, ки чунин як низом 

таҷрибаи андӯхтаи ҷацонк буда, онро Иттифоқи 

умумишуравии коммунистии ҷавонон идора мекард ва 

имрӯз низ дар ҷумцурк цазорон нафар шахсони баруманд 

ва хизматчкжни давлатк дастпарварони ин низом/мактаб 

мебошанд, цамзамон, аз пуриқтидор будани он дар 

гузашта пайваста царф мезананд.  

Дар шароити муосир бошад, ки кишвари мо 

социбистиқлол ва социбихтижр гаштааст, мебояд низоми 

хоси тарбияи сижсии ҷавононро дошта бошем. Имрӯз ин 

низом зери мафцуми «сижсати давлатии ҷавонон» дар 

амал қарор дорад, вале айни муддаост, ки он пуриқтидор 

мегардид ва ба мактаби омодасозии кадрк ва шахсони 

обутобжфтаи идеологк табдил дода мешуд. 

Айни замон дар ҷумцурк Иттифоқи ҷавонони 

Тоҷикистон фаъолият дорад, ки аз рӯи вазифацо ва 

масъулият метавонад бо тамом ивазкунандаи мактаби 

«комсомол»-и собиқ бошад.  

Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон 12 октябри соли 1991 

цануз аз рӯзцои аввали бадастории истиқлолияти давлатк 

дар давраи душвори муносибатцои сижсии кишвар ташкил 

жфтааст ва нақши худро дар тарбияи насли наврас, 

пешрафту тараққижти сижск, иқтисодк ва иҷтимоии 

кишвар, пешгирии зиддиятцо ва ихтилофоти сижсии 

дохилк, бедории цисси баланди худшиносии миллк ва 

номуси ватандорк, тацкими сулцу вацдати миллк, бунжди 

ҷомеаи демократк, цифзи истиқлолияти Тоҷикистон ва 

муаррифии он дар ҷацони мутамаддин гузоштааст. 

Цадафи асосии Иттифоқи Ҷавонони Тоҷикистон 

пуштибонк ва цимояи истиқлолияти давлатии Ҷумцурии 
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Тоҷикистон, мусоидат дар эъмори ҷомеаи демократк, 

иҷтимок ва шацрвандк, эцжи арзишцои суннатии миллк ва 

пуштибонк аз арзишцои волои умумибашарк, бедор 

намудани цисси баланди худшиносии миллк ва номуси 

ватандории ҷавонон, тақвият бахшидани шуурнокии 

насли наврас дар цалли масъалацои сижск, иҷтимок ва 

иқтисодии ҷавонони тоҷик, баланд бардоштани сатци 

ифтихори миллк; донишу малака ва ахлоқу фарцанги 

насли наврас  мебошад. 

Барои тацкими фаъолияти царакатцои ҷамъиятии 

ҷавонон дар Тоҷикистон истифодаи потенсиали ИҶТ 

цамчун ташкилоти умумимиллк ба мақсад мувофиқ аст, 

аммо барои ин якчанд масъалацоро мебояд амалк 

гардонид. 

 Якум, заминаи меъжрию цуқуқии фаъолиятро бо 

дараназардошти пацн намудани намояндагицо 

дар тамоми муассисацои таълимк ва корхонацои 

азими дохили кишвар мебояд такмил дод.  

 Дуюм, потенсиали идорию техникии мавҷудаи 

царакатцои хонандагон (оли сомон) ва 

донишҷӯжнро (бахшцои кор бо ҷавонон-

донишҷӯжнро) мебояд тацким бахшид ва 

цамкории муштаракро бо Иттифоқи ҷавонони 

Тоҷикистон  ба роц гузошт. 

 Сеюм, дар сурати мувофиқ арзжбк гардидан ва бо 

мақсади тацкими фаъолият ва тарбияи бонизоми 

насли наврас ба Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон 

вогузор кардани (ваколати цуқуқию амалк) 

тарбияи беруназсинфии хонандагони зинаи 

тацсилоти мижнаи умумк (синфцои 8-11), 

тацсилоти ибтидок, мижна ва олии касбк 

(донишҷӯжн) ба мақсад мувофиқ мебошад. 
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Дар цамин асно ва бо дарназардошти заминацои 

қонунгузории кишвар дар Консепсияи миллии сижсати 

ҷавонон дар Ҷумцурии Тоҷикистон омадааст: «Такмил ва 

азнавсозии царакатцои хонандагон ва донишҷӯжн дар заминаи 

муассисацои таълимк тавассути ташаккули царакатцои 

ҷамъиятк ва волонтжрк аз манфиат холк нест. Бояд идора ва 

цамоцангсозии системаи тарбиявии наврасон ва ҷавонон дар 

муассисацои таълимк ба мақомоти ваколатдори давлатии 

кор бо ҷавонон вобаста карда шавад, чун айни замон бинобар 

сабаби ҷой доштани манфиатпазирии дохилиидоравк ин 

система дар цоли танназулжбк қарор дорад. Дар даврони 

Шӯравк вобаста гардидани ташкилоти пионерк ба 

ташкилоти комсомолк низ бо цамин мақсад буд.» *2+. 

Цамин тариқ, яъне бо васеъ гардонидани имкони-

ятцои амалк (таъсиси марказцои ҷавонон дар заминаи му-

ассисацои таълимк ва корхонацои азим ва цуқуқк кунони-

дани фаъолияти онцо бо роци цамгироии масъалацои хиз-

матрасонк ва идорк бо ИҶТ, инчунин азнавташкилкунии 

царактцои ҷамъиятии хонандагон ва донишҷӯжн цамчуни 

намояндагицои ИҶТ), методк (муайян намудани соцацои/

фаъолиятцои «кор бо ҷавонон» ва «кор бо занон ва оила» 

цамчун касб ва ж ихтисос ва бо ин мақсад ташкили 

(таъсиси) марказцо ва ж институтцои такмили касбк дар за-

минаи мактабцои олии амалкунанда) ва илмию тацқиқотк 

(таъсиси институти илмию тацқиқотк барои коркарди 

масъалацои ҷавонон ва сижсати давлатии ҷавонон) метавон 

заминаи илмию амалк ва методии татбиқи сижсати идео-

логии давлатии Ҷумцуриро ташаккул дод ва ин низоми 

амалцои идеологиро цамчун мактаби омодасозии 

кадрцои болажқат ва манбаи тавлиди идеяцои тацкимбах-

ши давлатк, цамзамон талқини онцо дар байни ҷомеа ва 

ҷавонон устувор гардонид. 
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1.4 Иштирок ва нақши ҷавонон дар цажти сижск-

иҷтимоии мамлакат 

 

НАҚШИ ҶАВОНОН ДАР МУНОСИБАТЦОИ 

БАЙНАЛМИЛАЛК 

Ҷавонон дар арсаи ҷацонк якчанд дацсолаи охир аст, 

ки нақши муцимро касб намудаанд. Ин таваҷҷуцнокк ба 

чанде аз сабабу омилцои иҷтимок-иқтисодк ва сижсии 

вобаста ба насли ҷавон асоснок мегардад. 

Якум, - ҷавонон оянда - идомадицанда ва посдорандаи 

арзишцои инсонк мебошанд, ки бар ин васила рисолати 

ояндаи ҷомеа аз онцо вобастагк дорад; 

Дуюм, - шахси ҷавон қувваи зижди ҷисмонк ва маънавк 

дорад, мувофиқан захираи асосии зецнк ва мецнатк буда, 

ба цама дигаргуницои цажтк тобовар мебошад; 

Сеюм, - зудбоварк, зудтағйиржбк, нижзмандк, 

дастнигарк, тақлидкорк ва дигар услубцои ангезандаи 

заифимизоҷии инсон хоси ҷавонон мебошанд.  

Бо дарназардошти ин ва бо мақсади талқини сулцу 

дӯстк ва тацамулпазирк дар байни ҷавонон соли 1965 (7 

декабр) Деклоратсияи Ассамблеяи Генералии СММ 

“Оиди дар байни ҷавонон пацн намудани идеалцои сулц, 

эцтироми байницамдигарк ва якдигарфацмии байни 

халқцо” қабул мегардад, ки дар он гуфта мешавад: 

“Ҷавонон дар цама соцацои фаъолияти инсон нақши муцим 

доранд ва сарукоргирк ба тақдири инсоният сарнавишти онцо 

мебошад.”. Ин муносибат таваҷҷуци хосаи ҷомеаи 

ҷацониро нисбат ба ҷавонон, нақш ва рисолати онцо дар 

цажти инсонк инъикос менамояд, ки дар цақиқат шахси 

ҷавон вориси воқеии гузаштагони худ буда, масъулияти 

зиждро ҷицати нигоц доштан, цифз намудан ва инкишоф 

додани мероси вогузоршуда бар дӯш доранд. 
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Дар цамин асно - Шахсони ҷавон бояд дар маркази 

нақшацои миллии рушд буда, дар тацияи сижсат ва барномацо 

иштироки фаъол дошта бошанд. – иброз мекунад, Котиби 

генералии СММ Пан Ги Мун. 

Бо цамин, яъне таваҷҷуцои ногусастании ҷомеаи 

ҷацонк барои ҷавонон дар арсаи байналмилалк сацифаи 

нави таърихк боз мегардад.  

Имрӯз 50% ацолии рӯи олмаро шахсони то 30 сола 

ташкил медицад. Дар 122 кишварцои ҷацон сижсати 

миллии (давлатии) ҷавонон бо дарназардошти низоми 

махсуси идоракунии давлатк (тавассути вазорату идорацо) 

татбиқ мегардад. Садцо декларатсияцо, барномацо (аз 

ҷумла, Барномаи ҷацонии амалцо барои ҷавонон), 

стратегияцо ва нақшацои хусусияти байналмилалк дошта 

дар самти рушди сижсати ҷавонон ва бецдошти вазъи 

иҷтимок-иқтисодии онцо аз ҷониби СММ ва ташкилотцои 

соцавии ӯ, ЮСАИД, Бонки умумиҷацонк, Шӯрои Аврупо 

ва ғайра қабул ва амалк гардида истодаанд, ки таваҷҷуцои 

хосаи ҷомеаи ҷацонро дар ташаккули муносибатцои 

байналмилалии ҷавонон инъикос менамояд. 

ИШТИРОКИ ҶАВОНОН ДАР ЦАЖТИ СИЖСК-

ИҶТИМОИ ҶОМЕА АМРИ ВОҚЕИЯТ 

Тоҷикистон низ цамчун узви ҷомеаи ҷацонк дар 

пайравк ба сижсати байналмилалк ва эътирофи рукнцои 

миллии демографк барои ташаккули заминацо ҷицати 

пойдории ояндаи кишвар ва ҷомеа дар симои насли ҷавон 

тадбирцои зижде андешида истодааст. 

Имрӯз бинобар 70% шацравандонро ташкил додани 

шахсони ҷавони то 30 сола, мувофиқан ба 25 сол рост 

омадани синнусоли мижнаи ацолк ва 35 дар сади (1/3 

циссаи) ацолк – захираи фаъоли инсониро ташкил 

намудани ҷавонон, Тоҷикистон дар ҷацон яке аз 
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мамлакатцои ҷавонтарин ба цисоб меравад. 

Бинобар ин, цануз аз рӯзцои аввали бадастории 

истиқлолияти давлатк бо қабул гардидани Қонуни 

Ҷумцурии Тоҷикистон “Дар бораи сижсати давлатии 

ҷавонон” (марти 1992) дар Тоҷикистон сижсати давлатии 

ҷавонон ташаккул жфтааст. 

Таваҷҷуци Цукумат, бахусус Асосгузори сулцу вацдати 

миллк-Пешвои миллат, Президенти Ҷумцурии 

Тоҷикистон, Ҷаноби Олк, муцтарам Эмомалк Рацмон ба 

ҷавонон ногусастанк буда, ба боло гардидани нақши онцо 

дар ҷомеа мусоидат намудааст. То имрӯз 6 маротиба 

мулоқотцои расмии Президенти мамлакат бо 

намояндагони ҷавонони ҷумцурк доир гардида, дар 

натиҷа консепсияцо, стратегияцо, барномацо, мақоми 

ваколатдори давлатии соцаи кор бо ҷавонон ва садцо 

инфрасохтори бисжрсоцавк дар самти ташаккули сижсати 

давлатии ҷавонон ва ба ин васила бецдошти вазъи 

иҷтимок-иқтисодк ва маънавии ҷавонон амалк гардонида 

шудаанд. Дар тақвияти ба ин - Ҷавонон муцофизони 

боэътимоди Ватан, амнияти давлату ҷомеа, сарчашмаи 

ташаббусцо ва захираи тиллоии миллату давлат цастанд. 

Гузашта аз ин, онцо дар дигаргунсозицои демокративу амалцои 

созандаи Тоҷикистон такягоци боэътимоди давлат мебошанд - 

иброз карда буданд, Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон, 

Ҷаноби Олк, Пешвои миллат, муцтарам Эмомалк Рацмон 

зимни мулоқоти расмк бо намояндагони ҷавонони 

ҷумцурк 23 майи соли 2013. 

Бо ин мақсад ва фароцам овардани шароитцои муосид 

барои рушду такомулжбии ҷавонон ва зиндагии арзандаи 

онцо дар ҷомеаи муосир, цамчун аҷдодони халқу миллати 

қадимаи тамаддунфоар ва фарцангдӯст бо азму талошцои 

пайвастаи роцбарияти олк, масъулон ва мутахассисони 



Роцнамо:  идеологияи миллк ва ҷавонон 

© Миралижн Қ.А.                                                                                         65 

соцаи кор бо ҷавонон тадбирцои зарурк андешида шуда 

истодаанд, аз ҷумла:  

 сижсати давлатии ҷавонон яке аз шаш самтцои 

стратегк ва афзалиятноки сижсати иҷтимоии 

давлат муайян шуд; 

 мақоми ҷавонон ва сижсати давлатии ҷавонон 

бо таъсис жфтани Шӯроии миллии кор бо ҷавонон 

дар назди Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон ба 

сатци олк бароварда шуд; 

 заминацои меъжрии цуқуқк ва молиявии 

татбиқи сижсати давлатии ҷавонон бо дар амал 

қарор дода шудани Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон 

“Дар бораи ҷавонон ва сижсати давлатии ҷавонон”, 

Консепсияи миллии сижсати ҷавонон ва Барномаи 

миллии рушди иҷтимоии ҷавонон (аз соли 1999 

инҷониб барои цар се сол қабул ва амалк мегардад, 

айни замон барои солцои 2016-2018 татбиқ жфта 

истодааст) ташаккул дода шуд; 

 шароитцо барои зижд намудани шавқу рағбати 

ҷавонон, цавасманд гардонидан ва қадр 

намудани фаъолият ва дастовардцои онцо дар 

самти такмили фаъолиятцои илмк-амалк ва эҷодк 

бо роцандозк гардидани Ҷоизаи ба номи Исмоили 

Сомонк дар соцаи илму техника, Стипендияи 

Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон, квотацои 

Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон барои 

дохилшавии гуруццои нижзманд ба мактабцои 

олии касбк, Фонди махсуси Президенти Ҷумцурии 

Тоҷикистон барои дастгирии ҷавонони лажқатманд 

ва ғайра фароцам оварда шуданд. 

Албатта ин тадбирцо дар цажти ҷавонон хело муцим 

арзжбк гардида, боиси фарацмандк ва ифтихор мебошанд, 
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аммо дар шароити ҷомеаи муосир, бахусус дар қижс ба 

вазъи иҷтимок-демографии Тоҷикистон, тезутундшавии 

муносибатцои геополитикк ва хусусияти тақдирсоз ва 

цалкунандаро пайдо кардани нақш ва иштироки насли 

ҷавон дар цажти ҷомеа, ин қадамцо кифоя намебошанд. 

Хело муцим он нукта арзжбк мегардад, ки муносибат ба 

ҷавонон на цамчун шахси заиф, дастнигар, камтаҷриба ва 

камдониш, балки: цамчун фарзанд – оянда ва 

идомадицандаи насл, миллат, халқ ва давлат; цамчун 

цамкасб/цамкор – баробармақом, донишманд, 

социблажқат, қобилиятнок, уцдабаро, масъулиятнок, 

боваринок; ва цамчун роцбар – идоракунанда, цукмфармо, 

масъулиятшинос ва иштироккунандаи тамоми 

равандцои цажти сижсию иҷтимок ва идории ҷомеа ва 

давлат ба роц монда шавад.    

ҶАВОНОН САРВАТ ВА САРМОЯИ ВОҚЕИИ 

ИҚТИСОДК 

Дар Тоҷикистон тибқи маълумоти оморк захираи 

асосии иқтисодк ж мецнатиро насли ҷавон ташкил 

медицад, зеро аз 4/5 цисса ж 80% ацолии фаъоли иқтисодк 

ин ҷавонон мебошанд. Аз нисф зижди шацрвандони 

қобили мецнат ба ҷавонон рост меояд ва цамасола зижда аз 

150 цазор нафар, аксарият ҷавонон ба бозори мецнат 

мебароянд.   

Бинобар ин, ҷавонон сарват ва сармояи воқеии 

иқтисодк ба цисоб рафта, саромгузорк ба онцо кафолати 

муътадилк ва устувории вазъи иқтисодии давлат ва 

ҷамъиятро таъмин месозад. Сармоягузорк ба ҷавонон ин 

сармоягузорк ба оянда аст. 

Цамзамон, иштироки фаъоли ҷавонон дар тация, 

ташкил ва идоракунии сижсати иқтисодк метавонад 

заминацои муносибро барои тацким ва рушди 
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иқтисодижти кишвар фароцам бижрад. 

Ба сармоягузории ҷавонон ҷомеаи байналмилалк низ 

дар роци амалисозии барномацои башардӯстонаи худ 

таваҷҷуц дорад. Бобати ин мавзуъ роцбари (Президенти) 

Гуруци бонки Умумиҷацонк Пол Вулфовитс зимни 

Гузориши ҷацонк оид ба рушд “Инкишоф ва насли 

нав” (2007) чунин иброз кардааст: Ҷавонони муосир – ин 

коркунони оянда, социбкорон, волидон, шахсони социби мавқеи 

фаъоли шацрвандк ва, албатта сарварони ҷомеа мебошанд. Дар 

натиҷаи паст кардани сатци таваллуд ҷавонони муосир 

нисбат ба насли волидони худ социби фарзанди кам мегарданд. 

Ин дар навбати худ, ба суръати тези афзоиши иқтисодижт аз 

цисоби зижд кардани циссаи ацолии коргар ва андӯхти (захираи) 

пасандози оилавк боис мегардад. Кишварцои сарватманд ва 

камбизоатро зарур аст, ки аз ин фурсат (имконият) 

истифода баранд, то ин ки дар натиҷаи пиршавии ацолк он аз 

даст меравад. Ин имконият медицад, ки суръати афозишжбии 

иқтисодижт дучанд гардад ва боз бештар пастгардии сатци 

камбизоатк таъмин карда шавад.” 

Дар цақиқат бо истифода аз чунин роцу усулцои 

тацкимбахши вазъи иқтисодк, ки иштирокчижни асоск 

ҷавонон мебошанд, метавон ба зудк ба цадафцои рушду 

такомулжбии давлат ноил гардад, чунки насли ҷавон дар 

асл сарвати пурарзиш ва манбаи (боигарии) инсонии 

давлат аст.  

Танзим ва банақшагирии оилацои ҷавон бошад, 

метавонад бомаром ба роц монда шавад, агар 

маърифатнокии иқтисодии шахси ҷавон цануз аз хурдсолк 

амалк гардида, иштироки васеи ҷавонон дар идоракунии 

иқтисодижт таъмин карда шуда бошад, ки ин далелнокк 

дар навбати худ, масъулияти шахск ва шацрвандии онцоро 

оиди батанзимдарории муносибатцои иқтисодк-ҷамъиятк 
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зижд мегардонад. Ин муносибатро метавон ба таҷрибаи 

цамсоякишвар-Ҷумцурии Халқии Хитой шабоцат дод, ки дар 

роци расидан ба ду цадафи стратегк: рушди иқтисодижт ва 

бецдошти вазъи иҷтимок-иқтисодк ва маънавии шацрвандон 

бисжрфарзандиро (таваллуди зижда аз як кӯдакро) дар байни 

ацолк мацдуд намуд. Дар натиҷаи ин сижсат ва дигар 

тадбирцои стратегк Хитой аз ҷицати иқтисодк ҷойи дуюмро 

дар ҷацон ишғол менамояд ва динамикаи хуби муносибатцои 

иқтисодк-иҷтимоиро ба даст меорад. 

Дар шароити демографк-иҷтимоии Тоҷикистон низ 

ин механизми муносибатцо муфид ва саривақтк арзжбк 

гардида, метавонад ба бецдошти вазъи иҷтимок-

иқтисодии ҷомеа ва ташаккули заминацои муносиб барои 

рушди динамикии он мусоидат намояд.      

Талқини таърих ва фарцанги миллк– масъулияти 

ояндаи ҷавонон 

Халқ ва миллати тоҷик аз қадимулайжм ҷамъияти 

фарцангу адаб ва тамаддунофар мебошад ва то ба имрӯз 

фарзандони ин миллат цазорцо офаридацо ба ҷацонижн 

эцдо кардаанд, аз ҷумла эҷодижти адабк, тиббк ва 

техникии маъруфгаштаи ҷацонии А.Сино, У.Хайжм, 

А.Рӯдакк, Ҷ.Румк, А.Фирдавск, С.Шерозк, З.Розк, 

А.Берунк ва ғайраро метавон хотирнишон намуд, ки дар 

истифодаи васеъ қарор доранд.  

Дар ин хусус, фалйасуфи олмонк Г.Гегел иброз 

намудааст, ки: Форсцо (тоҷикцо) нахустин халқи таърихк ба 

шумор мераванд. Онцо иникшофро ба вуҷуд оварданд, 

табаддулот карданд, ки хусусияти таърихк дошт. Дар 

(сарзамини) Форс бори нахуст нур афканданд, равшанк доданд, 

ин нур ба олами маърифат тааллуқ дошт. ... Шарти 

инкишоф дар таърихи Форс тантана мекунад, аз ин лицоз, 

рости гап, таърихи умумиҷацонк мацз аз таърихи Форс оғоз 
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межбад. 

Таваҷҷуци олимон ва муцаққиқони олам ба таъриху 

фарцанги миллати тоҷик боис бойю пурғановат ва қадима 

будани он аст. Таъриху адабижти миллии аҷдодк бо 

сипари гардидани саддацо низ мубрамии худро гум 

накарда, мавриди тацқиқу омӯзиши ҷацонижн қарор 

дорад. 

Ин таърих, тамаддун ва фарцанги аҷдодк мероси абадк 

ва пурифтихори миллк ба наслцои оянда мебошад. Аз ин 

лицоз, зарур аст, ки иштироки фаъоли ҷавонон цамчун 

меросдор - ояндаи миллат ва давлат дар пос доштан, цифз 

ва талқин намудани фарцанг, таърих, тамаддун ва 

арзишцои миллию анъанавк дар байни имрӯзу ояндаи 

ҷомеа таъмин карда шавад. 

Дар ин росто, тарбияи маънавк-фарцангк, ҷалб ва 

цавасманд намудани насли ҷавон бо воситаи иштироки 

онцо дар тация ва татбиқи сижсати давлатии соца, аз ҷумла 

барномацо, стратегияцо ва ҷаражни идоракунии мақомоти 

давлатию ҷамъиятии самти фарцангу адабижт ба мақсад 

мувофиқ мебошад.  

Заминацои цуқуқк-конститутсионии ҷавонон 

кафили пойдории идораи давлатк 

Дар шароити ҷавон будани Тоҷикистон, қишри зижди 

ацолии фаъоли иқтисодк, захираи асосии мецнатк ва 

қувваи асосии муосири зецнк-амалии кишварро ташкил 

додани ҷавонон ва дар сурати аз насли ҷавон вобаста 

будани тақдири имрӯзу оянда ва амнияти ҷомеа ва давлат 

зарурат ба мижн меояд, ки дар сатци мақоми олии сижск, 

цуқуқк ва қонунгузории ҷумцурк ва дар маҷмӯъ дар 

низоми конститутсионии давлат тадбирцои 

мусоидаткунанда ба тацкими муносибатцои муосир ва 

муносиб, далелнок ва таъхирнопазир – эътимодбахш, 



Роцнамо:  идеологияи миллк ва ҷавонон 

© Миралижн Қ.А.                                                                                         70 

цавасмандкунанда ва цидояткунандаи ҷавонон ба иштирок 

ва сацми фаъол дар рушду нумӯи мамлакат андешида 

шаванд.    

Тацкими цуқуқцои конститутсионии ҷавонон - рӯ 

овардан ба ҷавонон ва фароцам овардани шароит барои 

иштироки онцо дар идораи цокимияти давлатк, бахусус 

роцбарк ва ишғоли мансабцои сижск айни муддао ва 

тақозои ҷомеаи муосир арзжбк мегардад. Зеро бо ин 

далелнокк метавон цавасмандк ва завқмандии насли 

ҷавонро дар хизмат ва идоракунии давлатк баланд 

бардошт, зимнан қудрат ва нерӯи тоза, тобовару устувор 

ва навовари онцоро дар рушду нумӯи ҷомеа ва давлат 

бомаром истифода бурд. 

Боиси зикр аст, ки заминацои конститутсионии 

татбиқи босамари сижсати давлатии ҷавонон ва 

имкониятцо барои ҷавонон дар идораи давлатк дар 

таҷрибаи кишварцои Белоруся, Арманистон ва Молдова 

оварда шудааст. 

Бо ин мақсад, тацкими меъжрцои конститутсионк дар 

Ҷумцурии Тоҷикистон вобаста ба пожн овардани 

сарцадоти синнусолк, яъне васеъ гардонидани имконоти 

ҷавонон барои ишғоли мансабцои олк-сижсии хизмати 

давлатк қадами устуворе ба сӯи ояндаи пойдор ва нек 

мебошад. 

Аз ҷониби намояндагони мардумк пешницод 

гардидани тағйиру иловацо ба Конститутсияи 

(Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба (мутаносибан) 

паст намудани синни шацрвандон барои интихоб шудан 

ба вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии 

Ҷумцурии Тоҷикистон ва узви Маҷлиси миллии 

Ҷумцурии Тоҷикистон то 30 сола (аз 35) имкон медицад, ки 

ҷавонон барои иштирок дар раванди тацкими заминацои 
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қонунгузорк ва сижсии давлат цавасманд гарданд ва барои 

ин мақоми баланди сижск бо итминони комил талош 

варзанд. Цамзамон, ин механизм метавонад ба устувор 

гардидани иқтидори интеллектуалк, навовар ва муосири 

цуқуқк-сижсии мамлакат муосидат намояд, зеро чунин 

иқтидорро мацз насли ҷавон социб мебошад. 

Дар урфият гуфтаанд: “Цар сарбозе, ки орзуи генерал 

шуданро надорад, сарбоз нест”. Дар воқеъ Сарвар ва ж 

Президенти мамлакат шуданро цар як шацрванди 

солимфикру қавиирода орзу менамояд, аммо агар роци ба 

ин орзу расидан фарохтар бошад, пас сафи цавасмандон ва 

талоши шацрвандон ба ин мақоми олк зижд гардида, сатци 

маърифатнокии ацли ҷомеа атрофи ватандӯстк, цувият ва 

шинохти миллк, худогоцк, сижсатшиноск, давлатдорк, 

эцтиром гузоштан ба муқаддасот, қадр ва цифз кардани 

арзишцои миллк равнақ межбад. Пожн овардани сарцади 

синни барои интихоб шудан ба Президенти Ҷумцурии 

Тоҷикистон то 30 сола, ин эътимод ва боварии мақоми олк 

ва халқ ба ҷавонон – ояндасозони ҷомеа мебошад. Албатта 

бо эцсос ва дарки ин боварк руцияи ҷавонон баланд 

гардида, бацри боз цам ободу шукуфон гардонидани Ватан

-Тоҷикистон талош меварзанд, зеро Тоҷикистон худ ҷавон 

аст. Ҷавон кунонидани синнусоли президентк рӯ ба 

муосирият, модернизатсия, серцаракатк, тацкимбахшк, 

фасецк, самарабахшк ва ҷовидонии муносибатцо дар 

идораи сижсии давлат мебошад. Ин ишора ба он аст, ки 

имрӯз ҷавонон қобили идораи давлатк мебошанд, 

мувофиқан ба ин масъулияти серталаб бояд омодагк 

дошта бошанд.      

Пожн фаровардани синни судяцо то ба 30 низ далолати 

тацкими низоми судк бо усулцои нав ва муосир мебошад, 

чунки ин аломатцои муцими идоракунк ва 
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таъминкунандаи адолат мацз дар ҷавонон дида мешаванд. 

Чк тавре маълум мегардад, муносибат ба ҷавонон дар 

цар се шохаи давлатк-констиутсионк тацким бахшида 

шудааст ва мақсади ницок албатта ҷалби иштироки васеъ 

ва омодасозии насли ҷавон ба бардошти рисолати 

давлатдорк ва пешбурди манфиатцои халқу миллат 

цамчун меросдори фарцанги қадима, таърих ва тамаддуни 

бой мебошад. 

Албатта ин иқдомот тақозои ҷомеаи муосир буда, 

ғамхориву ояндабинк, боварк ва эътимоднокии насли 

калонсоли ҷумцурк, аз ҷумла Пешвои миллат, Ҷаноби 

Олк, муцтарам Эмомалк Рацмонро нисбат ба ҷавонон 

инъикос менамояд. 

Дар навбати худ, ҷавононро месазад, ки ин боварию 

ғамхориро қадр карда, эцтиром гузошта, тамоми қувва ва 

саъю кушиши худро бацри пижда гардидани рукнцои 

сижск, иқтисодк ва иҷтимоии ҷумцурк, бахусус расидан ба 

цадафцои стратегии мамлакат равона созанд ва албатта 

дар ҷаражни ташкили муносибатцои сижск-идорк фаъол 

бошанд.  
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Саволцои барои санҷиш ва тақвияти дониш: 

 

1. Система ва ж соцаи кор бо ҷавонон аз кадом ва чк 

гуна сохторцо иборат аст? 

2. Мавқеъ ва ж мақоми соцаи кор бо ҷавонон аз кадом 

нишондицандацо иборат аст? 

3. Сижсати давлатии ҷавонон ба самтцои стратегк ва 

афзалиятноки сижсати иҷтимоии давлат чк 

цамбастагк дорад? 

4. Касбикунонии соцаи кор бо ҷавонон чк зарурат до-

рад? 

5. Корманди кор бо ҷавонон кк аст? 

6. Дар кишвар дар баробари соцаи кор бо ҷавонон 

боз кадом соцацо цамчун соцацои идеологк фацми-

да мешаванд? 

7. Такмили сатци дониш ва қобилияти касбк чк за-

рурат дорад? 

8. Вобаста ба тацкими имконоти амалии касбк ва 

хизматрасонии сифатноки соцацои идеологк ка-

дом татбиқи кадом масъалацо муцим арзжбк гар-

дидаанд? 

9. Дар кадом кишварцо низоми такмилу омодасозии 

кабск ва тацқиқи илмию назариявии сижсати 

давлатии ҷавонон фароцам оварда шудааст? 

10. Иттифоқи умумишӯравии коммунистии ҷавонон 

чк гуна ташкилот буд ва кадом вазифацоро иҷро 

мекард? 

11. Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон кай таъсис жфта-

аст, чк цадаф дорад ва дар ҷомеа чк нақш гузошта-

аст? 

12. Дар самти истифодаи потенсиали Иттифоқи ҷаво-

нони Тоҷикистон кадом масъалацоро мебояд 
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амалк гардонид? 

13. Зарурати иштироки ҷавонон дар цажти сижсию 

иҷтимоии мамлакат дар чист? 

14. Чаро мацз тағйиру иловацоро ба Конститутсияи 

(Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон узви Маҷлиси 

миллк ва вакилони Маҷлиси Олии Ҷумцурии 

Тоҷикистон пешницод намуданд? 

15. Чанд фисади ацолиро дар ҷацон ҷавонон ташкил 

медицанд ва нақши онцо дар муносибатцои бай-

налмилалк чк гуна мебошад? 

16. Нишондицандаи асосии ҷавоникунии конститут-

сионии кадрк ба чк асос межбад ж ин ки бо чк тарз 

дарҷ гардидааст?   
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§2. НИЗОМ ВА Ж СИСТЕМАИ ИДОРК,  

ЦАМОЦАНГСОЗК ВА АМАЛИСОЗИИ ЧОРАЦОИ 

ИДЕОЛОГК: ЦОЛАТ, ИМКОНИЯТ ВА УСУЛЦОИ РУШД 

 

ҚИСМАТИ НАЗАРИЯВК-МЕТОДК 

 

Мақсад: баланд бардоштани сатци дониш ва 

маълумотнокии гуруццои мақсаднок оид ба низоми 

фароцамгардидаи идорк, цамоцангсозк ва амалии 

идеологк, вазъиятк мавҷуда ва усулцои бонизоми татбиқи 

чорацои идеологк дар байни ҷавонон   

Гуруццои мақсаднок: масъулон ва мутахассисони 

соцацои кор бо ҷавонон, занон, дин, мақомоти иҷроияи 

мацаллии цокимияти давлатк, омӯзгорони соцаи тарбиявк 

ва беруназсинфии системаи маориф, мутахассисони 

иттицодияцои ҷамъиятии ҷавонон ва масъулони 

корхонаву ташкилотцои азим. 

Нақша:   

2.1 Низоми фароцамгардидаи идорк, цамоцангсозк ва 

тарғиби идеологияи миллк; 

2.2 Имконоти иқтисодк ва усулцои амалисозии 

бомароми чорабиницои идеологк. 

 

То ин мавзуъ атрофи баъзе механимзцо ва ж низомцои 

амалии идеология, ба монанди марказцои ҷавонон, 

царакатцои ҷамъиятии ҷавонон ва бахши тарбиявии соцаи 

маориф маълумот дода шуда буд, вале низоми таблиғи 

босамари идеология ба ғайр аз механизмцои амалк, 

инчунин фароцам будани тартибцои идорк ва 

цамоцангсозиро тақозо менамояд. 

Цамин тариқ, банди мазкур маълумоти нисбатан 

муфассали иттилоотк ва методиро оид ба низоми идорк, 
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цамоцангсозк ва амалисозии чорацои идеологиро фаро 

мегирад.   

 

  2.1 Низоми фароцамгардидаи идорк, цамоцан-

гсозк ва тарғиби идеологияи миллк 

 

Чк тавре маълум гардид, маводи мазкур бо мақсади 

муайян намудани роцу усулцои танзими чорабиницои 

идеологк тация шудааст.  

Дар боло (ниг. ба қисм. Назарияи идеология) мафцуми 

идеология ба таври возец оварда шуда буд, ки он худ аз 

низоми муносибатцо манша мегирад, пас тадбирцо ва ж 

чорабиницое, ки дар ин самт адешида мешаванд бояд аз 

низоми (системаи) муайяни амалисозк, аз ҷумла идора, 

цамоцангк ва амалисозк иборат бошад. 

Идора ва ж идоракунк ин фаъолиятие мебошад, ки 

онро роцбарии гуруци одамон ва ж низоми муносибатцо 

иборат аз цокимият, назорат, мақом ва нақш дар роци 

расидан ба цадафи гузошташуда ташкил медицад *1, с. 15+. 

Яъне, барои расидан ба мақсадцои гузошташуда зарур аст, 

ки низоми идории амалцо ташккулжфта бошад. 

Цамоцангсозк ва ж цамкории иҷтимок ин механизми 

тақсимоти мақсадноки цуқуқ ва уцдадорицои тарафцо дар 

роци тация, коркард ва амалисозии чорацои муайян 

(сижсат) мебошад *3, с. 233+. Цамкории иҷтимок дар 

раванди бадастории сифат, натиҷанокии кор ва сарфаи 

вақту маблағ ба амал омадааст, ки он бо роци ҷалби 

иштироки доираи муайяни ҷонибцои манфиатдор ба роц 

монда мешавад.  

Цамкории иҷтимок ба таври возец дар низоми 

цамкорицо ва иҷрои уцдадорицои муайяни иҷтимоии 

байни давлат-цокимияти давлатк, доираи тиҷорат-
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ташкилоту муасисацои истецсолк ва ҷомеаи шацрвандк-

иттифоқцои касаба дида мешавад, ки цар кадом дар ин 

чацорчӯба манфиатцои хосро социб мебошанд. 

Дар цамкории иҷтимок ва ж цамоцангсозк ҷонибцо аз 

рӯи имконот, иқтидор ва манфиатцои иҷтимоии муайяни 

худ иштирок мекунанд. Мисол, барои баргузории барномаи 

фарцангии идона Гуруци А омодагк дорад, аммо он ташкилоти 

фарцангк нест ва потенсиали алоқамандро надорад. Дар ин 

сурат, зарур аст, ки Гуруци А иштирокчкжнро таъмин 

намояд, санъаткоронро кироя кунад ва толори баргузории 

чорабиниро иҷора гирад. Албатта ин кор имконпазир аст, вале 

вақту маблағи зиждро талаб мекунад. Аммо дар амалисозии ин 

чорабинк роци муносибе вуҷуд дорад, ки он, яъне цамкорк 

метавонад барои Гуруци А цам вақт ва цам маблағро сарфа 

кунад. Барои цамкорк Гуруци А-ро лозим аст: 1) цамкоронеро 

даржфт кунад, ки онцо имконоти таъмини иштирокчкжн, 

санъаткорон ва толорро дошта бошанд (ин цамкоронро 

мувофиқан гуруццои Б, В ва Г ном мегузорем); 2) бо Гуруци Б 

барои таъмини иштирокчкжн, бо Гуруци В барои таъмини 

санъаткорон ва бо Гуруци Г барои таъмини толор ба таври 

ройгон, яъне сацми бевосита ба созиш бижяд (созишнома 

бандад); 3) чорабинии банақшагирифташударо амалк созад. 

Яъне, цамоцангсозк ва ж цамкории иҷтимок ин усули 

муосире мебошад, ки дар амалисозии чорабиницои 

иҷтимок, махсусан амалцои идеологк нақши муцим дорад, 

зеро идеология худ хусусияти байнисоцавк дошта, таблиғи 

он ишитирок ва ж сацмгузории дастаҷамъиро тақозо 

менамояд. 

Амалисозк - саъю кӯшиш ва ж фаъолияте мебошад, ки 

барои бадастории мақсадцои муайян равона гардидааст.  

Идора ва цамоцангсозк дар навбати худ, пуркунандаи 

амалисозк ва дар якҷоягк маҷмӯи фаъолиятцо ва ж 
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низомеро ташкил медицанд, ки дар роци ноил гардидан ба 

мақсадцои гузошташуда сифатро таъмин намуда, самараи 

дилхоцро ба вуҷуд меорад.        

Аммо дар цолати имрӯза бинобар тацлилцои мавҷуда 

чорабиницои идеологк ба таври номуташаккил (стихиявк) 

баргузор мегарданд ва низоми (системаи) устувори худро 

надоранд, мувофиқан, натиҷанокк ва таъсирбахшии онцо 

эцсоснашаванда ва диданашаванда мебошад, цамзамон 

татбиқи онцо идоранашванда ва бе ченаки муайян арзжбк 

мегардад.  

Дар ин сурат, воқеист, ки идеологияи нокомил дар 

мубориза ба идеологияи ҷамъиятк-давлатк дар байни 

ҷавонон ҷойи муайянро ишғол кардааст ва цамарӯза 

шахсони зиждро ба доми худ кашида истодааст. Дар 

цолати мазкур бартарии царакатцои татбиқкунандаи 

идеологияи нокомил дар он аст, ки чорабиницои онцо 

нақшавк, цамоцангшуда ва идорашаванда мебошанд. Яъне 

онцо медонанд, кадом намуди чорабиниро, дар куҷо, 

кадом вақт, чк тарз, бо кк ва барои кк гузаронанд, то ин ки 

ба цадафцои ғаразноки худ бо маром бирасанд ва 

муваффақ гарданд. Субъектцои идеологияи комил 

(давлатк) бошад, эцтимол бо он назар, ки вазъият ором 

аст, ҷамъият зиндагии ацлона дорад ва шацрвандон - 

гуруццои мақсаднок, аз ҷумла ҷавонон дар назорат 

мебошанд, ба цифз ва талқини унсурцои идеологк ба 

ҷомеа ацамияти хоса намедицанд. Вале, мебояд зикр 

намуд, ки идеология ягона аслицаи устувор дар 

муцорибацои байнигуруцк, байнихалқк ва байнидавлатк 

ба цисоб меравад ва талқин ва ж татбиқи он муцлати 

зиждро тақозо дорад. Хатари ин сижсат дар он аст, ки дар 

ҷаражни татбиқ ҷониби рақиб онро пай намебарад, яъне 

вуруди он дар умқи ҷамъият диданашаванда аст. 
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Цамин тариқ, дар роци муқовимат ба ин вазъият – 

бартарафсозии идеяцои носолим дар ҷамъият бо роци 

татбиқи чорабиницои бонизоми идеологк маводи мазкур 

рӯи кор омад.  

Дар пожн роцу усулцои такмили низоми татбиқи 

чорабиницои идеологк бо назардошти заминацои 

фароцамгардида ва бо фарогирии шаклцои муносиби 

идоракунк, цамоцангсозк, амалисозк ва натиҷагирии онцо 

барои истифодаи васеъ, аз ҷумла сохторцои идеологк 

оварда мешаванд. 

Асосцои қонунгузории низоми идоракунк, 

цамоцангсозк ва амалигардонии бахши идеологк дар 

ҷумцурк. 

Дар умум барои амалисозии босамари чорабиницои 

идеологк заминаи қонунгузорк ташаккулжфта мацсуб 

мегардад, гарчанде қонунгузории бевосита дар ин самт 

роцандозк нагардида бошад цам. Қонунгузории 

фароцамгардида татбиқи чорабиницои идеологиро ба 

воситаи дигар тадбирцои муайяншуда таъмин менамояд, 

ки ин дар шароити ҷомеаи муосир таҷрибаи 

умумиқабулшуда мебошад. 

Дар ҷомеа бисжр соцацое мавҷуданд, ки хусусияти 

байнисоцавк доранд, ба монанди идеология, сижсати 

давлатии ҷавонон, кор бо занон, оила ва ғайра. Мацз цамин 

хосият боис мегардад, ки бобати танзими муносибатцо дар 

амалисозии ин соцацо қонунгузории бевосита қабул 

нагардида, онцо ба воситаи дигар қонунгузорицои соцавк 

цамоцанг сохта шаванд. 

Аз ин рӯ, вобаста ба татбиқи идеологияи ҷамъиятк-

давлатк дар ҷумцурк қонунгузории бевосита ва дахлдори 

танзимкунандаи муносибатцо ба роц монда нашудааст.  

Дар баробари ин, қабул нагардидани қонунгузории 
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бевоситаро боз ба якчанд сабабцои актуалк асос донистан 

мумкин аст. 

Якум, дар кишвар бахшцои идеологк дар тамоми 

сатццо, аз ҷумла Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон – яке аз 

муовинцои Сарвазир ва чанде аз идорацо, кумитацои 

ҷавонон, варзиш ва сайжцк, занон ва оила, оид ба корцои 

дин - пурра, вазорату идорацо – яке аз муовинони роцбар, 

мақомоти иҷроияи мацаллии цокимияти давлатк – яке аз 

муовинони раис ва чанде аз бахшцо, муассисацои таълимк 

– ҷонишинони тарбиявк ва ғайра (мушаххастар дар пожн 

оварда мешаванд) фаъолият менамоянд, аммо идеологияи 

миллк расман муқаррар карда нашудааст, гарчанде дар 

боло (ниг. ба қисм. «Назарияи идеология...») он муайян 

карда шуд; 

Дуюм, ба идеология цамчун банди муцим ва ж цадафи 

стратегк дар роци татбиқи сижсати давлатк афзалият дода 

нашудааст, аммо дар цошияи муносибатцои геополитикк 

ба он муайян намудани чунин мақом саривақтк мацсуб 

мегардад.  

Новобаста аз ин, заминаи қонунгузории (бавоситаи) 

муносибатцо оид ба татбиқи идеологияи комил (давлатк) 

дар кишвар фароцамоварда мацсуб мегардад, ки барои 

маълумот ва корбарк (қисми зижди онцо) дар зер оварда 

мешаванд: 

 Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон; 

 Созишномаи умумии истиқрори сулц ва ризоияти 

миллк дар Тоҷикистон; 

 Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи цизбцои 

сижск»; 

 Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи авфи 

иштироккунандагони муқовимати сижск ва низомк 

дар Ҷумцурии Тоҷикистон»; 
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 Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷавонон 

ва сижсати давлатии ҷавонон»; 

 Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи илм ва 

сижсати давлатк оид ба илму техника»; 

 Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи 

маориф»; 

 Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи 

кафолатцои давлатии баробарцуқуқии мардону 

занон ва имкониятцои баробари амалигардонии 

онцо»; 

 Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими 

анъана ва ҷашну маросимцо дар Ҷумцурии 

Тоҷикистон»; 

 Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи 

масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи 

фарзанд»; 

 Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи 

мубориза бар зидди экстремизм (ифротгарок)»; 

 Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи озодии 

виҷдон ва иттицодияцои динк»; 

 Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи 

фармоиши иҷтимоии давлатк»; 

 Консепсияи миллии сижсати ҷавонон дар 

Ҷумцурии Тоҷикистон; 

 Стратегияи сижсати давлатии ҷавонон дар 

Ҷумцурии Тоҷикистон то соли 2020;  

 Барномаи миллии рушди иҷтимоии ҷавонон дар 

Ҷумцурии Тоҷикистон барои солцои 2013-2015 ва 

дар тацрири нав барои солцои 2016-2018; 

 Барномаи давлатии тарбия, интихоб ва 

ҷобаҷогузории кадрцои роцбарикунандаи 

Ҷумцурии Тоҷикистон аз цисоби занону духтарони 
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лажқатманд барои солцои 2007-2016. 

Цамчунин, қонунгузории мазкур амру фармонцои 

Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон, қарорцои Цукумати 

Ҷумцурии Тоҷикистон ва як қатор зерсанадцоро, ки 

муносибатцои идорк ва амалии бавоситаи идеологиро дар 

кишвар танзим менамоянд, фаро мегирад. 

Дар баробари ин, зарур шуморида мешавад, ки бо 

мақсади тақвият бахшидани низоми фаъолияти идеологк, 

аз ҷумла цамкории иҷтимок ва ба ин васила сарфаи вақт 

ва маблағ уцдадорицои дахлдор ба субъектцои идеологк 

(вазорату идорацо ва мақомоти иҷроияи мацаллии 

цокимияти давлатк) дар алоцидагк вобаста карда шаванд. 

Чунки яке аз сабабцои камсифатии чорабиницои идеологк 

дар кишвар, ин муқаррар нагардидани уцдадорицои хоси 

институцои давлатк ба цисоб меравад. 

Низоми идоракунк ва цамоцангсозии бевоситаи 

бахши идеологк 

Дар боло ишора гардида буд, ки агарчанде дар самти 

татбиқи чорабиницои идеологк қонунгузории алоцида ба 

роц монда нашуда бошад цам, вале дар умум низоми 

идоракунк, цамоцангсозк ва амалигардонии чорацои 

идеологк ташаккулжфта ба цисоб меравад. 

Низоми идоракунк, цамоцангсозк ва амалигардонии 

чорацои идеологк дар ҷумцурк ба ду гуруц ҷудо мешаванд, 

мақомоти бевосита ва бавосита. Ба мақомоти бевоситаи 

масъули (машғули) чорабиницои идеологк сохторцои кор 

бо ҷавонон, занон ва оила, телевизион ва радио ва дин 

дохил мегарданд, ба мақомоти бавосита бошад, дигар 

сохторцо (дар пожн оварда мешаванд) шомил мебошанд. 

 Цамзамон, цар ду гуруци субъектцо боз ба ду гуруц 

ҷудо мешаванд, якум мақомоти идоракунанда ва 

цамоцангсоз, дуюм сохторцои амалккунанда. Ба мақомоти 



Роцнамо:  идеологияи миллк ва ҷавонон 

© Миралижн Қ.А.                                                                                         83 

идоракунанда ва цамоцангсоз асосан мақомоти 

ҷумцуриявк (пурра) ва минтақавк-вилоятк дохил 

мешаванд, сохторцои амалккунандаро бошад, сохторцои 

минатқавк (қисман) ва мацаллк (пурра) ташкил медицанд. 

Цамин тариқ, дар пожн низоми (субъектцои) 

идоракунк, цамоцангсозк ва амалигардонии чорацои 

идеологк (бо тартиби масъулият ва сатци иштирок) оварда 

мешаванд:   

 Муовини Сарвазири Ҷумцурии Тоҷикистон; 

 Воцидцои Дастгоци иҷроияи Президенти Ҷумцурии 

Тоҷикистон дар соцацои рушди иҷтимок ва робита 

бо ҷомеа ва амнияти миллк; 

 Воцидцои Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон дар 

соцацои рушди иҷтимок, илму маърифат, дин, 

танзими анъана ва ҷашну маросимцо; 

 Кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайжции назди 

Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон: 

 Мақомоти мацалии кор бо ҷавонон; 

 Марказцои ҷавонон; 

 Мактабцои варзишк; 

 Рӯзномаи «Ҷавонони Тоҷикистон»; 

 Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон; 

 Иттицодияцои ҷамъиятии кор бо ҷавонон. 

 Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Цукумати 

Ҷумцурии Тоҷикистон: 

 Мақомоти мацаллии кор бо занон ва оила; 

 Маҷаллаи «Бонувон»; 

 Иттицодияцои ҷамъиятии кор бо занон ва 

оила. 

 Кумитаи телевизион ва радиои назди Цукумати 

Ҷумцурии Тоҷикистон: 

 Мақомоти мацаллии телевизион ва радио; 
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 Шабакацои телевизион ва радио; 

 Иттифоқи журналистон. 

 Кумитаи оид ба корцои дин, танзими анъана ва 

ҷашну маросимцои миллии назди Цукумати 

Ҷумцурии Тоҷикистон: 

 Мақомоти мацаллии оид ба корцои дин, 

танзими анъана ва ҷашну маросимцои миллк; 

 Иттицодияцои динк. 

 Вазорати маориф ва илми Ҷумцурии Тоҷикистон: 

 Мактабцои тацсилоти цамагонк: 

 Ҷонишини директор оид ба тарбия; 

 Царакатцои ҷамъиятии хонандагон. 

 Академияи илмцои Ҷумцурии Тоҷикистон: 

 Институтцои илмию тадқиқотии дахлдор. 

 Олимони соцаи гумманитарк. 

 Донишгоцу донишкадацои Ҷумцурии Тоҷикистон: 

 Ноиби ректор оид ба тарбия; 

 Шуъбацои кор бо ҷавонон; 

 Ҷонишини декан оид ба тарбия. 

 Мақомоти иҷроияи мацаллии цокимияти давлатк: 

 Муовини раиси вилоят: 

 Сохторцои идеологк; 

 Муовини раиси шацр/ноция: 

 Сохторцои идеологк. 

Инчунин, ташкилотцои ҷамъиятк, муассисацо ва 

корхонацои азимро, ки зижда аз 100 нафар ҷавононро ба 

кор фаро гирифтаанд, цамчун субъекти идеологк 

цисобидан мумкин аст. 

Аз ин ҷо, маълум мегардад, ки цам заминаи 

қонунгузорк ва цам потенсиали идоракунию амалисозии 

чорабиницои идеологк дар кишвар фароцам гардидаанд. 

Аммо цамгироии ин заминацо, дар амал татбиқгардии 
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қонунгузорк, аз ҷумла стратегияцо ва барномацои давлатк, 

фаъолияти амалии сохторцо, цамкории байни субъектцо 

дар татбиқи чорабиницо ва натиҷагирк аз фаъолияти ин 

низом то куҷо ба роц монда шудааст? Ож камсифатии 

чорабиницои идеологк, ки дар бандцои боло иброз карда 

шуда буд, асоси воқек дорад? Барои даржфти посух ба ин 

ва дигар саволцо дар пожн баъзе бандцои низоми 

амалисозии чорабиницо барраск карда мешаванд.  

в) Ноустувории низоми баргузории чорабиницои 

идеологк 

Дар умум теъдоди зижди сохторцои давлатию 

ҷамъиятк дар кишвар цамчун субъекти идеологк 

фаъолият менамоянд, вале сатци маълумотнокк ва 

маърифати идеологии шацрвандон, бахусус ҷавонон дар 

цошияи воқеацои солцои охир рухдода ташвишовар 

мебошад. Ин бори дигар ноустувор будани низоми 

татбиқи чорабиницои идеологиро шацодат медицад, ки 

дар цақиқат дар ин самт механизмцои фаъолияти 

цамоцангшуда, цамгироии хизматрасоницо ва цамкорицои 

боандоза байни субъектцо цудудан вуҷуд надоранд.   

Чанде аз механизмцои цамоцангк ва цамкорк, ки ба 

назар мерасанд, аз ҷумла амалисозии чорабиницои 

муштарак, дар бисжр мавридцо аз баргузории вохӯриву 

мулоқотцои яккарата иборат буда, натиҷанокк ва 

таъсирбахшии онцо дастрас намебошад, чаро?  

Тибқи тартиби муқарраргардида мебояд нақша-

чорабиницои муштарак, ки дар сатци миллк қабул 

мегарданд, то ба сатци мацалцо амалк гардонида шаванд, 

аммо, ин принсип пурра риоя намегардад. Чорабиницо 

асосан (дар бисжр цолатцо) аз ҷониби мақомоти марказк 

баргузор гардида, мувофиқан бо дарҷи тадбирцои 

хусусияти ҷумцуриявидошта ҷамъбаст карда мешаванд, 
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вале, дар цисоботцои дахлдор тадбирцои дар сатци 

мацалцо ба анҷом расонидашуда (дар бисжр мавридцо) ба 

назар намерасанд. Яъне, дар сатци мацалцо қисми зижди 

ташаббусцои дар сатци ҷумцурк коркардгашта татбиқи 

худро намежбанд. 

Ин ноустуворк ба якчанд сабаб асос межбад, аз ҷумла 

заиф будани потенсиали кадрии сохторцои мацаллк, 

мувофиқа нагардидани чорабиницо бо мақомоти иҷроияи 

мацаллии цокимияти давлатк, ба анҷом нарасонидани 

корцои тацлилк ва банақшагирк дар сатци ҷумцурк, зижд 

будани сарбории хизматчкжни давлатк ва ғайра.   

Цамзамон, яке аз сабабу омилцои халалдорсозандаи 

татбиқи босифати амалцои идеологк ин пурра риоя 

нагардидани ҷаражни иҷрои барномацо, стратегияцо ва 

консепсияцои давлатк ба цисоб меравад.  

Стратегияцо ва консепсияцо асосан дар шакли санади 

ягона ба тасвиб расонида шуда, дар мацалцо вобаста ба 

татбиқи онцо бо назардошти шароити иҷтимок-

иқтисодии фароцамбуда нақша-чорабиницо тация ва 

қабул карда мешавад.  

Барномацо бошад, махсусан дар риштаи идеологк бо 

тартиби амудк (вертикалк) - аз боло ба пожн тация ва 

қабул карда мешаванд. Яъне, барнома дар сатци ҷумцурк 

дар шакли муайян ба тасвиб расида, дар сатци мацал дар 

шакли (сохтори) муайяншуда, вале дар асоси 

имкониятцои иҷтимоию иқтисодии мацал, мувофиқан бо 

нишондицандацои фарқкунанда тация ва қабул карда 

мешавад. 

Дар ин ҷо номуваффақицо аз якчанд ҷой сарчашма 

мегиранд.   

Якум, барномацои мацаллк дар бисжр цолатцо 

таваккал ва ж номувофиқ тация карда мешаванд. Дар асл 
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барои тацияи барнома (чун сатци ҷумцуриявк) бояд:  

i) аз цисоби субъектцои дахлдор гуруци корк таъсис 

дода шавад; 

ii) вазъиятк мацал марбут ба мавзӯи барнома пурра 

тацлил карда шавад; 

iii) дар ҷаражни тация имконоти иқтисодии мацал ва 

мақомоти иҷрокунанда пурра ба назар гирифта 

шавад; 

iv) назар ва мавқеи субъектцои дахлдор мутаносибан 

ба инобат гирифта шавад; 

v) сохтори (шакли) муайянгардидаи барнома, аз 

ҷумла бахшцои афзалиятнок ва нишондицандацо 

ба нақша гирифта шаванд; 

vi) нақшаи маблағгузорк дақиқ тация карда шавад. 

Аммо ин нишондицандацо дар баъзе шацру ноцияцо 

қисман ва дар баъзеи дигар умуман иҷро намегарданд. 

Дар баробари ин, дар таҷриба цолатцое мавҷуданд, ки 

барномаи ҷумцуриявк каме тағйир дода шуда, цамчун 

барномаи мацаллк қабул гардидааст. 

Дуюм, чк тавре аз тацлили боло баремояд, қабули 

барномаи мацаллк дар қисми муайяни шацру ноцияцо 

танцо як нишондицандаро фаро мегирад - мавҷудияти 

барнома дар мацал ва ж иҷрои супориши гузошташуда. 

Мувофиқан, масъалацои марбут ба мутобиқати барнома 

ба шароити мацал, манбацои маблағгузорк, василацои 

цамоцангии цуқуқии он ба буҷети мацал, натиҷанокк ва 

ғайра бе иҷро мемонанд.  

Сеюм, пешбурди сижсати амалии барномацои 

мацаллк асосан ба ду гуруци зерини уцдадорицо ҷудо 

мешавад: 

 тация, цамоцангсозк ва амалигардонк, ки одатан аз 

ҷониби сохторцои ҷумцуриявк дар мацалцо пеш 
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бурда мешавад; 

 қабул, маблағгузорк, назорат ва натиҷагирк, ки аз 

ҷониби дастгоци мақомоти иҷроияи мацаллии 

цокимияти давлатк ба анҷом расонида мешавад. 

Ин ду гуруци уцдадорицо ба якдигар цамбастагии зич 

доранд ва дар бисжр мавридцо цамдигарро пур мекунанд. 

Аммо, масъулияти гуруции аввалк бештар мебошад, зеро 

он заминагузор ва татбиқкунандаи сижсати миллк дар 

мацал муайян гардидааст. Аз ин рӯ, мацз заиф будани 

потенсиали кадрии сохтори ҷумцуриявк дар мацалцо 

боиси номуваффақк дар татбиқи барномацои мацаллк 

мегардад.   

Чорум, заиф будани потенсиали кадрк сабаби он 

мегардад, ки дар бисжр шацру ноцияцо барномацои 

мацаллк, аз ҷумла ташаббусцои соцаи идеологк, ки агар 

қабул (тасдиқ) низ гардида бошанд, маблағгузорк 

намегарданд, мувофиқан бе иҷро мемонанд.  

Панҷум, аз ҷониби мақомоти иҷроияи мацаллии 

цокимияти давлатк дар бисжр цолатцо иҷро нагардидани 

барномацои соцавк (аз ҷумла, идеологиро), ки аз сатци 

миллк ташаббус мегарданд, дар набудани имконияти 

маблағгузорк асоснок мегардад. Аммо, асос ва ж ғояи 

пижда кардани барномацои мацаллк маблағгузорк 

мебошад ва бо назардошти ин, цангоми ба тасвиб 

расонидани санади цуқуқк мақомоти иҷроияи мацаллии 

цокимияти давлатк вазифадор мегарданд, ки қабул ва 

маблағгузорк намудани барномацои мацаллиро таъмин 

созанд. Яъне, имконияти маблағгузорк намудани барнома 

бояд, ки қабл аз қабули он муайян карда шавад ва дар ин 

сурат мақоми бе иҷро мондани барнома пешгирк 

мегардад. Гузашта аз ин, вазъи иқтисодии ҷумцурк 

цамасола рушд жфта истодааст ва маърифати идеологии 
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шацрванд низ на танцо амнияти сижск ва цуқуқиро таъмин 

месозад, балки ба рушди иқтисодижт бо таъмини бехатарк 

ба он (ниг. ба қисм. «Назарияи идеология...») боис 

мегардад. Пас, бартарияти чорабиницои идеологк нисбат 

ба лоицацои иқтисодк, ки бештар маблағгузорк 

мегарданд, зижд мебошад, новобаста аз он, ки тадбирцои 

идеологк дар таносубнокк ба дигар соцацо маблағи зижд 

талаб намекунанд.   

Дар баробари ин, цам дар сатци ҷумцуриявк ва цам дар 

мацалцо барномацо механизми хоси татбиқ, омодасозии 

кадрк, цамоцангсозк, тацлили вазъият, банақшагирии 

чорабиницо, амалисозк ва дастрасии нишондицандацо, 

мониторинг ва бацодицк ва бартарафсозии тавакалцоро 

тақозо менамояд. Ташаккули чунин механизм дар сатци 

миллк дар соцаи кор бо ҷавонон оғоз гардидааст, вале он 

низ на цамаи нишондицандацои номбаргардидаро фаро 

мегирад. 

Тибқи тартиб барномацои байнисоцавк бо иштироки 

баробари соцацо амалк гардонида мешаванд. Вале дар 

айни замон масъулияти татбиқ ба соцаи цамоцангсоз 

вогузор гардида, дигар соцацо камфаъолиро ихтижр 

мекунанд.  

Цамин тариқ, нақш, самаранокк ва таъсирбахшии 

барномацо, стратегияцо, консепсияцо ва нақша-

чорабиницои дахлдор дар татбиқи тадбирцои идеологк 

дар ҷомеа ноайжн гардидаанд, мувофиқан мушкилоти 

зижди цажтк, ба монанди падидацои номатлуб дар байни 

шацрвандон ва ҷавонон афзоиш дорад. 

Дар умум сабабу омилцои ноустуворк ва ж 

номуваффақии низоми идоракунк ва ба ин васила 

камсифатии чорабиницои идеологк чунин муайян 

мегарданд: 
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1) Ба идеология цамчун банди муцим ва ж цадафи 

стратегк дар роци татбиқи сижсати давлатк 

афзалият дода нашудааст; 

2) Уцдадорицои хоси институцои давлатк вобаста ба 

тарғиби идеологияи миллк дар байни ҷомеа ба 

таври мушаххас муқаррар карда нашудаанд;  

3) Чорабиницои идеологк ба таври стихиявк тация 

ва амалк гардонида мешаванд, яъне низоми 

муайяни  (тация, тацлил, банақшагирк, 

цамоцангсозк, мониторинг, бацодицк ва ғ.) 

амалисозк надоранд; 

4) Механизмцои цамкории иҷтимок байни 

субъектцои татбиқкунандаи чорабиницои 

идеологк ташаккул нажфтаанд; 

5) Цамкорицои байнисоцавк ва ж муштарак асосан 

хусусияти муваққатк дошта, бо низоми муайян бо 

назардошти нақша, нишондицандацои соцавк, 

ченакцои дахлдор, манфиатцои идорк ва ғайра ба 

роц монда нашудааст; 

6) Барномацои давлатии соцавии дахлдори идеологк, 

ки цамчун механизми татбиқи чорабиницои 

амалк баромад менамоянд:  

7) дар сатци мацалцо иҷрои пурраи худро намежбанд;  

8) дар сатци мақомоти марказк механизми устувори 

татбиқро (омодасозии кадрк, цамоцангсозк, 

тацлили вазъият, банақшагирии чорабиницо, 

дастрасии нишондицандацо, мониторинг, 

бацодицк, усулцои бартарафсозии тавакалцо ва ғ.) 

надоранд. 

9) Цамкории мақсадноки байни институтцои давлатк 

ва ҷомеаи шацрвандк, аз ҷумла иттицодияцои 

ҷамъиятии ҷавонон вобаста ба татбиқи 
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чорабиницои идеологк вуҷуд надорад;    

10) Царакатцои ҷамъиятии ҷавонон ва тарбиявии 

соцаи кор бо ҷавонон ва маориф дар таблиғи 

ҷанбацои идеологк камфаъол мебошанд;   

11) Дар ҷумцурк низоми муайяни омӯзиш, такмили 

малакаи корк, омодасозии касбк ва 

таҷрибаомӯзии мутахассисони самти идеологк 

ташаккул нажфтааст. 

Ва дигар сабабу омилцо, ки ба таври муфассал дар 

бандцои дахлдори Дастур оварда шудаанд, фароцам 

набудани низоми устувори амалисозии чорабиницои 

идеологиро дар кишвар инъикос менамоянд. 

 

2.2 Имконоти воқек ва усулцои амалисозии 

бомароми чорабиницои идеологк. 

 

Дар бораи чанде аз имкониятцо ва ж иқтидори цуқуқк 

ва идорию амалии ҷумцурк вобаста ба татбиқи 

чорабиницои идеологк дар бандцои боло маълумот дода 

шуд. Цамзамон, сабабу омилцои асосии номуваффақк, ки 

бештар ба фароцам набудани мехнизмцои цамкорк, 

камтаваҷҷуции субъектцо, аз ҷумла мақомоти цокимияти 

давлатк ва заиф будани потенсиали кадрк асоснок 

мегарданд, муайян карда шуданд. 

Ин навбат имкониятцо ва иқтидорнокии фароцамбуда, 

ки бинобар сабабцои муайян (дар боло оварда шудаанд) 

самаранок истифода намегарданд, оварда мешаванд. Яъне, 

мақсад аз банди мазкур ин маълумотнокк оид ба 

имкониятцои фароцамбуда ва баъзе роцу усулцои 

устуворсозии низоми амалигардонии чорабиницои 

идеологк мебошад. 

Барои баргузории чорабиницои идеологк имконоти 
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мавҷуда бо дарназардошти истифодаи самараноки он 

айни замон кифоягк дорад. Чунки, чк тавре дар боло 

тацлил гардид, захирацои мавҷуда (амалк, техникк, 

молиявк, моддк ва кадрк) бо як низоми муайян ва 

цамоцангшуда истифода намегарданд, ки сабаби асосии 

номуваффақк дар ин самт ба цисоб мераванд. 

Яке аз ҷабцацои асосии таъминкунандаи устувории 

низоми чорабиницои идеологиро имконоти иқтисодии 

субъектцои он ва ж манбацои муайяни маблағгузорк 

ташкил медицад. Ин муносибатро, агар дар робита ба 

иқтидорнокии дахлдори мақомоти давлатк ва ҷомеаи 

шацрвандк бацогузорк намоем, он захираи хело зиждро 

метавонад ташкил дицад. Аммо дар инҷо барои 

бацогузории возец вазъиятро дар цамбастагк ба 

имкониятцои воқеии дидашаванда ва дар амалбуда 

барраск менамоем. 

Дар ҷумцурк дар самти татбиқи соцацои марбути 

идеологк, ба монанди сижсати давлатии ҷавонон, занон ва 

оила барномацои маҷмӯк ва грантцо бо назардошти 

маблағгузорк аз буҷети давлатк (асосан) ва дигар манбацо 

амалк гардонида мешаванд, ки қисми зижди цадафу 

вазифацои онцо бевосита ва бавосита ба тарғиби 

идеологияи миллк равона гардидаанд.  

Татбиқи самараноки ин барномацо метавонад ба 

таъмини устувории низоми амалисозии чорабиницои 

идеологк цамчун мацаки такондицанда боис гардад. 

Инчунин, қабули даврии (цар се сол) барномацои мазкур 

(дар соцаи кор бо ҷавонон) маъмул гардидааст, ки бо 

истифода аз ин фурсат ворид намудани масъалацои 

марбут ба тацкими низоми амалисозии чорабиницои 

идеологиро цамчун бахши афзалиятнок имконпазир 

мебошад.  
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Цамин тариқ, дар пожн барои тацлил, маълумотнокк ва 

корбарк ҷадвали иборат аз манбацои имконпазири 

маблағгузории чорабиницои идеологк бо назардошти 

сацми иштирок, субъектцои иҷрокунанда ва муцлати 

дахлдор оварда мешаванд (Ҷадвали 1): 
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№ 
Номгӯи 

манбаъ 

Субъект- 

цамоцангсоз 

Субъект- 

иҷрокунанда 

Сацм- 

иштирок 

Вақт ва 

тарзи 

татбиқ 

1. Грантцои 

Цукумати 

Ҷумцурии 

Тоҷикистон 

барои 

иттицодияцои 

ҷамъиятк дар 

соцаи тарбияи 

ватандӯстии 

ҷавонон *2+ 

Кумитаи 

ҷавонон, 

варзиш ва 

сайжцк 

Иттицодияцо

и ҷамъиятии 

ҷавонон 

Оғоз аз 

соли 2005 

татбиқ 

мегардад, 5 

адад, 

маблағи 

солонаи 50 

цазор 

сомонк 

Озмун, 

цар 

аввали 

сол 

2. Грантцои 

Цукумати 

Ҷумцурии 

Тоҷикистон 

барои занони 

социбкор *5+ 

Кумитаи кор 

бо занон ва 

оила 

Ташкилотцои 

социбкории 

занон 

Аз цисоби 

даромадцо 

Аз 

цисоби 

даромадц

о 

3. Барномаи 

миллии 

рушди 

иҷтимоии 

ҷавонон дар 

Ҷумцурии 

Тоҷикистон *3, 

с. 12+ 

Кумитаи 

ҷавонон, 

варзиш ва 

сайжцк 

Сохторцои 

кор бо 

ҷавонон, 

марказцои 

ҷавонон, 

иттицодияцои 

ҷамъиятк, 

шахсони 

ҷавон, 

оилацои ҷавон 

Оғоз аз 

соли 1999 

цар се сол 

қабул 

мегардад. 

Соли ҷорк 

(2015) 

маблағи он 

2,5 млн. 

сомонк 

мебошад 

Мунтаза

м, цар 

семоца 

ҶАДВАЛИ (1) 

МАНБАЦОИ ИМКОНПАЗИРИ МАБЛАҒГУЗОРИИ 

ЧОРАБИНИЦОИ ИДЕОЛОГК 
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№ 
Номгӯи 

манбаъ 

Субъект- 

цамоцангсоз 

Субъект- 

иҷрокунанда 

Сацм- 

иштирок 

Вақт ва 

тарзи 

татбиқ 

4. Чорабиницои 

ҷорк/даврк 

(озмунцо, 

даврацои 

омӯзишк, 

мулоқотцо, 

вохӯрицо, 

барномацои 

театрк, 

телевизионк ва 

ғайра) 

Кумитаи 

ҷавонон, 

варзиш ва 

сайжцк 

Сохторцои кор 

бо ҷавонон, 

марказцои 

ҷавонон, 

иттицодияцои 

ҷамъиятк, 

шахсони 

ҷавон, оилацои 

ҷавон 

Оғоз аз 

соли 1999 

цар се сол 

қабул 

мегардад. 

Соли ҷорк 

(2015) 

маблағи он 

2,5 млн. 

сомонк 

мебошад 

Мунтаза

м, цар 

семоца 

5. Фармоиши 

иҷтимоии 

давлатк ва ж 

грантцо барои 

такшилотцои 

ҷамъиятии 

ҷавонон ва 

марказцои 

ҷавонон 

Кумитаи 

ҷавонон, 

варзиш ва 

сайжцк 

Такшилотцои 

ҷамъиятии 

ҷавонон ва 

марказцои 

ҷавонон 

300-500 

цазор 

сомонк, 

15-20% 

маблағи 

Барнома 

Озмун, 

цар 

аввали 

сол 

6. Барномацои 

мацаллии 

ҷавонон ва ж 

барномацои 

мацаллии 

рушди 

иҷтимоии 

ҷавонон *4, с. 1+ 

Мақмомоти 

мацаллии 

кор бо 

ҷавонон – 

сохторцои  

ҷавонон, 

варзиш ва 

сайжцк дар 

вилоятцо ва 

шацру 

ноцияцо 

Сохторцои кор 

бо ҷавонон, 

марказцои 

ҷавонон, 

иттицодияцои 

ҷамъиятк, 

шахсони 

ҷавон, оилацои 

ҷавон 

Оғоз аз 

соли 1999 - 

цар се сол. 

Соли 2014 

маблағи 

онцо 

цамагк (дар 

вилоятцо ва 

шацру 

ноцияцо) 

3,3 млн. 

сомонк. 

Мунтаза

м 
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№ 
Номгӯи 

манбаъ 

Субъект- 

цамоцангсоз 

Субъект- 

иҷрокунанда 

Сацм- 

иштирок 

Вақт ва тарзи 

татбиқ 

7. Иттицод

ияцои 

ҷамъият

к 

Ҷомеаи 

шацрвандк, 

Иттицодияи 

ташкилотцо

и ҷавонон, 

Вазорати 

адлия 

Иттицодияцои 

ҷамъиятк,  

шахсони 

ҷавон, занон, 

оилацои ҷавон 

2600 адад мебошанд. Дар 

доираи цамкорк (дар 

шакли дастгирии цуқуқк, 

грантк ва моддк) метавон 

аз цисоби ташкилотцои 

байналмилалии муқими 

Тоҷикистон маблағи зижд 

ҷалб намуд 

8. Ташкило

тцои 

социбкор

к 

Доираи 

социбкорон, 

Кумитаи 

давлатии 

сармоягузор

к ва идораи 

амволи 

давлатк 

Ташкилотцои 

социбкорк, 

социбкорон, 

сохторцои 

идеологк,  

иттицодияцои 

ҷамъиятк, 

шахсони ҷавон 

Цамасола теъдод ва 

имконоти молиявии 

социбкорон зижд гашта 

истодааст (ба соли 2014 - 

145 цазор наф.) *7+. 

Цамкории зич, аз ҷумла 

омӯзонидани онцо аз рӯи 

имтижзцои андозбандии 

марбут ба фаъолияти 

эцсонкорк метавонад сацми 

маблағии зижди онцоро 

бирасонад 

9. Мактабц

ои олк 

Вазорати 

маориф, 

вазорату 

идорацои 

соцавк 

Донишгоцу 

донишкадацо, 

бахшцои кор 

бо ҷавонон ва 

занон, 

донишҷӯжн, 

иттицодияцои 

ҷамъиятк, 

намояндагицо

и ИҶТ 

Мактабцои олк имкон 

доранд, ки аз цисоби 

маблағцои худк 

(шартномавк) татбиқи 

барномацои донишгоции 

ҷавононро (идеологиро) бо 

фарогирии донишҷӯжн ва 

ҷавонони мацали 

ҷойгиршавк ба роц монанд, 

инчунин толорцо ва дигар 

имкониятцои техникии 

худро ба таври ройгон 

пешкаш намоянд 
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№ 
Номгӯи 

манбаъ 

Субъект- 

цамоцангсоз 

Субъект- 

иҷрокунанда 

Сацм- 

иштирок 

Вақт ва тарзи 

татбиқ 

10. Шаббака

цои 

телевизи

он ва 

радио 

Кумитаи 

телевизион 

ва радио, 

ҷомеаи 

шацрвандк, 

социбкорон 

Шаббакацои 

телевизион ва 

радио, 

сохторцои 

идеологк, 

иттицодияцои 

ҷамъиятк, 

ҷавонон, занон 

Шаббакацои радио ва 

телевизионк имкон доранд, 

ки аз цисоби даромадцо аз 

фаъолияти тиҷоратк 

амалисозии барномацо ва 

чорабиницои махсуси 

иҷтимок-идеологиро 

дастгирк намоянд 

11. Цафтано

мацо, 

рӯзномац

о ва 

маҷаллац

ои даврк 

Вазорати 

фарцанг, 

вазорату 

идорацои 

дахлдор, 

ҷомеаи 

шацрвандк, 

социбкорон 

Цафтаномацо, 

рӯзномацо ва 

маҷаллацои 

даврк, 

сохторцои 

идеологк, 

иттицодияцои 

ҷамъиятк, 

ҷавонон, занон 

Цафтаномацо, рӯзномацо ва 

маҷаллацои даврк имкон 

доранд, ки аз цисоби 

даромадцо аз фаъолияти 

тиҷоратк амалисозии 

рубрикацо ва чорабиницои 

махсуси тарғиботии 

идеологиро дастгирк 

намоянд 

12. Академи

яи илмцо 

ва 

институт

цои 

илмию 

тадқиқот

к 

Академияи 

илмцо ва 

вазорату 

идорацои 

соцавк 

Академияи 

илмцо, 

вазорату 

идорацои 

соцавк, 

олимон, 

коршиносон, 

сохторцои 

идеологк, 

иттицодияцои 

ҷамъиятк, 

ҷавонон, занон 

Академияи илмцо ва 

институтцои илмию 

тадқиқотк имкон доранд, 

ки олимони соца ва 

коршиносонро ба сифати 

ихтижрк барои баргузории 

чорабиницои гуногуни 

идеологк сафарбар созанд 
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№ 
Номгӯи 

манбаъ 

Субъект- 

цамоцангсоз 

Субъект- 

иҷрокунанда 

Сацм- 

иштирок 

Вақт ва 

тарзи татбиқ 

13. Мақомоти 

давлатии 

оид ба 

корцои 

дин 

Кумитаи оид 

ба корцои 

дин, танзими 

анъана ва 

ҷашну 

маросимцои 

миллк, 

сохторцои 

диннк 

Сохторцои 

динк, 

ходимони дин, 

сохторцои 

идеологк, 

иттицодияцои 

ҷамъиятк, 

ҷавонон, занон 

Мақомоти давлатии оид 

ба корцои дин ва 

сохторцои динк имкон 

доранд, ки ходимони динк 

ва диншиносонро ба 

сифати ихтижрк барои 

баргузории чорабиницои 

гуногуни идеологк-

тарбиявк сафарбар созанд 

14. Мактабцо, 

омӯзишго

ццо, 

коллеҷцо, 

литсейцо 

Вазорати 

маориф ва 

илм 

Субъектцои 

(ташкилоту 

муассисацои) 

соцаи маориф, 

сохторцои 

идеологк, 

иттицодияцои 

ҷамъиятк, 

ҷавонон, занон 

Субъектцои соцаи маориф 

имкони васеи иштироки 

цаматарафа дар татбиқи 

чорабиницои идеологиро 

доранд, аз ҷумла 

пешницоди толорцо, 

маводи аввалияи 

дафтардорк, технологияи 

компютерк ва ғайра (ба 

таври ройгон) 

15. Театрцо, 

китобхона

цо, боғцои 

фарцангив

у 

фароғатк, 

клубцо, 

толорцои 

намоиши 

кино 

Вазорати 

фарцанг, 

Кумитаи 

телевизион 

ва радио, 

мақомоти 

иҷроияи 

мацаллии 

цокимияти 

давлатк, 

социбкорон 

Театрцо, 

китобхонацо, 

боғцои 

фарцангиву 

фароғатк, 

клубцо, 

толорцои 

намоиши кино, 

сохторцои 

идеологк, 

иттицодияцои 

ҷамъиятк, 

ҷавонон, занон 

Мақомоти давлатк ва 

дигар сохторцои 

ҷамъияткю тиҷоратии 

соцаи фарцанг имкон 

доранд, ки (ба таври 

ройгон) чорабиницои 

фарцангк-идеологиро 

ташкил намоянд, толорцо, 

санъаткорон, чопи 

маводцо, дастгоци овозк ва 

ғайраро барои баргузории 

чорабиницои дилхоци 

идеологк таъмин намоянд 
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№ 
Номгӯи 

манбаъ 

Субъект- 

цамоцангсоз 

Субъект- 

иҷрокунанда 

Сацм- 

иштирок 

Вақт ва 

тарзи 

татбиқ 

16. Варзишго

ццо ва 

дигар 

иншооти 

варзишк 

Кумитаи 

ҷавонон, 

варзиш ва 

сайжцк, 

мақомоти 

иҷроияи 

мацаллии 

цокимияти 

давлатк, 

социбкорон 

Бахшцои  

ҷавонон, 

варзиш ва 

сайжцк, 

варзишгоццо ва 

дигар иншооти 

варзишк, 

сохторцои 

идеологк, 

иттицодияцои 

ҷамъиятк, 

ҷавонон, занон 

Мақомоти давлатк ва 

дигар сохторцои 

ҷамъияткю тиҷоратии 

соцаи варзиш имкон 

доранд, ки (ба таври 

ройгон) чорабиницои 

варзишк-идеологиро 

ташкил намоянд, 

толорцо, майдонцо ва 

ғайраро барои 

баргузории 

чорабиницои дилхоци 

идеологк таъмин 

намоянд 

Дар бисжр цолатцо цангоми амалк намудани 

чорабиницои тарбиявк ва маърифатию 

маълумотноксозии шацрвандон (аз ҷумла ҷавонон ҷицати 

пешгирии зуцуроти номатлуб ва бартарафсозии цама гуна 

мушкилоти цажтк дар байни онцо) аз ҷониби мақомоти 

дахлдор як қатор камбудицо—набудани имкониятцои 

иқтисодк-молиявк, техникк ва моддию ташкилк сабаб 

оварда мешаванд. Аммо ҷадвали мазкур ва тацлилцои 

боло акси цолат – нотавонии зецнк, паст будани сатци 

дониш, заифии малака ва қобилияти идоракунк ва 

каммасъулиятию коцилиро (танбалиро) дар иҷрои 

уцдадорицо ва вазифацои хизматк инъикос менамояд. 

Яъне, мецвари ноустувории низоми амалисозии 

чорабиницои идеологк на ба имконият, балки ба 

шахсият – масъулият ва касбияти шахс асос межбад.  
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Ҷадвали 1 дар навбати худ, консепсияеро ташкил 

медицад, ки дар роци тацкими низоми чорабиницои 

идеологк ва ж амалисозии бомароми идеологияи миллк 

барои субъектцои дахлдор, бахусус институтцои масъули 

давлатк цамчун роцнамо—василаи роцандозии 

фаъолияти устувор бо дарназардошти имкониятцо ва 

усулцои воқек, аз қабили манбацои муайяни 

маблағгузорк, цамоцангсозии чорацо, цамкории иҷтимок, 

сарфаи маблағ, истифодаи самараноки захирацо, 

вазифагузории амиқ ва ғайра метавонад истифода карда 

шавад.  

Тибқи маълумотцои мавҷуда дар цолати имрӯза 

цудудан 5-7% имкониятцои муайянгардида (нишон 

додашуда) истифода шуда истодаанд, боқимонда, 

бинобар сабабу омилцои дар боло муқарраршуда дар 

истифодаи васеъ қарор надоранд. 

 

ҚИСМАТИ МЕТОДК-АМАЛК 

 

Бацогузории ҷабцаи ташкилк-иқтисодии ҷаражни 

амалисозии чорабини(цо)и идеологк. 

Мацз низоми бомароми татбиқи чорабинк имкон 

медицад, ки маблағцои ҷалбгардида, аз ҷумла аз цисоби 

Буҷети давлатк сарфакорона истифода карда шаванд.  

Аз тацлилцои боло хулоса мебояд кард, ки имрӯзцо 

бинобар камфаъолии низоми идоракунк ва заиф будани 

(ж дар бисжр муносибатцо мавҷуд набудани) механизмцои 

цамкорицои иҷтимок барои амалк намудани чорабиницо, 

бахусус идеологк маблағи ба маротиб зижд сарф гашта 

истодааст. Танцо цамкорк, цамгироии хизматрасоницо ва 

низоми муайяни ташкили чорабиницо метавонад 

фаъолияти субъектцои дахлдори идеологиро тақвият 
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бахшад, натиҷанокк ва самарнокии чорабиницои идеологк 

ва ба ин васила таъсирбахшии онцоро нисбат ба ҷомеа 

таъмин созад. 

Қимат ва ж арзишмандии (нархи) цар як чорабинк, 

бахусус чорабинии идеологк дар муносибатцои идоракунк 

яке аз масъалацои диққатҷалбкунанда, эцсоск ва доимо 

андешашаванда мебошад. 

Бо цамин мақсад ҷицати тацлили амиқи масъала дар 

инҷо арзиши/қимати яке аз намудцои чорабинии 

идеологк - семинари омӯзишк - аз рӯи вақт, нафар, 

хизматрасонк ва дигар нишондицандацо мавриди барраск 

қарор дода мешавад. Цамзамон, сифатнокии чорабинк дар 

цамбастагк ба (доираи) тартиби мувофиқ ва муносиби 

амалисозк—Модели ташкили чорабинк (дар пожн оварда 

мешавад), иштироки хизматчии давлатк аз рӯи сарборк ва 

ҷалби институтцои ҷомеаи шацрвандк аз рӯи 

имкониятцои фароцамбуда тацлил ва бацогузорк карда 

мешаванд, то ин ки принсипцои таъмини самаранокк 

ва таъсирбахшии фаъолият, сарфаи вақт ва маблағ бо 

дарназардошти цамкории иҷтимок ба роц монда 

шаванд. 

Мисол: бигузор вазифа гузошта шавад, ки барои 

баргузории як чорабинк - семинари дурӯза, ки 25 нафарро 

фаро мегирад, чанд сомонк лозим мегардад? 

Сараввал баъзан нишондицандацои муцимро, ки сифати 

семинарро таъмин мекунанд, дар шакли зайл муайян 

месозем:  

 ВАҚТИ ХИЗМАТРАСОНК - камаш ду моц ж ин ки 44 

рӯзи корк (ниг. ба “Модели чорабинк”); 

 ҲАҚҚИ ХИЗМАТРАСОНИИ ҲАЙАТ – 27,2 сомонк/

рӯз ж ин ки 3,4 сомонк/соат [тибқи омори расмк музди 
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моцона ба цисоби мижна 600 сомонк мебошад+; 

 ҲАҚҚИ ХИЗМАТРАСОНИИ МУТАХАССИСИ 

КАСБК (КОРШИНОС) - 81,6 сомонк/рӯз ва ж 10,2 

сомонк/соат [хизмати мутахассиси касбк тахминан 3-4 

маротиб зижд мебошад+; 

 ИҶОРАИ ТОЛОР – 100 сомонк/соат [иҷораи толор ва 

асбоби садошунавк дар ш.Душанбе аз 100 то 3000 сомонк/соат 

мебошад+. 

Акнун, моро зарур аст, ки хароҷоти аввалиро ба инобат 

гирем, аз ҷумла: 

Цалли масаъала: ба цисоби минималк арзиши як 

чорабинк 5600 сомониро ташкил медицад. 

Номгӯи хароҷот Нарх/воцид Цамагк 

Хизмати цамоцангсоз/

роцбари лоица/чорабинк 

600 сомонк * 2моц 1200 сомонк 

Масъули молиявк 27,2 сомонк*10рӯз 272,2 сомонк  

Хизмати маърӯзачк /тренер 81,6 сомонк 

*2рӯз*2нафар 

326,4 сомонк  

Андози иҷтимок 25% аз цаққи 

хизмати цайати 

лоица 

450 сомонк  

Иҷораи толор/дастгоци садо 100 сомонк*16 соат 1600 сомонк  

Маводи дафтардорк 10 сомонк*25 нафар 250 сомонк  

Хӯрока 30 сомонк*2 рӯз* 25 

нафар 

1500 сомонк  

Цамагк  5598,6 

сомонк  
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Цамзамон, дар сурати истифода бурдани манбацои 

иловагк, яъне ба роц мондани цамкории иҷтимок ин 

маблағро метавон то 50% пожн овард, аммо ин аз 

қобилиятнокии шахси маъсул ва хусусияти чорабинк 

вобастагк дорад.  

Акнун, агар дар баргузории семинар аз манбацои дар 

боло овардашуда истифода намоем, яъне семинарро бо 

роци цамкорк амалк созем, пас маблағи мо баробар ба 

2800 сомонк сарфа мегардад. 

Дар ин ҷо, мақсад на танцо маълум кардани арзиши як 

чорабинк, ба монанди семинар буд, зеро чорабиницо аз 

рӯи талаботи муайян арзиши ба худ хосро социб 

мебошанд. Дар ин ҷо муайян карда шуд, ки кадом роцу 

усулцои банақшагирии молиявии чорабинк ва сарфа 

кардани маблағ мавҷуд мебошанд ва чк гуна бояд онцоро 

истифода намуд.  

Илова бар ин, қадами муцимтар дар ташкил ва 

баргузории чорабиницои идеологк ин муайян кардани 

иқтидори (потенсиали) субъектцои асоск мебошад.  

Субъектцои асосии чорабиницои идеологк мақомоти 

дахлдори цокимияти давлатк (ниг. ба банди б) қисми 1) 

фасли V.) мебошанд, ки масъулияти идоракунк ва 

цамоцангсозии тадбирцоро вобаста ба тарғиботи 

идеология дар байни ҷомеа социб мебошанд.  

Дар шароити муосири идоракунк субъектцои асоск 

нақш ва ваколати фармоишгарро социб гардидаанд, яъне 

татбиқи амалии чорабиницои идеологиро фармоиш 

медицанд. Ин вазъият ва ж талабот бинобар мацдуд будани 

имконияти кадрк ва фурсати иштироки бевоситаи 

мақомоти цокимияти давлатк дар амалисозии 

чорабиницо, инчунин вобаста ба тақозои принсипи 

идоракунии демократк ба вуқуъ пазируфтааст.  
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Ба сифати субъектцои иҷрокунанда бошад (дар ин 

сурат), асосан ташкилоту муассисацои 

махсусгардонидашудаи давлатии хоҷагидор, марказцо, 

клубцо, иттицодияцои ҷамъиятк ва ғайра (ниг. ба банди 

б).қисми 1) фасли V.) муайян шудаанд.  

Новобаста аз ин, фармоишдицанда - мақомоти 

дахлдори цокимияти давлатк айни замон вазифаи 

иҷрокунандаро низ (бо зарурати муайян) амалк 

менамоянд, ки ин муносибат (тарзи фаъолият) ба якчанд 

омили манфк, бахусус паст шудани самаранокии 

чорабинк метавонад боис гардад, аз ҷумла: 

 

 пайдо шудани низои манфиатцо – тибқи назарияи 

иқтисодк ва таҷрибаи амалк тақсимотчк ва ж 

фармоишгар наметавонад дар як вақт 

истеъмолкунанда ва ж иҷрокунанда бошад, зеро 

шафофияти назорат ва бацогузорк таъмин карда 

намешавад; 

 

 таъмин нагардидани рақобатнокк – яке аз омилцои 

асосии муайянкунанда ва таъминкунандаи сифат ин 

рақобатнокии муносибатцо мебошад, вале дар сурати 

иштироки бевоситаи фармоишгар дар татбиқи 

чорабиницо ин омили сифат аз байн меравад; 

 

 имконияти мацдуди ҷисмонк – имконияти 

ҷисмонии хизматчии давлатк барои дар як вақт амалк 

намудани ду ва зижда вазифацо мацдуд мебошад, зеро 

вазифаи хизматчк дар шароити муосир худ хело 

серталаб мебошад (мисоли равшани ин 

номувофиқатк дар пожн оварда мешавад). 
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МИСОЛ:  

Дар соли 2013 дар доираи яке аз барномацои давлатк 400 

лоица татбиқ гардида, цудуди 600 цазор нафар бо 

хизматрасонии муайян фаро гирифта шуд. Ин амал 

тавассути танцо як ницод (зерсохтори мақоми давлатк) 

иборат аз 10 нафар корманд (хизматчии давлатк) ба 

анҷом расонида шуд. Мувофиқан, ин муносибат (сарборк) 

ба як хизматчк ба андозаи 40 лоица/сол рост меояд. 

Тацлилцо мутобиқи Модели чорабинк (дар пожн оварда 

мешавад) нишон медицад, ки ин амалижт ба цисоби 

минималк 80 моц/солро ж ин ки 53,8 соат/рӯзро фаро 

мегирад. Яъне, хизматчии давлатк барои ба даст овардани 

нишондицандаи боло дар як рӯз 6,6 маротиба зижд кор 

кардааст, ки ин албатта, номумкин аст. Дар баробари 

ин, сарбории мазкур барои хизматчии давлатк 

(мутобиқи уцдадорицои мансабк) цудудан 10% вазифаи 

хизматиро фаро мегирад, пас цаҷми кори як хизматчк 

дар вазъияти мазкур дар як рӯз ба 538 соат баробар 

бацогузорк мегардад. 

 

Аз ин ҷо бармеояд, ки барои таъмини сифат ин 

амалро на 1-10 нафар, балки 76-760 нафар бояд иҷро 

мекарданд. Мацз цамин нобаробарк ж номуташаккилии 

фаъолият инъикосгари заифии низоми идоракунии 

чорабиницои идеологк маънидод мегардад. 

Цамин тариқ, фармоишдицанда наметавонад, ки дар 

як замон (цамзамон) иҷрокунанда бошад, чун барои ин 

иқтидори кадрии зижд мебояд дошт. Аммо ҷаражни 

ислоцоти хизмати давлатк, ки на танцо ба Тоҷикистон 

рабт дода мешавад, сижсати ихтисоркунандагии кадриро 

пеша кардааст. 
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Дар ин шароит роци муносиби таъмини самаранокии 

чорабиницо ин цамкории иҷтимок ва ба ин васила мацдуд 

гардонидани функсияцои иҷрокунандагии институтцои 

давлатк ва равона сохтани онцо бештар ба амалцои идорк 

ва цамоцангсозк мебошад. 

Ба сифати цамкорони иҷтимок ва иҷрокунандагон 

метавон институтцои ҷомеаи шацрвандиро (марказцои 

ҷавонон, гуруццои ташаббуск, иттицодияцои ҷамъиятк, 

марказцои рушд ва ғайраро), ки дар боло оварда шуда 

буданд, муайян намуд.  

Цар як институти ҷомеаи шацрвандк дар як вақт 

имкон дорад, ки то 2 лоицаро иҷро намояд, цамчунин бо 

ҷалби ин гуруци иҷрокунандагон метавон самаранокии 

пурраи чорабиницои идеологиро таъмин сохт, аз ҷумла: 

 таъмин гардидани самранокии хизмати давлатк 

нисбат ба фармоишгари давлатк (яъне, хизматчии 

давлатк фурсат пайдо мекунад, ки вазифаи 

бевоситаи худро бомаром иҷро намояд); 

 таъмини шароити рақобатпазирк ва ба ин васила 

сарфа намудани маблағ, аз ҷумла маблағцои буҷети 

давлатк; 

 фароцам гардидани замина (фурсат) барои 

интихоби лоицаи  бецтарин; 

 таъмини сифат ва таъсирбахшии чорабиницо; 

 зижд гардидани теъдоди субъектцои хизматрасонк-

иҷрокунандагони цадафу стратегияцои муцими 

давлатк; 

 дар ҷомеа баланд гардидани нуфуз ва эътибори 

цокимияти давлатк цамчун цамоцангсоз; 

 афзоиш жфтани шуғлнокк ва зижд гардидани 

ҷойцои корк аз цисоби субъектцои иҷрокунанда; 

 ба даст овардани дигар нишондицандацои муцими 
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иҷтимок ва таъминкунандаи устувории низоми 

фаъолият, ки атрофи онцо дар боло ишора шуда 

буд.    

Яъне, дар сурати бозравонии функсияцои амалии 

институтцои давлатк ба ташкилотцои 

махсусгардонидашудаи ғайрицукуматк ва ж ҷомеаи 

шацрвандк метавон системаи идоракунии фаъолиятро 

тақвият бахшид, аз ҷумла ин муносибат (сижсат) имконят 

медицад, ки низоми баргузории чорабиницои идеологк 

устувор гардад.     

Барои боз цам фацмотар шудан, вазъияти мазкур дар 

ҷадвали пацлу нисбатан возец нишон дода мешавад, ки 

дар сурати тақсимоти дурусти уцдадорицо то кадом 

андоза фаъолияти мақомоти цокимияти давлатк на танцо 

муътадил, цамчунин сабук ва устувор мегардад.
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Саволцои барои санҷиш ва тақвияти дониш: 

 

1. Амалисозк чк гуна фаъолият мебошад? 

2. Идоракунк чист? 

3. Цамкории иҷтимок чиро ифода менамояд? 

4. Дар цолати имрӯза чорабиницои идеологк чк гуна 

амалк мегарданд? 

5. Заминаи қонунгузории татбиқи чорабиницои 

идеологк дар кадом сатц аст? 

6. Бахши идеологиро дар кишвар (пуратар) кадом 

сохторцо идора ва амалк месозанд? 

7. Низоми идоракунк, цамоцангсозк ва 

амалигардонии чорацои идеологк аз кадом 

сохторцо иборат мебошад? 

8. Ноустувории низоми бургузории чорабиницои 

идеологк ба чк асос межбад? 

9.  Номуваффақии барномацои мацаллк аз куҷо 

сарчашма мегирад? 

10. Сабабу омилцои ноустувории низоми идоракунк 

кадомцоянд? 

11. Истифодабарии имконоти мавҷуда дар 

амалисозии чорабиницо дар кадом сатц қарор 

дорад? 

12. Кадом манбацои воқеии маблағгузории 

чорабиницои идеологк мавҷуданд? 

13. Мецвари ноустувории низоми амалисозии 

чорабиницои идеологиро кадом омилцо ташкил 

медицанд?  
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§3. УСУЛЦО ВА Ж ТАРТИБИ (МОДЕЛИ)  

ТАШКИЛИ ЧОРАБИНК ЦАМЧУН РОЦНАМОИ 

ТАЦКИМИ НИЗОМИ ТАТБИҚИ АМАЛЦОИ 

ИДЕОЛОГК 

 

ҚИСМАТИ МЕТОДК-АМАЛК 

 

Мақсад: баланд бардоштани сатци дониш ва 

маълумотнокии гуруццои мақсаднок оид ба роцу усулцо 

ва тартиби ташкили цар як чорабинк ва ж лоица цамчун 

низоми алоцида. 

Гуруццои мақсаднок: масъулон ва мутахассисони 

соцацои кор бо ҷавонон, занон, дин, мақомоти иҷроияи 

мацаллии цокимияти давлатк, омӯзгорони соцаи 

тарбиявк ва беруназсинфии системаи маориф, 

мутахассисони иттицодияцои ҷамъиятии ҷавонон ва 

масъулони корхонаву ташкилотцои азим. 

Нақша:   

3.1 Мафцуми чорабинк/лоица ва амал; 

3.2Модели ташкили чорабинк цамчун низоми 

умумк барои ташкил, банақшагирк, амалисозк ва 

натиҷагирии цар як чорабинк/лоица дар самти 

таъмини сифати амалцои идеологк. 

 

3.1 Мафцуми чорабинк/лоица ва амал 

 

То ин мавзуъ ҷанбацои назариявк, цуқуқк, 

асосноккунк, зарурк, тацлилк, таҷрибавк, тавсиявк, 

озмоишк ва то андозае методию амалии мавод мавриди 

омӯзиш ва барраск қарор дода шуданд, ки дар умум 

татбиқи бомароми онцо низоми устувори амалисозии 
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чорабиницои идеологиро ташкил медицанд. 

Цар як чорабинк дар навбати худ, хусусият ва таркиби 

(сохти) хоси худро социб мебошад. Аз ин рӯ, агар то ин 

замон роцу усулцои системаи баргузории чорабиницои 

идеологк барраск ва муайян гардида бошанд, пас ин 

ҷониб тартиби ташкили цар як чорабинк ва ж лоица 

мавриди омӯзиш қарор дода мешавад. Яъне, чорабинк ва 

ж лоица цамчун низоми алоцида омӯхта мешавад, зеро он 

низ аз бандцои гуногун, аз ҷумла банақшагирк, тациясозк, 

амалисозк, натиҷагирк, маблағгузорк, бацодицк ва ғайра 

иборат мебошад. 

Дар ин ҷо чорабинк на цамчун амалк яккарата ва ж 

муваққатк, балки цамчун маҷмӯи амалцо ва ж лоицаи 

комил барраск мегардад. Умуман дар ҷомеаи муосир 

чорабинк цамчун маҷмӯи амалцо дониста шуда, одатан 

дар шакли лоица иборат аз якчанд бандцо ташкил ва 

амалк гардонида мешавад. Ж ин ки чорабинк - амали 

мутташакил ва ж маҷмӯи амалцое, ки барои татбиқи 

мақсад(цо)и муайян равона гардидаа(нд)ст. Яъне, 

чорабинк ин як амалк хурд нест, ки асосан (дар 

муносибатцо—имрӯз) чунин шуморида мешавад. Ин 

муносибат ва ж нофацмк чаро пайдо шудааст? Посухи ин 

савол дар боло оварда шуда буд – чорабиницое, ки 

имрӯзцо амалк мегарданд, мутаассифона ба ҷузъ нақша ва 

ҷамъи иштирокчижн дигар чизе надоранд, ва мувофиқан 

аз низоми муносиби натиҷагирк, идоракунк, цамоцангсозк 

ва таъсирбахшк мацрум мебошанд.  

Бо ибораи дигар, чорабинк имрӯз цамчун як амалк 

яккаратаи камтаъсир фацмида мешавад ва он бо чунин 

нақш, на танцо дар байни ҷомеа, балки дар фацмиши 

масъулон низ ҷой гирифтааст. Яке аз сабабцои калидии 

ноустувории низоми чорабиницои идеологк мацз дар 
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цамин нокомк – фарқ нагузоштан байни чорабинк ва амал ва 

ба ин васила риоя нагардидани тартиботи бевоситаи 

(банақшагирк, амалисозк, натиҷагирк ва ғайра) - асос межбад.  

Чорабинк калимаи мураккаб буда, асосан аз ду қисм 

«чора» ва «бинк» иборат буда, маънои дидан, андешидан 

ва амалк сохтани чорацоро ва ж амалцоро дорад. Дидан 

дар навбати худ, ҷанбацои гуногунро дар бар мегирад, 

яъне дидани чк, кадом чора, чк гуна, кай ва ғайра, ки 

посухи онцоро мушаххасан бо тартиби зерин овардан 

мувофиқ мебошад: 

 Чк ва ж кадом чора? - тацлили вазъиятк дахлдор, 

асоснокии цуқуқк ва муайян намудани зарурати 

баамаломада, натиҷагирк, нақшаи амалцо; 

 Чк гуна ва ж чк тарз? – роцу усулцои татбиқ, 

цамкории иҷтимок, банақшагирк ва маблағгузорк; 

 Кай? – нақшаи тақвимк, нақшаи мантиқк, 

натиҷагирк, мониторинг ва бацодицк. 

Яъне, барои амалк сохтани цар як чорабинк зарур аст, 

ки тамоми унсурцои сохторк ва таркибии он ба инобат 

гирифта шаванд. Танцо як мафцуми «дидан»-и чора худ 

посухи якчанд саволро талаб менамояд, ки дар роци 

даржфти он чандин амалцоро мебояд ба анҷом расонид.   

Дар баробари ин, таркиби чорабинк сохти лоицаро 

монанд мекунад ва дар воқеъ чунин цам мебошад. Цам 

сохти чорабинк ва цам сохти лоица хусусият ва таркиби 

ягона доранд. Аммо лоица метавонад аз якчанд чорабинк 

ва амалцои дахлдор иборат бошад, дар цоле ки чорабинк 

метавонад танцо аз амалцо иборат бошад. Яъне, новобаста 

аз сохти ягонаи ташкилк, чорабинк дар як вақт метавонад 

зерлоица бошад. 

Цамин тариқ, дар пожн Модели ташкили чорабинк ва 

ж лоица (минбаъд “Модели чорабинк”) бо назардошти 
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таркиби хоси он аз рӯи пайдарпайии сохт, мундариҷа ва 

талаботи сифат оварда мешавад. 

 

2) Модели ташкили чорабинк цамчун низоми 

умумк барои ташкил, банақшагирк, амалисозк ва 

натиҷагирии цар як чорабинк/лоица дар самти 

таъмини сифати амалцои идеологк. 

 

Модели мазкур цамчун низоми умумк барои 

ташкил, банақшагирк, амалисозк ва натиҷагирии 

чорабинии/лоицаи дилхоц тация мегардад ва онро 

метавон цам барои тадбирцои идеологк ва цам дигар 

соцацо истифода намуд.  

Модели чорабинк ба тацлил ва тавсияцои боло 

цамбастагии зич дорад, мувофиқан дар сохтори он баъзан 

маводцо бо иқтибос ва ишорацои техникк оварда 

мешаванд. 

Мақсад аз роцандозии Модели мазкур ин мусоидат 

намудани ба субъектцои татбиқкунандаи чорабиницои 

идеологк ҷицати: 

 даржфти роцу усулцои муносиби амалисозии 

чорацо; 

 тация ва банақшагирии чорабинк ва ж лоицаи 

дахлдор; 

 амалисозии чорабинк ва ж лоицаи дахлдор бо 

дарназардошти таъмини сифат, таъсирбахшк ва 

цадафраск;  

 пайдо кардани манбацои муътамади 

маблағгузории чорабинк; 

 амалисозии каммасрафи чорабинк;   

 арзжбии натиҷацо, мониторинг ва бацодиции 

амалцо ва таъсирнокии онцо ба вазъият. 
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Дар умум Модели чорабинк цамчун василаи 

ташкилию амалк дар роци ташаккули система ва ж 

низоми устувори баргузории чорабини(цо)и 

идеологк дар байни ҷомеа ва ҷавонон бо истифода аз 

имконият ва захирацои фароцамбуда омода мегардад. 

Тартиби ташкили чорабинк/лоица бо принсипцои 

зерин асос межбад: 

 Цамчун низоми фаъолият истифода бурдани 

тартиби муайяншуда;  

 Риоя намудани тамоми қадамцо, қоидацо ва 

талаботи муайянгардида, агар дигар талабот аз 

ҷониби фармоишгар (маблағгузор) муқаррар 

нагардида бошад; 

 Интихоби озод ва асосноки мавзуъ; 

 Сари вақт ба анҷом расонидани бандцои амалк; 

 Мавриди амал қарор додани тавсияцои 

тарцрезигардида; 

 Риояи пурраи шакли тацияи лоица/чорабинк, 

агар дигар шакл аз ҷониби фармоишгар 

(маблағгузор) муқаррар нагардида бошад. 

 

 

3.2 ҚАДАМЦОИ АСОСИИ ТАШКИЛИ ЧОРА-

БИНК ЛОИЦА 

 

Модели чорабинк (лоица) аз якчанд қисмцо иборат 

мебошад ва бо мақсади фацмо ва дастрас гардидан, онцо 

дар пожн бо қадамцо ҷудо карда мешаванд. Риоя ва 

татбиқи цар яке аз қадамцо аз ҷониби субъектцои 

дахлдор муцим арзжбк мегардад.  
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ҚҚ  
адами адами II. . ИНТИХОБИ МАВЗУЪИНТИХОБИ МАВЗУЪ  

Интихоби мавзуъ қадами муцими чорабинк 

буда, номгузорк, самт ва усулцои 

фаъолиятро дар роци расидан ба мақсадцои 

ницок муайян месозад. Асосан интихоби мавзуъ аз рӯи 

масъала ва ж мушкилоти муайян ташкил мегардад ва он 

хусусияти назариявк дорад. 

Цангоми интихоби мавзуъ назари субъектцо, бахусус 

гуруццои мақсаднок муцим мебошад, ичунин мебояд  

назарияи иқтидорнокк ва қобилияти иҷрокунандагон дар 

робита ба андешидани 

тадбирцои оянда 

ташаккул дода шавад. 

Номи мавзуъ бояд 

ифодаи кӯтоц буда, умқ 

ва ж муцтавои масъалаи 

(мақсади) 

интихобшударо дар як-

ду ҷумла инъикос кунад. 

 

ҚҚ  
адами адами IIII. . ТАЦЛИЛИ ВАЗЪИЯТТАЦЛИЛИ ВАЗЪИЯТ  

Дар асоси мавзӯи интихобгардида барои 

самаранокии фаъолият ва муайян кардани 

сарцадоти чорабинк зарур аст, ки вазъияти 

баамаломада мавриди тацлили васеъ қарор дода шавад.  

Тацлили вазъият одатан бо тарзу усулцои гуногун 

ташкил мегардад, вале усули каммасраф ва мувофиқтар 

ин ҷамъоварии маълумот мебошад. 

Ҷамъоварии маълумот оид ба тацлили вазъият 

Иттилоот дар ҷаражнцои идоракунк, бахусус тацияи 

лоица нақши цалкунанда дорад, чун тамоми муносибатцо 

МИСОЛ: Яке аз масъалацое, ки ҷомеаи 

ҷацониро, цамчунин Тоҷикистонро ба 

ташвиш овардааст, ин афзоишжбии 

экстремизм дар байни шацрвандон, аз 

ҷумла ҷавонон мебошад. 

Пас, номи мавзуъ метавонад чунин 

интихоб карда шавад: “Пешгирии 

экстремизм дар байни ҷавонон”.  
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мацз аз цамин рукни цажтк манша мегирад. Дар ин росто 

гуфтори – Касе дар ихтижр иттилоот дорад, ҷацонро идора 

мекунад! – мувофиқ аст, зеро дар воқеъ иттиллот калиди 

дари бисжр муамоцо мебошад ва дар идоракунк мавриди 

тацлил, барраск, бацогузорк, хулосабарорк, танзим ва 

пешбурди муносибатцо ба таври васеъ истифода карда 

мешавад. 

Дар амал усулцои гуногуни ҷамъоварк ва ж ташкили 

иттилоот истифода мегарданд, ки дар ин ҷо 5 намуди 

мутаносибан маъмули онцо манзур мегардад. 

Усули пурсиш 

Пурсиш усули нисбатан маъмул буда, бо роци 

муроҷиати шифоцк ва хаттк ба гуруццои мақсадноки 

одамон (мавриди тадқиқот қарор дошта) ва ж 

пурсидашавандагон аз рӯи масъалацои тадқиқотк ба амал 

бароварда мешавад.  

Усули мусоциба 

Мусоциба усули дигари ҷамъоварии иттилооти 

сотсиологк буда, дар шакли саволу ҷавоб амалк гардонида 

мешавад. Мусоциб-шахси социби маълумоти махсус ва ж 

махсусан омӯзонидашуда тариқи шифоцк савол медицад 

ва фард/гуруци мақсаднок ба саволцои гузошташуда, 

посух пешницод меамояд. Рӯйхати саволцо/ саволнома 

тибқи барномаи тадқиқотк қаблан омода карда шуда, 

сипас ба мусоциб барои гузаронидани пурсиш таъмин 

карда мешаванд.  

Усули мушоцида 

Дар ин усул ҷаражнцо, цодисацо ва падидацои муайян 

аз ҷониби тадқиқотчк бевосита мавриди мушоцида қарор 

дода шуда, воқеацои мувофиқ ба қайд гирифта мешаванд. 

Бақайдгирии воқеацо цангоми мушоцида дар шаклцои 

гуногун: ҷадвали қайдцо, навори видеок, сабти аудиок, 
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расмгирк ва ғайра сурат мегирад. Яъне, тадқиқотчк 

цолатцои дилхоцро ба цисоб мегирад ва онро барои 

коркарди минбаъда пешницод менамояд.   

Усули тацлили цуҷҷатцо 

Дар ин намуди ташкили/ҷамъоварии иттилоот 

манбаи асоск цуҷҷатцои 

расмк ва ғайрирасмк 

баромад менамоянд. Ба 

сифати цуҷҷатцои 

тацлилк санадцои 

қонунгузорк ва меъжрии 

цуқуқк, мактубцо, 

рӯзномацо, ВАО, 

сацифацои интернетк, 

адабижт ва ғайра чк дар 

шакли хатк ва сабтк ва 

чк электронк истифода 

мегарданд.  

Усули сотсиометрк 

Усули мазкур бо мақсади омӯзиши муносибатцои дар 

байни гуруццои хурд, ба монанди оилацо, бахшцои 

соцавии ташкилотцо, ақалиятцо ва ғайра ҷаражндошта 

истифода мегардад. Омӯзиш тибқи ин усул бо роци 

ташкили тадқиқотцои гуногун оид ба тацқиқ ва 

бацогузории низоми муносибатцои байнишахск ва 

байниаъзогк амалк карда мешавад.  

Барои самаранокии фаъолият дар самти ҷамъоварии 

иттилоот тадқиқотчиро зарур мегардад, ки нақшаи 

фаъолияти худро бо фарогирии як ж якчанд усулцои 

тадқиқотк ва вақти дахлдор тартиб дицад. Дар ин нақша 

цамчунин мебояд гуруццо ва ж фарди мақсаднок муайян/

МИСОЛ: Мутобиқи маълумоти 
http://cyberleninka.ru/article/n/problema-
profilaktiki-ekstremizma-v-molodezhnoy-

srede зарур шуморида мешавад, ки дар 

роци мубориза ба зуцуроти номатлуб 

ҷанбацои психологии синнусолк ва 

иҷтимоии ҷавонон ба инобат гирифта 

шаванд. 

Бар асоси маълумоти расмк дар сафи 

ифротгарожни ба ном “Давлати 

исломии Шому Ироқ” 386 

шацрвандони Тоҷикистон шомил 

мебошанд, ки аксарияташон ҷавононад 
(http://news.tj/ru/news/igil-v-tadzhikistane
-priznana-terroristicheskoi).      

http://cyberleninka.ru/article/n/problema-profilaktiki-ekstremizma-v-molodezhnoy-srede
http://cyberleninka.ru/article/n/problema-profilaktiki-ekstremizma-v-molodezhnoy-srede
http://cyberleninka.ru/article/n/problema-profilaktiki-ekstremizma-v-molodezhnoy-srede
http://news.tj/ru/news/igil-v-tadzhikistane-priznana-terroristicheskoi
http://news.tj/ru/news/igil-v-tadzhikistane-priznana-terroristicheskoi
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интихоб карда шавад, то ин ки цангоми тацияи усулцои 

тадқиқотк имконият, шахсият ва иқтидорнокии онцо ба 

инобат гирифта шаванд.  

Интихоби усули ҷамъоварии маълумот аз мақсади 

гузошташуда ва натиҷацои интизорк вобастагк дорад, 

вале истифодаи мунтазамии манбацои мавҷуда тавсия 

дода мешавад. 

Цангоми истифодаи маълумоти дастрасгардида 

нишон додани манбаъ зарур шуморида мешавад. Бажн 

кардан ва ж овардани цар як масъала, иқтибос, вазъият ва 

ғайра цолатцо дар сурате воқек ва ж далелнок цисобида 

мешавад, агар манбаи он нишон дода шуда бошад.  

Цамкории иҷтимок  

Пеш аз тацияи чорабинк ва ж лоица зарур аст, ки 

ҷанбацои амалии назарияи муайянгашта, иқтидорнокк 

ва қобилияти иҷрокунандагон барраск карда шаванд. 

Бахусус тацкими заминацои иқтисодии чорабинк, яъне 

ҷалби манбацои иловагии маблағгузорк ва ж сацмгузорк 

ба мақсад мувофиқ мебошад.  

Барои ин зарур аст, ки сараввал манбаи асосии 

маблағгузорк муайян карда шавад. Албатта цануз 

цангоми интихоби мавзуъ ин манбаъ бояд интихоб/

тахмин гардида бошад, вале барои пайдо кардани 

эътимод зарур мегардад, ки эцтимоли маблағгузорк 

шудани чорабинк тақвият бахшида шавад. 

Сипас, барои таъмини самаранокии фаъолият, 

тацияи лоицаи каммасраф, вале таъсирбахш зарур 

мегардад, ки цамкорони иҷтимок муайян карда шаванд. 

Дар ин зинаи фаъолият мебояд бо дарназардошти 

зарурати баамаломада (талаботи лоица) бо теъдоди 

муайяни субъектцо мавзуъ ва уцдадорицои цамкории 
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оянда барраск карда шаванд ва ризоияти хаттии онцо 

гирифта шавад. 

Акнун яке аз цамкорони иҷтимоиро бояд, ки ба 

сифати цамкори асоск ва ж кул интихоб кард. Вале бояд 

дар назар дошт, ки дар 

бисжр мавридцо ба 

сифати цамкори асоск 

цамон ташкилоте 

интихоб карда мешавад, 

ки агар дар татбиқи 

чорабинк/лоица сацми 

бештар, ба монанди 

маблағгузории фаъолият 

дошта бошад.  

Цамин тариқ бо дарназардошти мувофиқати самти 

фаъолият ва имконияти нисбатан васеи маблағгузорк (дар 

доираи Барномаи миллии рушди иҷтимоии ҷавонон) Кумитаи 

ҷавонон, варзиш ва сайжцк ба сифати цамкори асоск интихоб 

мегардад. 

Вазорати маориф ва илм бошад, барои таъмини толорцо 

ва Кумитаи телевизион ва радио барои сабт ва пахши 

иттилоот аз ҷаражни чорабинк/лоица ба сифати цамкорон 

интихоб мегарданд. 

Барои ташаккули заминаи устувори цамкорицо бо 

цамкорони интихобшуда гуфтушунидцои расмк (тариқи 

мукотиба ва вохӯрицо) баргузор гардида аз рӯи уцдадорицо ва 

сацмгузорицо созишнома ба имзо расонида мешавад.  

 

МИСОЛ: Барои амалисозии чорабинк 

дар самти пешгирии экстремизм дар 

байни ҷавонон ба сифати цамкорони 

иҷтимок метавон кумитацои 

ҷавонон, варзиш ва сайжцк ва 

телевизион ва радио ва Вазорати 

маориф ва илмро интихоб намуд (ниг. 

ба банди б) қисми 1) фасли V.). 
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ҚҚ  
адами адами IIIIII. . ТАЦИЯИ ЛОИЦАИ ДАРХОСТАЦИЯИ ЛОИЦАИ ДАРХОСТКТК  

Барои амалк намудани цар як чорабинк 

зарур аст, ки заминаи назариявию тацлилк 

ва методии он дар шакли хаттк ташаккул 

(тартиб) дода шавад. Мацз тарци хаттии чорабинк дар 

умум лоица ном гирифта шуда, барои роцандозии амалцо 

ва бадастории цадафцои гузошташуда, цамчун асос 

истифода бурда мешавад. Бо ибрози соддатар лоицаи 

дархостк ва ж тарци хаттк шиносномаи чорабинк буда, 

тамоми заминацои асосноксозк ва ташкилию цуқуқиро, аз 

қабили тацлили вазъият, нишондицандацои асоск, 

мақсаду вазифацо, роцу усулцои татбиқ, нақшаи амалцо ва 

маблағгузорк, натиҷагирк, мониторинг ва бацодицк ва 

ғайра фаро мегирад. 

Аз ин рӯ, дар ду дацсолаи охир амалисозии 

чорабиницои гуногуни иҷтимок дар асоси лоицаи қаблан 

омодакардашудаи дархостк ба цукми анъана даромада, ин 

собиқа дар тамоми системацои идоракунк ба таври васеъ 

истифода бурда мешавад. 

Лоицацои дархостк ва ж барномацо асосан шаклцои 

гуногун дошта, аз сохтор ва ж тартиби муайяни 

инъикоскунандаи асоснокк, мақсад, вазифацо, 

маблағгузорк, натиҷагирк ва дигар нишондицандацо 

иборат мебошад. Шаклцои лоицацо асосан аз ҷониби 

ташкилотцои фармоишгар ва ж маблағгузор муайян карда 

мешаванд. 

Дар инҷо бошад, барои истифодаи васеъ шакли 

умумиқабулшудаи лоицаи дархостк бо фарогирии 

тартибу сохтори зарурк оварда мешавад ва онро имкон 

дорад, ки дар цама цолат (барои амалк сохтани чорабинии 

дилхоц, аз ҷумла идеологк) истифода намуд.   

а) Нишонк (маълумотцои умумк) 
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Номи лоица: Пешгирии эстремизм дар байни ҷавонон 

Номи ташкилот: Маркази «Намуна» 

Номи роцбари лоица: Намуна Х. 

Муцлати татбиқи лоица: 12 моц 

Суроғаи ташкилот:   ш.Душанбе, кӯч.Намуна ХХ 

Рақами телефон: 111 1111 11111 

Почтаи электронк: namuna@namuna.tj 

Маълумоти бонкк ва ОАО «Бонки Намуна», ш.Душанбе, 

б) Асоснокк ва тацлили вазъият 

Асоснокк бо фарогирии заминацои цуқуқк (санадцои 

меъжрию цуқуқии дахлдор) ва зарурати татбиқи лоица 

(чорацои дар назар дошташуда), инчунин интизории 

умумк ва ж таъсирбахшии он оварда мешавад. 

Тацлили вазъият дар асоси маълумоти 

ҷамъовардашуда дар шакли бацогузории цолати воқек ва 

хулосацои дахлдор (мақсад ва вазифацои лоица) тация 

карда мешавад. Цамзамон, дар ин қисмат вобаста ба цалли 

мушкилоти мавҷуда бо истифода аз тарзу усулцои 

мувофиқ (мутобиқи лоица), аз ҷумла сацмгузории 

Нишонк ва ж маълумотцои умумии лоицаи дархостк 

дар сацифаи якуми лоица оварда шуда, аз номи лоица 

(бояд ба чорабинк ва мавзӯи интихобшуда алоқамандк 

дошта бошад), номи ташкилоти дархостдицанда, номи 

роцбари лоица, суроғаи ташкилоти дархостдицанда, 

рақами телефон, почтаи электронк, маълумоти бонкк ва 

суроғаи он ва дигар маълумоти инъикоскунандаи 

иттилоотии аввалк иборат мебошад. 
МИСОЛ:  

Дар цамбастагк ба мавзӯи дар боло интихобшуда нишонк чунин 

сурат мегирад:  

 

mailto:namuna@namuna.tj
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ташкилотцои цамкор 

маълумоти умумк 

оварда мешавад. 

Боиси зикр аст, 

ки аз асоснокк ва 

тацлили вазъият 

заминацои мусоид ва 

муносибро барои 

дастгирк жфтани 

лоицаи дархостк (дар 

оянда низ) аз ҷониби 

ташкилотцои 

маблағгузор 

фароцам меорад. Аз 

ин рӯ, дар ин зина 

мебояд зиждтар 

таваҷҷуц намуд. 

 

Диққат: Дар ин 

зина маълумотцои 

тибқи Қадами 2 

ҷамъоварк шуда ва 

қарорцои қабул 

гардида, истифода 

меградад. 

 

 

в) Мақсад ва вазифацо 

Сохтор ва таркиби лоицаи дархостк бо тамом ба 

якдигар вобастагк дошта, бо тартиби аз кул ба ҷуз ва 

тарзи кумулятивк маълумотцои овардашуда мушаххас ва 

МИСОЛ: Мутобиқи маълумоти http://

cyberleninka.ru/article/n/problema-profilaktiki-

ekstremizma-v-molodezhnoy-srede зарур 

шуморида мешавад, дар роци мубориза ба 

падидацои номатлуб ҷанбацои психологии 

синнусолк ва психологии иҷтимоии 

ҷавонон ба инобат гирифта шавад. 

Бар асоси маълумоти расмк дар сафи 

ифротгарожни ба ном Давлати исломии 

Шому Ироқ 386 шацрвандони Тоҷикистон 

шомил мебошанд, ки аксарияташон 

ҷавононад (http://news.tj/ru/news/igil-v-
tadzhikistane-priznana-terroristicheskoi). 
Бо назардошти мувофиқати самти 

фаъолият ва имконияти нисбатан васеъ 

Кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайжцк ба 

сифати цамкори асоск интихоб 

гардидааст. 

Вазорати маориф ва илм барои таъмини 

толорцо ва Кумитаи телевизион ва радио 

барои сабт ва пахши иттилоот аз ҷаражни 

чорабинк/лоица бо Маркази «Намуна» 

цамкорк менамоянд. 

Бо назардошти ин вазъият ва 

имкониятцои цамкорк, тасмим гирифта 

шуд, ки барои баланд бардоштани сатци 

маълумотнокии ҷавонони кӯчаи Х дар 

самти муқовимат ба экстремизм чорацои 

маърифатк-иттилоотк гузаронида 

шаванд. 

http://cyberleninka.ru/article/n/problema-profilaktiki-ekstremizma-v-molodezhnoy-srede
http://cyberleninka.ru/article/n/problema-profilaktiki-ekstremizma-v-molodezhnoy-srede
http://cyberleninka.ru/article/n/problema-profilaktiki-ekstremizma-v-molodezhnoy-srede
http://news.tj/ru/news/igil-v-tadzhikistane-priznana-terroristicheskoi
http://news.tj/ru/news/igil-v-tadzhikistane-priznana-terroristicheskoi
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сацец дар шаклцои хос коркард карда мешаванд.  

Мақсади лоица/чорабинк аз мавзӯи интихобшуда ва 

хулоса(цо)и дар банди б) цамин қадам овардашуда манша 

гирифта, дар як ҷумла, мушаххас, дастрас (бо андоза ва 

вақти муайян) ва дар замони «оянда» тация карда 

мешавад. 

Вазифацо дар навбати худ, аз мақсади лоица манша 

гирифта, мушаххас аз ду ва зижда ҷумлацои 

рақамгузоришуда иборат буда, бо нишон додани шакли 

чорабинк, вақт, андоза, гуруццои мақсаднок, цамкорон 

(мавриди зарурат) тация карда мешаванд. 

г) Тарзу усулцои татбиқи вазифацо 

Нисбат ба цар як вазифа тарзу усулцои хоси татбиқ бо 

низоми муайян (давомнокии чорабинк, макони баргузорк, 

иштироккунандагон ва ғайра) оварда мешаванд.  

Дар ин банд зарур аст, ки сацми маблағгузори асоск, 

ташкилот ва субъектцои цамкор мушаххас нишон дода 

шаванд, зеро дар оянда уцдадорицои тарафцо аз он манша 

МИСОЛ: 

Мақсад: баланд бардоштани сатци маълумотнокии ҷавонони кӯчаи 

Х оид ба масъалацои марбут ба муқовимат ба экстремизм дар 

муцлати 12 моц. 

Вазифацои лоица/чорабинк: 

 Таъсиси гуруци корк ва тацияи маводи иттилоотии дахлдор ва 

чопи он дар муцлати 2 моц; 

 Дар якҷоягк бо ташкилотцои цамкор баргузории 40 мулоқотцо 

дар байни ҷавонони гуруццои ХХ оид ба маълумотноксозии онцо 

атрофи масъалацои экстремизм дар муцлати 10 моц; 

 Мониторинг ва бацодиции ҷаражни татбиқи чорабинк/лоица ва 

таъсирбахшии он, цамзамон омода сохтани гузориш аз натиҷаи 

фаъолияти мониторингк. 
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мегирад. Цамчунин, ин банд фарогири шакли цуқуқии 

фаъолият буда, он дараҷаи масъулияти субъектцоро 

муайян месозад. 

д) Нақшаи тақвимк 

Нақшаи тақвимк ва ж нақшаи амалцо ба бандцои в) ва 

г) асос жфта, дар шакли ҷадвал (замимаи 1) оварда 

мешавад. Ҷадвал аз якчанд сутунцо, аз ҷумла «тартиби 

МИСОЛ: 

Амалисозии вазифаи 1. 

Барои тацияи маводи иттилоотк дар самти муқовимат ба 

экстремизм гуруци корк аз цисоби мутахассисони соцацои дахлдор 

таъсис дода мешавад. Фаъолияти гуруци корк дар бинои воқеъ дар 

суроғаи Х ба роц монда мешавад. 

Амалисозии вазифаи 2. 

Бо мақсади баланд бардоштани сатци маълумотнокии ҷавонон оид 

ба падидаи экстремизм дар байни онцо мулоқотцо баргузор карда 

мешаванд.  Дар баргузории мулоқотцо, аз ҷумла таъмини толор ва 

дастгоци овозк бо ташкилотцои Х созишнома ба имзо расонида 

мешавад. Мулоқотцо 10 моц давом карда, цар моц 4 мулоқот дар 

ҷамоатцои Х баргузор карда мешаванд. Маърӯзачкжни мулоқотцо 

тибқи озмун аз цисоби мутахассисони соцацои дахлдор ҷалб карда 

шуда, бо онцо шартнома ба имзо расонида мешавад. 

Амалисозии вазифаи 3. 

Ҷаражни татбиқи лоица ва таъсирбахшии он мониторинг карда 

шуда, бацодицк мегардад. Мониторинг дар ду шакл (фосилавк ва 

натиҷавк) ва якчанд давр аз ҷониби гуруци мустақил баргузор карда 

мешавад. Усулцои мониторинг аз пурсиш ва кор дар фокусгуруц 

иборат мебошад. Аз натиҷаи мониторинг ва бацодицк гузориш 

омода карда шуда, манзури цамкорон ва ташкилоти маблағгузор 

пешницод мегардад. Гуруци мониторингк аз оғоз то интицои лоица 

фаъолият карда, амалцои алоқаманди он дар доираи лоица 

маблағгузорк мегардад. 
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рақамгузорк», «номгӯи амалцо», «муцлат» (соат, рӯз, моц 

ва ж сол), «иҷрокунандагон», «мусоидаткунандагон» ва 

«эзоц» иборат буда, мушаххасоти доимоистифода-

шавандаи лоицаро фаро мегирад. Нақша бо тартиби 

муайян цар як вазифаро бо амалцои алоцида ва 

нишондицандацои хос дар бар мегирад. 

Бинобар оммафацм будани қисми зижди мафцумцо, 

баъзеи онцо тавзецот дода мешавад.  

Дар сутуни «иҷрокунандагон» номгӯи ташкилот(цо)и 

асоск-иҷрокунанда(гон)и лоица/чорабинк оварда мешавад. 

Инчунин, мумкин аст, ки дар ин сутун зерсохторцо ва 

воцидцои ташкилот нишон дода шаванд, яъне цар ницоде, 

ки ба иҷрокунанда вобастагк дорад, оварда мешаванд. 

Дар сутуни «мусоидаткунандагон» номгӯи 

ташкилотцои цамкор ва цангоми зарурат зерсохторцои 

онцо оварда мешавад. 

МИСОЛИ Нақшаи тақвимк дар замимаи 1 оварда 

шудааст. 

е) Нақшаи мантиқк 

Нақшаи мантиқк ба бандцои в) ва д) асос жфта, дар 

шакли ҷадвал (замимаи 2) иборат аз якчанд сутунцо, аз 

ҷумла «мақсади асоск», «вазифацои асоск», «натиҷа аз рӯи 

нишондицандацо», «натиҷа аз рӯи мацсулнокк», «муцлат», 

«таъсирбахшк», «таваккал» ва «воситацои бартарафсозии 

таваккал» буда, тацияи он таваҷҷуци хоса ва цадди 

муайянро талаб мекунад.  

Сутуни «Мақсад ва вазифацо» дар банди в) оварда 

шудаанд ва зарурати онцоро дубора эҷод кардан нест. 

Ҷойкучонии онцо бо мақсаде ба роц монда мешавад, ки 

қисматцои ояндаи Нақша пай дар пай пурра карда шавад.  

Сутуни «Натиҷа аз рӯи нишондицандацо» 

дастовардцои наздик ва дидашвандаро фаро гирифта, бо 
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ченакцои муайян (рақам, фоиз ва ғайра) оварда мешаванд. 

Сутуни «Натиҷа аз рӯи мацсулнокк» дастовардцои 

мацсулноки лоицаро фаро гирифта, дар шакли умумк-

мацсулнокк оварда мешаванд, яъне мацсули дидашаванда 

муайян карда мешавад. 

Сутуни «Таъсирбахшк» натиҷаи умумк ва дури 

лоица/чорабиниро фаро гирифта, сатци таъсирнокк ба 

гуруццои мақсаднок ва ҷомеаро муайян месозад, яъне ба 

саволцои «Дар умум чк ба даст оварда мешавад ва чк 

тағйир межбад?» ҷавоб мегӯяд. 

Сутунцои «Таваккал» ва «Воситацои бартарафсозии 

таваккал» масъалацои марбут ба мавҷудияти монеацоро 

ва роцу усулцои бартарафсозии онцоро фаро гирифта, 

заминацои устувори татбиқи лоица/чорабиниро ташкил 

медицад. Яъне, албатта цар як амал метавонад дар ҷаражни 

татбиқ бо монеацои гуногун дучор шавад, ки танцо дар 

цолати пешбинии онцо метавон қаблан барои мубориза бо 

онцо мусаллац гардид. 

МИСОЛИ Нақшаи мантиқк дар замимаи 2 нишон дода 

шудааст. 

ж) Натиҷацои ницок 

Натиҷаи ницок одатан дар як шакл – натиҷаи бевосита 

ва ж наздик оварда мешавад, ки ба самранокии лоица 

монеа эҷод менамояд, яъне дар ин цолат барои 

маблағгузор натиҷаи таъсирбахшии лоица/чорабинк 

номуайян боқк мемонад. Мацз нишон надодани 

муцлати таъсирбахшк ва ж натиҷанокии дури 

(дурнамои) лоица дар айни замон боиси бенатиҷа 

бацогузорк шудани чорабиницои идеологк 

гардидааст. 

Аз ин рӯ, дилхоц натиҷа аз ду қисмат наздик (бевосита) 

ва дур (дурнамо) иборат мебошад. Дар бисжр мавридцо 
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барои ҷамъбаст намудани қисматцои ташкилии лоица 

натиҷацои наздики он ба инобат гирифта мешванд. Барои 

дастрасии натиҷаи дур бошад, натиҷанокии лоица ва ж 

чорабинк баъди муцлати муайян бацогузорк карда 

мешавад, цамзамон барои тақвият бахшидани натиҷацо 

мақоми лоица, аз ҷумла тамдид додани он муайян карда 

мешавад.  

Дар умум лоица, цамчун идея умри кӯтоц надорад ва 

барои расидан ба мақсади гузошташуда зарур мегардад, 

ки он дар якчанд қадам дастгирк ва татбиқ карда шавад.   

 

i) Натиҷацои наздик 

Натиҷацои наздик бо тартиби муайян оварда шуда, бо 

ба инобат гирифтани 

сутунцои «натиҷа аз рӯи 

нишондицандацо» ва «натиҷа 

аз рӯи мацсулнокк»-и банди 

е) ба нақша гирифта 

мешаванд. Тартиби навишти 

натиҷа одатан, дар замони 

гузашта оварда мешавад. 

ii) Натиҷацои дур-

таъсирбахш 

Натиҷацои дур ва ж дурнамо бо тартиби муайян оварда 

шуда, бо ба инобат гирифтани сутуни «таъсирбахшк»-и 

банди е) ба нақша гирифта мешавад. Тартиби навишти 

натиҷа одатан, дар замони гузашта оварда мешавад. 

Цамзамон, дар инҷо эзоц мебояд дод, ки масъалаи 

дурнамо дар кадом муцлат ва дар кадом шакл ба даст 

меояд ва ж зарурати дар ин роц татбиқи лоицацои иловагк 

(тамдиди лоица) мавҷуд аст ва ж не, муқаррар карда шавад. 

МИСОЛ: 

 гурӯци корк иборат аз 10 нафар 

таъсис дода шуд; 

 як намуд варақаи иттилоотк 

ва ду намуд варақаи деворк 

тация карда шуд; 

 40 мулоқот баргузор карда шуд; 

 8000 ҷавонон оиди экстремизм 

маълумотнок гардиданд. 

ва ғайра бо цамин тартиб... 
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з) Буҷет 

Буҷет қисми таркибии чорабинк/лоица буда 

(минбаъд “Буҷет”), нишондицандацои маблағгузории 

лоицаро дар таносубнокк ба хароҷоти дахлдор ва иҷрои 

вазифацо (дар алоцидагк) муайян месозад. Яъне, дар 

Буҷет хароҷоти цар як вазифа (ҷузъи чорабинк дар 

алоцидагк нархгузорк мегардад, ба ғайр аз баъзан 

қисматцои умумк. 

Буҷет дар шакли нақша (замимаи 3) тартиб дода 

шуда, аз сутунцои «тартиби рақамгузорк», «номгӯи 

хароҷот/амалцо», «воцид/воциди ченак», «воцид/воциди 

вақт», «нархи як воцид» ва «ҷамъи маблағи умумк», 

инчунин аз ин «ҷамъи маблағи дархостк», «сацми 

ташкилот» ва «сацми ташкилоти цамкор» иборат 

мебошад. Инчунин, Буҷет ба якчанд қисмцо ҷудо 

мешавад, аз ҷумла «цайати идорк», «иҷрои вазифацо», 

«хароҷоти идорк», «андози иҷтимок», «дигар хароҷот» 

ва «хизматрасонии бонкк». 

«Тартиби рақамгузорк» дар сутуни аввали Буҷет 

бо рақам ва царфцои римк ва арабк оварда шуда, 

бандцои Буҷетро рақамгузорк ва гуруцбандк менамояд. 

Мацз цамин рақамгузорк минбаъд дар пешбурди 

амалижти молиявк ва цисоботии лоица/чорабинк 

цамчун асос истифода мегардад. 

Сутуни «Номгӯи хароҷот» рӯйхати вазифацо ва 

МИСОЛ: 

 сатци маълумотнокии гуруццои амалк оид ба масъалацои 

марбут ба экстремизм баланд гардид; 

 рафтору кирдори ҷавонон тағйир жфта, эцсоси ватандӯстии 

онцо баланд гардид;  

ва ғайра бо цамин тартиб... 
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амалцоро бо назардошти хусусияти маблағгузории онцо 

ва ж пардохти хароҷоти онцо фаро мегирад. Яъне, дар ин 

сутун танцо амалцое нишон дода мешаванд, ки агар 

маблағ талаб кунанд (минбаъд “Амал(цо)”).   

«Воцид/воциди ченак» сутунцое мебошанд, ки 

андозаи амалцоро аз рӯи теъдод, шумора (ченак) муайян 

месозанд. 

«Воцид/воциди вақт» сутунцое мебошанд, ки 

андозаи амалцоро аз рӯи вақт (соат, рӯз, моц ва сол) 

муайян месозанд. 

«Нархи як воцид» нархгузории амалцои хароҷотиро 

аз рӯи воциди теъдод ва вақт муайян менамояд. 

Сутуни «Ҷамъи маблағи умумк» қимати/арзиши 

умумии цар як амалро аз рӯи нархи воцид, вақт ва теъдод 

муайян менамояд. 

Сутуни «Ҷамъи маблағи дархостк» қимати/арзиши 

умумии цар як амалро аз рӯи нархи воцид, вақт ва теъдод 

дар таносубнокк ба андозаи маблағи лозимгардида 

муайян менамояд.  

Сутуни «Сацми ташкилот» қимати/арзиши умумии 

цар як амалро аз рӯи нархи воцид, вақт ва теъдод дар 

таносубнокк ба андозаи маблағи мавҷуда ва ж 

ҷудонамудаи ташкилоти иҷрокунанда (дархостдицанда) 

муайян менамояд.  

Сутуни «Сацми ташкилоти цамкор» қимати/

арзиши умумии цар як амалро аз рӯи нархи воцид, вақт 

ва теъдод дар таносубнокк ба андозаи маблағ ва ж цаҷми 

кӯмаки пешбининамудаи ташкилоти цамкор муайян 

менамояд. 

То ин қадам тафсири сутунцои Буҷет оварда шуданд, 

акнун қисматцои Буҷет, ки хусусияти умумт дошта, 



Роцнамо:  идеологияи миллк ва ҷавонон 

© Миралижн Қ.А.                                                                                         130 

одатан истифода мегарданд, тацлил карда мешаванд .  

Қисмати «Цайати идоракунк» қисмати аввалии 

Буҷет буда, рӯйхати воцидцоро бо дарназардошти 

уцдадорицои (амалцои) марбути татбиқи лоица/

чорабинк фаро мегирад. Цайати идоракунк метавонад 

иборат бошад аз: цамоцангсоз ва ж роцбари (директори, 

сардори) лоица, масъули молиявк (муцосиб), мутахассис 

оид ба мониторинг ва бацодицк ва ғайра, ки заминаи 

асосии кадрии лоицаро/чорабиниро ташкил медицанд. 

Андозаи (цадди) цақи хизмати (поддошпулк ж 

маоши) цайати идоракунк озод буда, дар асоси талаботи 

бозори муносибатцо, таҷриба ж собиқаи қаблк ва цаҷми 

кори лоица/чорабинк бештар аз рӯи соатбай, рӯзбай ва 

цолатцои кам моцона муқаррар карда мешавад.   

Эзоц: Дар шароити кишвар цолатцои зижде мавҷуд 

мебошанд, ки аз ин қисмат сӯиистифода карда мешавад. 

Фармоишгар цаҷми маблағи барои цайати идоракунк 

пешбинигардидаро кам ва ж онро ихтисор мекунад, 

мувофиқан сатц ва сифати чорабинк паст мегардад, зеро 

норасоии ва номувофиқатии иқтидори кадрк ба вуфуд 

меояд. Дар асл воциди корк барои лоица/чорабинк хело 

муцим буда, он бояд ба таври цатмк маблағгузорк карда 

шавад,—чк тавре ки сатри моцонапулии Буҷети давлатк 

тағйирнопазир аст— он бояд мавриди тағйирот ва 

ихтисорот қарор дода нашавад. 

Дар бисжр цолатцо дар қисмати цайати идорк 

тренерон, мутахассисон, коршиносон ва машваратчижн 

низ дохил карда мешаванд, ки нодуруст аст. Тренерон ва 

машваратчкжн иҷрокунандагони вазифацои махсуси 

лоица/чорабинк буда, асосан бояд дар қисмати «иҷрои 

вазифацо» оварда шаванд. 
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Қисмати «Иҷрои вазифацо» номгӯи вазифацоро 

тибқи банди в) ва ж е) дар алоцидагк дар бар гирифта, 

дар он амалцои муайянгардида цамчун зервазифа ва ж 

банди алоцидаи Буҷет оварда мешаванд. Яъне, аввал 

иҷрои вазифаи 1 ва нархгузории амалцои он, сипас 

иҷрои вазифаи 2 ва нархгузории амалцои дахлдори он ва 

ғайра пай дар пай оварда мешавад. 

«Иҷрои вазифацо» қисмати таркибии Буҷет буда, 

амалцои асосии лоица/чорабиниро фаро мегирад, 

мувофиқан барои тартиб додани он диққати махсус 

лозим мегардад. 

Қисмати «Хароҷоти идорк» номгӯи хароҷоти ҷории 

дахлдори идориро, ки барои амалисозии лоица/

чорабинк лозим мегарданд, ба монанди маводи 

дафтардорк, хизмати интернет, телефон ва ғайра фаро 

мегирад. Хароҷоти идорк, инчунин цаққи хизмати 

бевоситаи ташкилоти иҷрокунандаро, цамчун «фонди 

захиравк» (ба мисли хизматрасонии бонкк, воцидцои 

кории ташкилот ва ғайра) метавонад фаро гирад, вале 

қисми муайяни маблағгузорон (сармоягузорон), бахусус 

дар риштаи иҷтимок ва гуманитарк (ғайритиҷоратк, 

ғайрисохтмонк ва ғ.) ин қисматро дастгирк 

наменамоянд, гарчанде мацз цамин қисмат яке аз 

заминацои устуворсозии молиявии ташкилотцои 

иҷтимок баромад менамояд. Мутаносибан дар шароити 

бозоргонии муносибатцо ва бо мақсади таъмини 

самаранокии фаъолият (лоица/чорабинк) зарур аст, ки 

ин қисмат цаматарафа дастгирк ва маблағгузорк карда 

шавад. Андозаи ин амал бошад, дар таҷриба аз 5% то 

15% маблағи умумии лоица/чорабинк муақаррар 

гардидааст, ки истифодаи он ба субъектцои идоракунк 
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тавсия карда мешавад. 

Боиси зикр аст, ки дар баъзе цолатцо мацз цамин 

қисмат цамчун сацми ташкилоти иҷрокунанда ва ж 

дархостдицанда оварда мешавад, чунки ин навъи 

хизматрасоницо хусусияти доимк дошта, ташкилотцо 

таъмини онцоро одатан дар тули сол фармоиш 

медицанд.  

Қисмати «Андози иҷтимок» хусусияти цатмк 

дошта, вобаста ба иҷрои уцдадорицои шацрвандк дар 

доираи Кодекси андози Ҷумцурии Тоҷикистон ба 

миқдори 25% аз даромади(маош, цавасмандк/гонорар ва 

ғ.) шахси воқек (асосан аз ҷониби ташкилот) пардохт 

карда мешавад. Андози иҷтимок аз цисоби қисмати 

«Цайати идорк» ва бандцои дахлдори қисмати «Иҷрои 

вазифацо» (тренерон, машваратчкжн ва ғ.)  бароварда 

(цисоб карда) мешавад. 

Цолатцое мавҷуданд, ки андози иҷтимоиро бо андоз 

аз даромад омехта месозанд, яъне фарқ гузошта 

наметавонанд. Дар асл пардохти андози иҷтимок асосан 

масъулияти ташкилоти иҷрокунанда буда, ба шахси 

воқек бевосита алоқамандк надорад, андоз аз даромад 

бошад, баръакс масъулияти шахси воқек буда, 

метавонад аз ҷониби худи шахси воқек ва ж аз ҷониби 

ташкилот (кордицанда) пардохт карда шавад (ниг. ба 

Кодекси андози Ҷумцурии Тоҷикистон).  

Қисмати «Дигар хароҷот» амалцоеро фаро мегирад, 

ки дар қисматцои дигари буҷет оварда нашуда бошанд. 

Одатан дар ин қисмат нархгузории амалцо оварда 

нашуда, он ба таври умумк нишон дода мешавад, ки 

мақсад аз ин усул ин ба инобат гирифтани хароҷоти 

ғайричашмдошт ва номуайян (цангоми банақшагирк) 
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мебошад. Новобаста аз ин, зарур аст, ки тамоми амалцои 

талабкунандаи хароҷоти молиявк мушаххас нишон дода 

шаванд, ба ҷуз қисмати хароҷоти идоракунк ва 

ғайричашмодошт, ки дар шакли умумк овардани онцо 

низ ба салоцияти ташкилоти маблағгузор/фармоишгар 

вобаста мебошад.  

Қисмати «Хизматрасонии бонкк» амали ницоии 

Буҷет буда, одатан ба андозаи 0,3-2% аз маблағи умумии 

лоица/чорабинк цамчун хизмати бонкк ба цисоб гирифта 

мешавад. 

МИСОЛИ Буҷети лоица дар замимаи 3 оварда шудааст.  

 

ҚҚ  
адами адами IVIV. . МАБЛАҒГУЗОРИИ ЛОИЦА/МАБЛАҒГУЗОРИИ ЛОИЦА/

ЧОРАБИНКЧОРАБИНК  

Амали навбатк ба анҷом расонидани 

расмижти дахлдорро барои маблағгузории 

лоица - ҷудо (ҷалб) намудани маблағи 

муайянгардида фаро мегирад, ки онро метавон ба се зина 

ҷудо намуд: 1) маблағгузории чорабинк дар доираи 

имконятцои худк ва ж мавҷуда, 2) маблағгузории 

чорабинк аз цисоби ташкилоту фондцои маблағгузор ва 

3) маблағгузории чорабинк бо ҷалби доираи васеи 

цамкорон/сацмгузорон.  

1) Маблағгузорк дар доираи имконоти худк/

мавҷуда 

Дар ҷумцурк гуруци муайяни ташкилоту муассисацо, 

аз ҷумла мақомоти иҷроияи цокимияти давлатк 

барномацо ва лоицацои гуногуни дарозмуцлат ва 

мижнамуцлатро амалк месозанд, ки онцо аз цисоби 

Буҷети давлатк, буҷетцои мацаллк ва манбацои 

ғайрибуҷетк маблағгузорк мегарданд. Дар навбати худ, 
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ин навъи барномацо дар давраи татбиқ аз рӯи вазифацо 

ва нишондицандацои муайян ба даццо ва садцо лоицацои 

хурду калон тақсим карда мешаванд. Ин тақсимбандк 

ном мегирад “лоицацо ва ж чорабиницои барномацо”. 

Дар шароити кишварцои пешрафта бошад, дар 

баробари мақомоти давлатк иттицодияцои ҷамъиятк 

низ цамчун татбиқкунандаи фармоиши иҷтимоии 

давлатк лоицацои калони мижнамуцлатро аз цисоби 

Буҷети давлатк амалк менамоянд. Яъне, яке аз манбацои 

асоск ва муътамади маблағгузории лоица/чорабинк ин 

барномацои давлатк ба цисоб меравад.     

2) Маблағгузорк аз цисоби ташкилоту фондцои 

маблағгузор 

Дар бисжр кишварцо дар самти бецдошти вазъи 

иҷтимок-иқтисодк ва маърифатноксозии ацолк 

ташкилоту фондцои гуногуни ватанию байналмилалк 

таъсис дода мешаванд, ки фаъолияти худро дар асоси 

ҷалби маблағцо ва амалк намудани лоицацои гуногун ба 

роц мемонанд. Маблағцои ин фондцо асосан аз цисоби 

аъзоцақии давлатцо ва сацми социбкорону 

сарватмандони алоцида (ширкатцои бузурги социбкорк 

ва цукуматцои мамлакатцои тараққидошта) ҷалб ва 

ҷамъоварк карда мешаванд. Манфиати маблағгузорон ж 

ин ки сармоягузорон ва сарпарастон дар навбати худ, аз 

хайрхоцк ва амалк гардонидани (ва ж фармоиш додани) 

цадафцои муайян иборат мебошад.   

Фондцои мазкур маблағи ҷамъовардаро тақсимбандк 

намуда, тариқи озмун ба дигар ташкилотцои 

махсусгардонидашудаи ҷамъиятк барои амалк 

намудани лоицацои муайян равона месозанд. 

Аз инҷо бармеояд, ки манбаи дигари маблағгузорк 
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ин тибқи тартиби муқарраргардида иштирок намудан 

дар озмунцо ва пешницоди лоица/чорабинк дар шакли 

дархост мебошад. 

Цамзамон, зарур аст, ки дар ин марцила, яъне даржфт 

намудани манбаъ (ғолиб омадан дар озмун) тамоми 

муносибатцо тариқи баимзорасонии шартномацо цуқуқк 

кунонида шаванд. 

3) Маблағгузорк бо роци ҷалби цамкорон цамчун 

сацмгузор 

Дар ин қисмат корцои дар банди б) қадами 2 

оғозгардида идома дода шуда, цамкорицо, аз ҷумла 

муносибатцо вобаста ба сацмгузорк ва маблағгузории 

лоица/чорабинк тариқи гуфтушунидцо ва баимзорасонии 

шартномацо бо субъектцои потенсиалк цуқуқк кунонида 

мешаванд. Субъектцои потенсиалк гуруци ташкилоту 

муассисацо ва мақомоте мебошанд, ки имконияти 

фаррохи сацм гузоштанро дар чорабинк аз цисоби 

иқтидорцои мавҷуда доранд. 

Дар боло нишон дода шуда буд, ки кадом гуруццои 

ташкилотцо метавонанд цамчун цамкори иҷтимок 

интихоб гардида бошанд. Ба ибораи дигар сацми 

цамкоронро дар баробари маблағгузорк, инчунин 

метавон ба сифати таъмини толор, дастгоци овозк, 

нақлижт, маводи иттилоотк ва ғайра ҷалб намуд. 

Боиси зикр аст, ки дар цар се цолат цам дар алоцидагк 

ва цам дар якҷоягк метавон маблағгузории лоица/

чорабиниро таъмин намуд. Цамзамон, ҷалби (истифодаи) 

цар сеи манбаъ дар якҷоягк имкон медицад, ки лоица ва ж 

чорабинк дар фурсати камтарин дастгирк жбад.   
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МИСОЛ: 

Цар аввали сол ва цар семоца мақомоти дахлдори 

татбиқкунандаи Барномацои давлатк вазифацои гуногунро 

тариқи озмун ва нақшаи фаъолият фармоиш медицанд. Аз 

ҷумла, мақомоти давлатии ваколатдори кор бо ҷавонон дар 

доираи Барномаи миллии рушди иҷтимоии ҷавонон цар 

аввали сол озмунцо эълон намуда, барои амалисозии вазифацои 

муайян ташкилотцои гуногуни кор бо ҷавонон, аз ҷумла 

ташкилотцои ҷамъиятиро даъват месозад. Дар ин озмунцо 

чк мақомоти махаллии кор бо ҷавонон ва чк ташкилотцои 

ҷамъиятии ҷавонон метавонанд баробар ширкат варзанд. 

Ташкилоту фондцои маблағгузор низ одатан цар аввали сол ва 

цангоми пайдо шудани зарурат дар давоми сол амалисозии 

вазифацои муайянро тавассути ташкилотцои ҷамъиятк 

фармоиш медицанд. Барои даржфт кардани ин навъи 

маълумотцо метавон чунин амалцоро ба анҷом расонид: 

 Мунтазам рӯзномацо, шабакацои интернетк ва дигар ВАО

-ро хабар гирифт; 

 Бо намояндагицои ташкилоту фондцои маблағгузор 

мунтазам тамос мебояд гирифт; 

 Бо идеяцои нав ва мувофиқ мебояд ба ташкилоту фондцои 

маблағгузор муроҷиат намуд, зеро мушкилоти мацалро 

бецтару хубтар ташкилотцои мацаллк дарк мекунанд. 

Дар баробари ин, чк тавре дар фасли V оварда шудааст, 

метавон цар як лоицаро дар цамкорк бо ташкилоту 

муасисацои иқтидорнок амалк намуд. Бахусус мақомоти 

давлатии бахши идеологк дар цамкорк бо якдигар ва ҷалби 

имконот ва захирацои фароцамбуда метавонанд лоицацои 

зиждеро бо харҷи маблағи кам амалк созанд. Ин амал усулцои 

махсуси фаъолиятро талаб намекунад, цамагк мебояд 

якдигарро омӯхт ва бо назардошти манфиатцои тарафцо 

цамкории зич ва мувофиқашударо баро монд.   
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ҚҚ  
адами адами VV. . АМАЛИГАРДОНИИ ЛОИЦА/АМАЛИГАРДОНИИ ЛОИЦА/

ЧОРАБИНКЧОРАБИНК  

Чун қоидаи умумиқабулшуда 

амалигардонии цар як фаъолият пас аз 

эътибори цуқуқк пайдо кардани 

муносибатцо (цамкорицо) ибтидо межбад. Ҷаражни 

татбиқи лоица/чорабинк аз ду қисм давраи омодагк ва 

амалисозк иборат мебошад. 

1) Давраи омодагк 

Давраи омодагк дар навбати худ, ба се намуди 

амалижти зерин ҷудо мешавад: 

i) Омодасозии дастури иттилоотию амалк; 

ii) Омӯзонидани гуруци ташкилк/корк; 

iii) Ба анҷом расонидани корцои ташкилк. 

Дар марцилаи омодагк, новобаста аз масъалацои 

камацамият пас аз ба имзо расонидани шартномаи 

цамкорк зарур аст, ки омодагк барои татбиқи лоица ва ж 

чорабиницои муайяншуда дарцол оғоз карда шавад. 

i) Омодасозии дастури иттилоотию амалк; 

Асоси фаъолияти пурсамари лоица/чорабиниро 

иттилоот ва ж маълумотнокии гуруццои ташкилк ва ж 

иҷрокунандагони амалк ташкил медицанд. 

Аз ин лицоз, зарур аст, ки татбиқи лоица/чорабинк аз 

ҷамъоварк ва тацияи маводи иттилоотию методк оғоз 

карда шавад. Барои ин, мебояд гуруци мутахассисонро 

ҷалб намуда, аз рӯи татбиқи цар як вазифаи 

муайянгардидаи лоица/чорабинк, тарзу усулцои 

мувофиқи амалигардонии вазифацо, нақшаи тақвимк, 

нақшаи мантиқк ва буҷети лоица/чорабинк консепсия ва 

ж Дастури амалисозии лоица/чорабиниро тация намуд.  

Цамзамон, тавсия мегардад, ки дар Дастур тамоми 
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маводи алоқаманди 

тацлилию омӯзишк ва 

айжнк, маърӯзацо, шакли 

варқацои иттилоотк, 

саволномацо, 

пурсишномацо, шакли 

шартномацо ва 

цисоботцо, сенарияцо ва 

ғайра оварда шаванд, то 

ин ки ба гуруццои 

ташкилк мушкилк пеш 

наояд.  

Инчунин, зарур аст, 

ки Дастури иттилоотию 

амалк нусхабардорк 

гардида, ба гуруццои 

ташкилк ва цамкорон 

(субъектцои цамкор) 

дастрас карда шавад. 

Дастур бояд 

фарогири маҷмӯи амалцо 

буда, мавриди истифодаи 

доимии роцбарияти 

лоица/чорабинк ва 

гуруццои ташкилк қарор 

дода шавад. Цамзамон, 

зарур аст, ки Дастур дар 

шакли китоб ва ж маҷалла 

бо дарназардошти 

ороиши хос ва нишон 

додани суроғацои 

МИСОЛ: Барои мисол шакли як 

Дастур то мундариҷаи он оварда 

мешавад ва барои идомаи кор аз 

рӯи он ба сифати намуна манбаи 

истифодаи яке аз дастурцои амалк 

манзур мегардад. 

Дастури иттилоотию амалк оид ба 

татбиқи Лоицаи пешгирии 

экстремизм дар байни ҷавонон. 

МУНДАРИҶА: 

 Пешгуфтор 

 Асоснокии татбиқи лоица 

 Вазъияти мавчуда ва таъсирнокии 

лоица ба он 

 Мақсад ва вазифацои лоица 

 Нақшаи тақвими амалцо 

 Нақшаи мантиқии амалцо 

 Натиҷацои ницок 

 Нақшаи мониторинг ва бацодицк 

 Барномаи (модули) омӯзиши 

гуруццои амалк 

 Маърӯзацо барои истифода 

цангоми баромадцо 

 Шакли варқа(цо)и иттилоотк 

 Саволномацо ва пурсишномацо 

цангоми мониторинг ва бацодицк 

 Шакли шартномацо  

 Шакли цисоботцои хаттк ва 

молиявк 

Қадамцои оянда кушодани цамин 

мундариҷа мебошад, ки барои он 

метавон барои истифода цамчун 

намуна ба суроғаи - http://
miraliev.com/2014/09/24/дастури-
амалӣ-оид-ба-баргузории-театр/ - 
назар кард.  

http://miraliev.com/2014/09/24/дастури-амали-оид-ба-баргузории-театр/
http://miraliev.com/2014/09/24/дастури-амали-оид-ба-баргузории-театр/
http://miraliev.com/2014/09/24/дастури-амали-оид-ба-баргузории-театр/
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робитаи мутақобила тартиб дода шавад. 

ii) Омӯзонидани гуруци ташкилк 

Пеш аз оғози фаъолият зарур аст, ки гуруци амалк бо 

ҷалби мутахассисон: тренерон/омӯзгорон ва коршиносони 

соца аз рӯи талаботи лоица/чорабинк омӯзонида шаванд. 

Дар сурати зарурат 

надоштани омӯзиши амиқ 

тавассути ташкили тренинг 

ж давраи омӯзишк, яъне 

социбтаҷриба будани 

гуруци ташкилк 

баргузории семинар оид ба 

такмили дониш ва малакаи 

кории онцо муцим арзжбк 

мегардад. Зеро цар як 

лоица/чорабинк талаботи 

хоси худро дошта, аз 

амалисозон фаъолияти 

муносибро талаб менамояд. 

Омӯзонидан ва 

маълумотнок сохтани 

гурӯци ташкилии лоица/

чорабинк хусусияти цатмк 

дошта, сифат ва 

самаранокии фаъолият ва 

масъулиятнокии цайати 

ташкилиро дар иҷрои 

уцдадорицои вазифавк 

таъмин месозад. 

iii)Ба анҷом расонидани корцои ташкилк 

Цар як лоица/чорабинк аз корцои зижди ташкилк 

иборат мебошад, ки қисме пеш аз оғози корцои амалк ва 

МИСОЛ: 

Омӯзиш (ташкили тренинг) барои 

гуруци маърӯзачкжн оид ба роцу 

усулцои баромад ва расонидани 

иттилоот ба гуруццои мақсаднок. 

Барои ин зарур аст, ки бо 

коршиносони соцаи цуқуқ, кор бо 

ҷавонон ва психология ба сифати 

тренер шартнома ба имзо расонида 

шавад. Албатта барои ҷалби 

тренерон мебояд сараввал вазифацои 

техникии онцоро дар сатци 

ражсати ташкилоти иҷро кунанда 

тация карда, бо ташкилоти 

маблағгузор ва дигар цамкорон 

мувофиқа намуд. 

Сипас, гуруци маърӯзачкжнро 

мебояд тариқи озмун ва ж суцбат 

ҷалб ва интихоб намуд. Пеш аз ин 

талаботцои заруриро, ба монанди 

таҷрибаи ровигк, малакаи 

суханварк, маълумотнокк оид ба 

экстремизм, сину соли ҷавон 

доштани маърӯзачк ва ғайра 

метавон муайян ва эълон намуд. 
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қисми дигар дар ҷаражни фаъолият ба анҷом расонида 

мешаванд. 

Пеш аз оғози лоица зарур аст, ки корцои зерини 

ташкилк ба анҷом расонида шаванд: 

 омода ва ба имзо расонидани шартнома бо гуруц

(цо)и амалк; 

 пардохти хароҷоти алоқаманди гуруц(цо)и 

ташкилк, роцкиро, сафарцарҷии ва ғайра; 

 дастрас гардонидани маводи дафтардорк, 

тарғиботк, овозк ва ғайра; 

 ба анҷом расонидани расмижти марбут ба ташкил 

ва баргузории амалцо, вақти онцо, макони 

баргузорк, иштирокчкжн ва ғайра. 

Амалк намудани дигар корцои ташкилию цуқуқие, 

ки барои амалисозии лоица зарур мебошанд.  

2)Давраи амалисозк  

Дар давраи амалисозии лоица/чорабинк фаъолият 

ба се қисм—цамоцангсозии ҷаражни корцо/

хизматрасоницо, иштироки цамкорон ж шарикон дар 

татбиқи амалцо ва ҷалби ВАО—ҷудо мешавад. 

i) Цамоцангсозии ҷаражни корцо/хизматрасоницо 

Қисмати мазкур хусусияти цалкунанда ва амалии 

ташкилк дошта, масъулияти зижди гуруццои ташкилиро 

талаб менамояд. 

Роцбарияти бевоситаи лоица/чорабиниро зарур 

мегардад, ки ҷаражни татбиқи амалцоро аз рӯи нақша, 

вазифацо ва нишондицандацои пешбинигардида 

цамоцанг созад, зери назорат гирад ва иҷрои саривақтк ва 

сифатноки уцдадорицоро талаб намояд. 

ii)Ҷалби/иштироки цамкорон ж шарикон 

Амалцоро метавон бе иштироки цамкорон ва ж 



Роцнамо:  идеологияи миллк ва ҷавонон 

© Миралижн Қ.А.                                                                                         141 

шарикон низ анҷом дод, вале иштироки онцо эътимоди 

цамкориро пурзур мегардонад ва зарур аст, ки ин 

нишондицанда таъмин карда шавад. 

Даъвати цамкорон ж 

шарикон метавонад дар 

ҷаражни татбиқи амалцои 

муайяни лоица/чорабинк 

мумкин аст, ки цам 

шифоцк ва цам расмк 

сурат гирад, аммо 

даъвати расмк ҷиддияти 

муносибат ва 

масъулиятшиносии 

шахсро инъикос мекунад, 

ки дар оянда барои 

цамкорк заминаи 

устуворро фароцам 

меорад. 

 

iii) Ҷалби/иштироки ВАО 

Дар шароити ҷомеаи муосир иштироки намояндагони 

ВАО, аз ҷумла телвизион ва рӯзномацо дар ҷаражни 

татбиқи чорабиницо хело муцим арзжбк мегардад. 

Инчунин, цангоми амалк сохтани чорабиницои оммавк 

хуб мешавад, агар намояндагони ВАО ба цайси шарик ва ж 

цамкор ҷалб карда мешуданд. 

Иштироки намоянагони ВАО-ро мебояд тариқи 

мактуб ба анҷом расонид, чунки пахши мавод масъулияти 

хосро талаб мекунад. Агар дар  ВАО маълумоти нодуруст 

пахш гардад, пас дар асоси мактуби даъватк метавон 

манбаи пайдоиши онро даржфт намуд ва ба ҷавобгарк 

кашид. 

МИСОЛ: Шакли даъватнома ва ж 

мактуб 

Муцтарам ________ 

Шуморо барои иштирок дар 

маросими кушодашавии семинари 

омӯзишк дар доираи Лоицаи 

«Пешгирии экстремизм дар байни 

ҷавонон», ки зимни цамкории 

Маркази «Мисол» ва ташкилоти 

«Цамкор» амалк гардида истодааст, 

даъват менамоем. 

Семинар санаи 24.09.2015, соати 09:00 

дар суроғаи Х баргузор мегардад. 

Шахси тамос: ____________ 
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Зарур аст, ки ҷаражни баргузории амалцои лоица 

тавассути шабакацои иҷтимок ва сомонацои интернетк 

таблиғ карда шаванд. Цатто, имрӯзцо барои чорабинии 

нисбатан калонцаҷм 

сомонацои махсуси 

интернетк таъсис дода 

мешаванд, ки он боиси 

дастгирк мебошад. 

Айни замон дар 

шабакаи интернетк 

таъсиси бепули (ройгони) 

сомонаи интернетк 

имконпазир гардидааст 

ва яке аз онцо 
www.wordpress.com 

мебошад, ки цар як шахс 

метавонад ба он ворид 

гардида сацифаи 

интернетии дилхоцро таъсис бидицад. 

Цамчунин, барои цисоботи оянда мебояд цам аз 

намояндагони ВАО ва цам аз шабакаи интернетк нусхацои 

маводи пахшгардида ҷамъоварк карда шаванд. 

 

 

ҚҚ  
адами 6. адами 6. МОНИТОРИНГИ ЛОИЦА/ЧОРАБИНКМОНИТОРИНГИ ЛОИЦА/ЧОРАБИНК  

Мониторинг талаботи ҷомеаи муосир дар 

татбиқ ва таъмини самаранокии цар як 

фаъолият буда, натиҷаи он мавриди 

корбарии доими қарор дода мешавад.  

Мониторинг истилоци байналмилалк буда, маънои 

мушоцида, назорат ва арзжбиро дорад.  

Мақсади мониторинг асосан мушоцида, назорат ва 

МИСОЛ: мактуб барои ВАО 

 

Ба Муассисаи  

телевизионии «ТВ1» 

Маълум менамоем, ки санаи 

24.09.2015, соати 09:00 маросими 

кушодашавии семинари омӯзишк дар 

доираи Лоицаи «Пешгирии 

экстремизм дар байни ҷавонон» амалк 

карда мешавад. Иштироки 

намояндаатонро хоциш менамоем. 

Семинар дар суроғаи Х баргузор 

мегардад. 

Шахси тамос: ____________ 

http://www.wordpress.com
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ҷамъоварии маълумот аз рӯи нишондицандацои муайян 

вобаста ба иҷрои цар як вазифаи чорабинк ва ж лоица, 

мушкилоти пешомада, таваккалцо, фаъолнокии 

иҷрокунандагон, сатци иштироки гуруццои мақсаднок, 

иҷрои уцдадорицои цамкорон ва шарикон, амалисозии 

саривақтии амалцо, назари гуруццои мақсаднок, сатци 

иштирок ва назари мақомоти мацаллии цокимияти 

давлатк ва ҷомеаи мацал ва ғайра мебошад. 

Бинобар ин, дар роци татбиқи лоица/чорабинк ва 

таъмини самаранокк ва таъсирбахшии он мониторинг 

қисмати муцими фаъолиятро ташкил медицад. 

Барои ташкили мониторинги босифати лоица/

чорабинк зарур аст, ки чунин қадамцо ба анҷом расонида 

шавад: 

1. Ташкили гуруци мустақили мониторингк (ҷудо аз 

гуруци ташкилии лоица/чорабинк); 

2. Муайян намудани роцу усулцои мониторингк 

(пурсиш, суцбат, мунозира ва ғайра); 

3. Ҷалби мутахассисон ва тацияи нишондицандацои 

марбут ба мониторинги лоица/чорабинк; 

4. Тацияи саволномацо ва пурсишномацои 

алоқаманд ба шакли мониторинг (ҷаражни 

чорабинк, баъд аз анҷоми чорабинк ва 

таъсирбахшии чорабинк); 

5. Тацияи нақшаи мониторинги лоица/чорабинк дар 

асоси банди е) Қадами 3. 

Барои таъмин намудани самаранокии фаъолият 

мониторингро мебояд дар се қисматцо: 1) мониторинги 

ҷаражни чорабинк, 2) баъд аз чорабинк ва 3) аз рӯи 

таъсирбахшии чорабинк амалк гардонид.  

1) Мониторинги ҷаражни чорабинк/лоица 
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Мониторинги 

ҷаражни татбиқи лоица 

асосан аз рӯи нақшаи 

тақвимк ташкил карда 

мешавад. Аз ин рӯ, 

мавриди гузаронидани 

мониторинг зарур аст, ки 

бандцои д) ва е) Қадами 3 

ба асос гирифта шавад. 

Мониторинги 

чорабинк асосан бе 

огоцонидани қаблк 

ташкил карда мешавад, 

вале бо мақсади пайдо 

кардани маълумоти 

дахлдор зарур мегардад, 

ки сатци иҷрои 

саривақтии нақшаи 

тақвимии лоица пурсида 

шавад. 

Мониторинги 

ҷаражни чорабинк аз рӯи 

усулцои қаблан 

муайянгардида бо ҷалби 

гуруццои мақсаднок, иштирокчкжн ва цамкорон баргузор 

карда мешавад. 

 

2) Мониторинг баъд аз анҷоми чорабинк/лоица 

Мониторинги хотимавк тибқи усулцои қаблан 

муайянгардида ва аз рӯи нақшаи мантиқии лоица (банди 

е) Қадами 3) гузаронида мешавад. 

МИСОЛ:  

Мониторинги ҷаражни семинар, ки 

дар ноцияи Х оид ба баланд 

бардоштани сатци дониши ҷавонон 

дар самти пешгирии экстремизм 

гузаронида шуда истодааст. 

Усули мониторинг: назорат ва 

пурсиши иштирокчкжн 

Критерияцои (саволцои) пурсиш: Аз 

кадом рӯз дар семинар иштирок 

доред? Аз кадом ташкилот мебошед 

ва чк вазифа доред? Кадом мавзуцоро 

омӯхтед? Қисмати ташкилии 

семинарро чк гуна бацогузорк 

менамоед? Баъд аз семинар дониши 

гирифтаатонро чк гуна истифода 

менамоед? 

Масъули мониторинг: Гуруци мони-

торингк иборат аз 2 нафар: 

Муцлати баргузори: 24.09.2015 

Муцлати ҷамъбаст: то 04.10.2015 

Критерияицо ва натиҷа: 

ҷамъоварии маълумот оид ба ҷаражни 

семинар ва пешницоди он барои 

бацогузорк 
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Мониторинги намуди мазкур бо мақсади муайян 

кардани самаранокии лоица/чорабинк дар байни гуруццои 

мақсаднок ва иштирокчижни лоица дар муцлати начандон 

дур аз вақти хотимаи лоица баргузор карда мешавад. 

 

3) Мониторинги таъсирбахшии чорабинк/лоица 

Мониторинг аз натиҷаи таъсирбахшии лоица/

чорабинк тибқи усулцои қаблан муайянгардида ва аз рӯи 

нақшаи мантиқии лоица (банди е) Қадами 3) гузаронида 

мешавад. 

Мониторинги мазкур бо мақсади муайян кардани 

таъсирбахшии чорабинк дар байни гуруццои мақсаднок ва 

иштирокчкжни лоица дар муцлати сипарк гаршатани сол

(цо) аз вақти хотимаи он баргузор карда мешавад.  

МИСОЛ:  

Мониторинги натиҷанокии семинар, ки дар ноцияи Х оид ба 

баланд бардоштани сатци дониши ҷавонон дар самти пешгирии 

экстремизм гузаронида шудааст. 

Усули мониторинг: пурсиши иштирокдоштагон 

Критерияцои (саволцои) пурсиш: Аз кадом рӯз дар семинар 

иштирок кардед? Кадом мавзуцоро омӯхтед?; Мавзуцои 

омӯхтаро чк гуна истифода карда истодаед?; Дар байни кадом 

гуруцхои ҷавонон ва дар кучо мавзуцои дар семинар омӯхтаро 

талқин додед (пацн кардед)? Кадом дастовардцоро аз натиҷаи 

семинар ноил гардидед?; Ба кадом навъи маълумотцои марбут 

ба экстремизм нижз доред?.  

Масъули мониторинг: Гуруци мониторинги иборат аз 2 нафар: 

Муцлати баргузорк: 14.10.2015 

Муцлати ҷамъбаст: то 24.10.2015 

Критерияицо ва натиҷа: ҷамъоварии маълумот оид ба 

натиҷаи амалии семинар, муайян намудани сатци 

маълумотнокии иштирокдоштагони семинар ва сатци 

нижзмандии онцо ба маълумоти дахлдор. 
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Теъдоди сафарцои мониторингк аз муцлати татбиқ ва 

цаҷми лоица вобастагк дорад, вале зарур аст, ки ҷаражни 

цар як амалк лоица/чорабинк мониторинг гузаронида 

шавад. 

 

 

ҚҚ  
адами 7. адами 7. БАЦОГУЗОРИИ ЛОИЦА/БАЦОГУЗОРИИ ЛОИЦА/

ЧОРАБИНКЧОРАБИНК  

Бацогузорк барои чорабиницои идеологк 

қадами муцим буда, он бо мақсади муайян 

намудани самаранокк ва таъсирбахшии лоица/чорабинк 

дар таносубнокк ба натиҷацои бадастовардашуда амалк 

гардонида мешавад. 

Аз ҷумла, таносубнокии зерин бацогузорк карда 

мешавад: 

 Таъсирбахшии лоица/чорабинк нисбат ба вазъиятк 

қаблк ва баъдк; 

 Натиҷанокии лоица/чорабинк аз рӯи 

МИСОЛ:  

Мониторинги натиҷанокии семинар, ки дар ноцияи Х оид ба баланд 

гардидани сатци маълумотнокии ҷавонон ва таъсири он ба тағйир жфтани 

рафтори гуруци муайяни ҷавонон дар самти пешгирии экстремизм 

гузаронида шудааст. 

Усули мониторинг: пурсиши гуруци мақсаднок 

Критерияцои (саволцои) пурсиш: Кай ва аз куҷо (аз кк) вақтцои охир оид ба 

масъалацои экстремизм маълумот гирифтед?; Оид ба шомил шудани 

ҷавонон ба гуруцхои экстремисти чк фикр доред?; Мақсаду мароми гуруцхои 

экстремисти аз чк иборат мебошад?; Ба кадом навъи маълумотцои марбут 

ба экстремизм нижз доред?.  

Масъули мониторинг: Гуруци мониторингк иборат аз 2 нафар 

Муцлати баргузори: январ-сентябри 2016 

Муцлати ҷамъбаст: 10 рӯз пас аз баргузорк 

Критерияицо ва натиҷа: ҷамъоварии маълумот оид ба таъсирбахшии 

семинар, сатци маълумотнокии гуруцхои мақсаднок ва муносибати онцо ба 

экстремизм, муайян намудани сатци нижзмандии гуруццои мақсаднок ба 

маълумоти дахлдор. 
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нишондицандацои муайянгардида (аз рӯи нақшаи 

мантиқк); 

 Самранокии амалцои (вазифацои) лоица/чорабинк 

(аз рӯи нақшаи тақвимк); 

 Самранокии маблағгузории лоица (аз рӯи буҷети 

лоица); 

Бацодицк дар асоси муқоисаи маълумоти дар тацлили 

вазъияти лоица (банди б) Қадами 3) ва натиҷацои 

мониторингк (Қадами 6) овардашуда ба роц монда 

мешавад.  

Дар натиҷаи бацодицк сатци таъсирбахшии лоица, ки 

нишондицандаи муцими татбиқи лоица/чорабинк 

мебошад, дар таносубнокк ба вазъиятк қаблк ва вазъияти 

баъдк (пеш аз лоица ва пас аз табиқи лоица) муайян 

мегардад, ки он (бацодиции таъсирбахшк) пас аз сипарк 

гаштани сол(цо) аз амалижбии лоица амалк гардонида 

мешавад. 

Бацогузории натиҷанокии лоица бошад, аз рӯи нақшаи 

мантиқии лоица (банди е) Қадами 3) ва натиҷацои 

мониторингк (Қадами 6) баргузор карда мешавад. 

Бацогузории самранокии чорабиницои лоица аз рӯи 

нақшаи тақвимии лоица (банди д) Қадами 3) ва натиҷацои 

мониторингк (Қадами 6) баргузор карда мешавад. 

Бацогузории самранокии маблағгузории лоица аз рӯи 

буҷети лоица (банди з) Қадами 3) ва натиҷацои 

мониторингк (Қадами 6) баргузор карда мешавад. 

Барои бацогузории лоица/чорабинк ҷадвали масъалацо 

тартиб дода шуда, нишондицандацои дар боло 

овардашуда қадам ба қадам ва аз рӯи ацамиятнокк татбиқ, 

риоя ва ж дастжбии онцо муқоиса карда мешаванд. 

МИСОЛИ Ҷадвали бацогузории лоица/чорабинк дар 

замимаи 4 нишон дода шудааст. 
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а) Тацияи гузориш 

Дар натиҷаи бацодицк бо фарогирии тамоми 

масъалацо ва нишондицандацои лоица/чорабинк дар ду 

банд (аз рӯи натиҷацои наздик ва дурнамо) гузориши 

муфассал тация карда мешавад. 

б) Баррасии гузориш 

Бо мақсади тацким бахшидани маълумотцо лоицаи 

гузориши омодагардида бо ҷалби субъектцои/

иҷрокунандагони лоица, инчунин гуруццои амалк тариқи 

баргузории мизи мудаввар дар ду давр (аз рӯи натиҷацои 

наздик ва дурнамо) барраск карда мешавад. 

в) Чоп ва пацн намудани гузориш 

Дар натиҷаи мизцои мудаввар гузориши татбиқи 

лоица/чорабинк дар ду давр (аз рӯи натиҷацои наздик ва 

дурнамо) чоп ва байни субъектцо пацн карда мешавад. Ин 

бо мақсаде амалк карда мешавад, ки ҷомеа аз мавҷудият, 

натиҷанокк ва самарабхшии лоица/чорабинк бархурдор 

(маълумотнок) гардад.  

 

ҚҚ  
адами 8. адами 8. ЦИСОБОТЦИСОБОТ  

Барои дилхоц фаъолият давраи ницок ин 

супоридани цисоботцо мебошад, ки 

хусусияти дутарафа дошта, аз рӯи 

уцдадорицои шартномавк ба анҷом расонида мешавад. 

Чк тавре маълум гардид, фаъолияти лоица бояд 

камаш аз се банди мустақим иборат бошад. Аз ин рӯ, 

зарур аст, ки вобаста ба цар як банд дар алоцидагк 

цисоботи алоқаманд омода карда шавад. 

Дар амал цисобот дилхоц лоица дар се шакл 1) 

ташкилк-натиҷавк, 2) мониторингк ва 3) молиявк ба роц 

монда мешавад. 

1) Цисоботи ташкилк-натиҷавк 
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Одатан цисоботи чорабинк аз рӯи иҷрои нақшаи 

тақвимк, инчунин нақшаи мантиқк ва натиҷацо (бандцои 

д), е) ва ж) Қадами 3) 

нисбат ба цар як 

чорабинк ва бо 

дарназардошти 

нишондицандацои хоси 

он, аз ҷумла вақти 

баргузорк, фарогирк, 

иштироки цамкорон, 

ВАО, таваккалцо, роццои 

бартарафсозии 

таваккалцо, воситацои 

айжнк ва ғайра тация ва 

дар шакли умумк (дастовардхои лоица) ба ташкилоти 

маблағгузор пешницод карда мешавад. 

Цамзамон, цолатцое мавҷуданд, ки цисобот тибқи 

шакли цисоботии қаблан аз ҷониби ташкилоти 

маблағгузор 

омодагардида, тация 

мегардад. 

2) Цисоботи 

мониторингк 

Цисобот аз рӯи 

мониторинг мувофиқи 

банди мониторинги 

лоица (қадами 6) аз рӯи 

нишондицандацои 

қаблан омодагардида ва 

нақшаи мониторингк 

омода мегардад. 

Цисоботи 

МИСОЛ: маълумот оид ба: 

 амалцои банақшагирифташуда ва 

иҷро и онцо аз рӯи вақт; 

 иштироки цамкорон дар татбиқи 

лоица ва андозаи сацми онцо; 

 иҷрои нишондицандацои асосии 

лоица; 

 таъсирбахшии лоица; 

 иҷрои натиҷацои 

банақшагирифташуда; 

ва ғайра бо цамин тартиб... 

МИСОЛ:  

Цисобот аз рӯи мониторинг ва 

бацодицк метавонад ҷанбацои зеринро 

фаро гирад: 

 маълумот оид ба усулцои 

истифодашуда; 

 маълумоти муқоисавк аз рӯи 

нишондицандацои лоица; 

 маълумоти тацлилк оид ба сатцу 

сифати амалцои баанҷомрасонидаи 

лоица;  

 тавсияцо барои ташкилоти 

иҷрокунанда ва ташкилоти 

маблағгузор; 

ва ғайра бо цамин тартиб... 
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мониторингк цамзамон натиҷацои бацодициро фаро 

мегирад, яъне он асосан хусусияти тацлилк, хулосавк ва 

тавсиявк дошта, маълумотцои он метавонад ба маълумоти 

дар цисоботи умумк овардашуда мувофиқат накунад. 

Шакли цисоботи мониторингк озод мебошад, агар 

ташкилоти маблағгузор шакли хосеро муқаррар насохта 

бошад. 

3) Цисоботи молиявк 

Одатан цисоботи молиявк тибқи шакл ва талаботи 

цисоботии қаблан аз ҷониби ташкилоти маблағгузор 

омодагардида, тация мегардад. 

Вале дар цолати мавҷуд набудани чунин шакл ва 

талабот цисоботи молиявк аз рӯи буҷети лоица (банди з) 

қадами 3) бо дарназардошти талаботи умумиқабулшуда 

омода гардида, нусхаи он ба ташкилоти маблағгузор 

пешницод карда мешавад. 

Бояд зикр намуд, ки баъди қабули цисоботи молиявк, 

онро мебояд то 5 сол нигоц дошт, зеро масъулияти 

иҷрокунанда дар назди фармоишгар аз рӯи ин масъала то 

муцлати муайян боқк мемонад. 

МИСОЛИ Ҷадвали амалижти молиявк дар замимаи 5 

оварда шудааст. 

 

ҚҚ  
адами 9. адами 9. НИГАЦДОРИИ ЛОИЦА/ЧОРАБИНКНИГАЦДОРИИ ЛОИЦА/ЧОРАБИНК  

1) Муцлати омодагк 

Лоица ва маводцои он асосан хусусияти 

доимоистифодашавандагк дорад. Гузашта аз 

ин, яке аз натиҷацои лоица, ки таъсирбахшк ном дорад, бо 

гузаштани вақти муайян (сол(цо) мавриди бацогузорк 

қарор дода мешавад. Цамчунин, тибқи тартиби 

муқарраргардида цисоботи молиявк бояд то 5 сол нигоц 

дошта шавад. 
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Яъне, якчанд уцдадорицое мавҷуд мебошанд, ки 

нигацдории маводцои лоицаро тақозо менамояд. 

Новобаста аз ин, барои фаъолияти оянда мунтазам 

пайдо намудани маълумотцои гуногун зарур мегардад, ки 

маводцои лоица захирашудаи метавонад дар бисжр 

цолатцо ин талаботро қонеъ гардонад. 

Барои табодули таҷриба, муаррифии иқтидорнокк ва 

ҷалби цамкорон бошад, амалцои бецтаринро аз натиҷаи 

фаъолият мебояд ба таври доимк нигоц дошт. 

Цамин тариқ, нигоц доштани маводцои лоица дар ҷои 

муносиб ва дар шакли пурра ба мақсад мувофиқ мебошад.  

2) Талаботи нигацдорк 

Нигацдории мавод якчанд талабот дорад, аз ҷумла 

нигоц доштани: маводи электронк дар корти хотира ва 

сейф; цисоботи молиявк дар сейф (агар зижд бошад, пас 

дар архив); дигар маводцо дар архив.  

Дар навбати худ архив бояд аз таъсири беруна бехатар 

нигоц дошта шавад. 

Масъулияти нигацдории маводи (мол, цуҷҷатцо ва 

санадцои) лоицавк/чорабинк, аз ҷумла тарз ва муцлати 

нигацдорк тибқи шартнома ва ж созишномаи цамкорк 

муқаррар карда мешавад.  

 

ХУЛОСА 

Чк тавре маълум гардид, баргузории дилхоц лоица/

чорабинк, бахусус чорабинии хусусияти идеологк дошта 

на 1-2 қадам, балки камаш 9 қадами фаъолиятро 

(амалцоро) бо дарназардошти қисмцо ва ҷанбацои гуногун 

дар бар мегирад. Инчунин, вақти/муцлати амалисозии 

лоица ва ж чорабинк 3-4 рӯз ва ж 1-2 цафта набуда, камаш 

2 моцро (ниг. ба Сохти Модел) фаро мегирад.  

Аммо айни замон ин талаботцо, ки таъминкунандаи 
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сифат ва самаранокии чорабинк бацогузорк мегардад ва 

дар арсаи байналмилалк пазируфта шудаанд, аз ҷониби 

аксарияти мақомоти дахлдори идоракунанда ва масъул 

иҷро намегарданд ва ацамиятнокии онцо ба пуррагк аз худ 

карда нашудаанд. Яъне, сабаби асосии камсифат амалк 

шудани чорабиницо ва ба ин васила таъсирбахш 

набудани онцо, ин ба таври зарурк иҷро нагардидани 

талабот ва ж низоми муқаррарк аз ҷониби цам 

фармоишдицандагон ва цам иҷрокунандагон мебошад. 

Мацз цамин муносибат (вазъият) сабаби он гардид, ки 

маводи мазкур рӯи кор оварда шавад. 

Модели дар боло овардашудаи амалисозии дилхоц 

лоица ва ж чорабинк, ки 9 қадами фаъолиятро фаро 

гирифтааст, яке аз қисмцои асосии амалию ташкилии 

низоми чорабини(цо)и идеологк буда, барои истифодаи 

васеъ ба субъектцои идеологк, бахусус мақомоти 

цокимияти давлатк ва институтцои ҷомеаи шацрвандк 

тавсия карда мешавад.  

Боиси зикр аст, ки дар фасли VI Модели чорабини(цо)и 

идеологк муфассал оварда шуда, шакли мухтассари он 

дар замимаи 6 «Сохти Модели чорабини(цо)и идеологк» 

барои истифодаи васеъ манзур мегардад.  

 

 

Саволцо барои санҷиш ва тақвияти дониш: 

 

1. Фарқият байни лоица, чорабинк ва амал дар чист? 

2. Мафцуми чорабинк тавзец дода шавад? 

3. Мақсади тацияи Модели ташкили чорабинк/лоица 

ба чк асос межбад? 

4. Принсипцои тартиби ташкили чорабинк/лоица 

кадомцоянд? 
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ЗАМИМАИ 1. 

Намунаи Нақшаи тақвимк 

 

№ Номгӯи амалцо Муцлат 
Иҷрокун-

андагон 

Мусоидат-

кунандагон 
Эзоц 

1. Ташкили гуруци 

татбиқи лоица/

чорабинк ва гуруци 

мониторингк 

1 цафта Маркази 

«Намуна» 

ВАО ва 

ташкилотц

ои собиқадор 

  

2. Таъсиси гуруци 

корк аз цисоби 

мутахассисони 

соцацои дахлдор ва 

тацияи маводи 

иттилоотии 

марбут ба 

пешгирии 

экстремизм дар 

байни ҷавонон 

2 цафта Маркази 

«Намуна» 

Сохторцои 

идеологк ва 

цуқуқ 

  

3. Ба имзо 

расонидани 

созишнома бо 

цамкорон вобаста 

ба татбиқи 

вазифацои лоица/

чорабинк 

1 моц Маркази 

«Намуна», 

Ф-ли 

Маркази 

«Намуна» 

дар ноцияи 

Сохторцои 

маориф, 

ҷавонон ва 

телевизион 

  

  ва ғайра бо цамин 

тартиб... 
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Муаллиф: Миралижн Қижмиддин Абдусалимзода,  

 номзади илмцои сижск, досенти Донишкадаи 

идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумцурии 

Тоҷикистон 

Нишонк барои тамос: (+992) 935761111) qmiraliyon@gmail.com 

 

Маводи таълимию методк  

Барои истифодаи васеъ бо қарори Шӯрои илмк-методии 

Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти 

Ҷумцурии Тоҷикистон  аз 29.02.2016, №4 тавсия дода шуда, 

дар доираи Барномаи миллии рушди иҷтимоии ҷавонон дар 

Ҷумцурии Тоҷикистон барои солцои 2016-2018 чоп гардидааст.  

Барои чоп имзо шуд:  «14» апрели соли 2016. Чоп шуд дар цаҷми 

300 нусха дар Муассисаи нашрявии “Адабижти бачагона“-и 

Вазорати фарцанги Ҷумцурии Тоҷикистон. 

 

 


