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Ректори Донишгоњи давлатии њуќуќ,
бизнес ва сиѐсати Тољикистон, профессор
ЉАВОНОН – ЗАХИРАИ МИЛЛАТ ВА ОЯНДАИ ДАВЛАТ
(Ба љои сарсухан)
Њамоиши муњими созанда – форуми љумњуриявии «Вањдати
љавонон – саодати миллат» тибќи лоињаи љадиди «Дар мењмонии
ректор», ки бо ибтикори наљибонаи Кумитаи кор бо љавонон ва
варзиши Љумњурии Тољикистон дар якљоягї бо Вазорати маориф ва
илми кишвар дар Соли љавонон ба наќша гирифта шудааст, тадбири
самарабахше мањсуб меѐбад. Боиси ифтихор аст, ки дар мамлакат нахуст
мизбонии ин чорабинї насиби Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва
сиѐсати Тољикистон гардид. Итминони комил дорам, ки чорабинии
мазкур дар донишгоњи мо, ки зодаи истиќлол ва ќадамгоњи Асосгузори
сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон, падари ѓамхору мењрубони насли наврас ва љавонони
кишвар Љаноби Олї, муњтарам Эмомалї Рањмон мањсуб мешавад, бо
бењтарин таассурот дар лавњи хотири њар кадом боќї хоњад монд.
Тољикистон дар байни кишварњои дунѐ аз лињози синну соли ањолї
давлати љавон ба њисоб меравад. Ин ќишри љомеа дорои имкониятњои
бузурги зењниву љисмонї буда, соњиби нерўи созандагиву бунѐдкорї,
илму дониш, донандагони забонњои хориљї ва технологияи замонавї ба
њисоб меравад. Дар давраи начандон тўлонї вобаста ба њифзи њуќуќњои
љавонон, љињати њалли масъалањои муњими њаѐти онњо, инчунин татбиќи
босамари сиѐсати давлатии љавонон як ќатор санадњои меъѐрии њуќуќї,
аз љумла, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи љавонон ва сиѐсати
давлатии љавонон», Консепсияи миллии сиѐсати љавонони Тољикистон,
Стратегияи сиѐсати давлатии љавонон дар Љумњурии Тољикистон то
соли 2020, Барномаи давлатии тарбияи ватандўстии љавонон дар
Љумњурии Тољикистон, Барномаи рушди саломатии љавонон дар
Љумњурии Тољикистон, Барномаи миллии рушди иљтимоии љавонон
ќабул гардиданд, ки татбиќи амалии онњо ба болоравии наќши љавонон
дар њаѐти љомеа мусоидат менамояд.
Назару интизорњои Њукумати љумњурї аз љавонон бисѐр нек ва
баланд буда, барои таќвияти фаъолияти маќомоти кор бо љавонон соле
ќабл Шўрои миллии кор бо љавонон таъсис дода шуд. Президенти
кишвар њангоми љаласаи нахустини шўрои мазкур, маќому рисолати
љавононро дар давлати миллї чунин таъриф намуданд: “Аз баракати
истиќлолияти давлатї имрўз дидгоњ ва љањонбинии љавонон бакуллї
таѓйир ѐфта, сатњи одобу маърифат ва муносибати онњо ба зиндагї ва
иштирокашон дар корњои давлативу љамъиятї бамаротиб бењтар
шудааст. Онњо нисбат ба љавонони охири асри гузашта ба масъалањои
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љамъиятї ва давлатї назари нињоят фарох доранд. Баробари ин,
љавонон дар раванди давлатсозї фаъолона иштирок карда, дуруст дарк
менамоянд, ки ширкат дар ин марњалаи таърихї, пеш аз њама, ба
манфиати худи онњо мебошад ва фардо худашон ин давлатро роњбарї ва
ободу зебо мегардонанд”. Гузашта аз ин, эълон гардидани соли 2017
Соли љавонон барои роњандозї намудани барномањои нав барои рушди
њаѐти љавонон ва татбиќи босамари сиѐсати давлатии љавонон заминаи
мусоид фароњам овард.
Дар тай намудани пайроњаи пур аз нишебу фарози соњибистиќлолї
сањми љавонон, чун нерўи азими кишвар, баробари дигар ќишрњои
љомеа бисѐр назаррас мебошад. Мояи ифтихор ва сарфарозињои мост, ки
давлату њукумати кишвар дар њамбастагї бо сохторњои марбутаи соњаи
маориф љињати баланд бардоштани маърифати љавонон, аз љумла,
сифати таълиму тарбия ва ба талаботи замон љавобгў сохтани шароити
тањсил дар муассисањои тањсилоти олии касбї тадбирњои самарабахш
андешида, барои донишљўѐн ва кулли љавонони бонагу номус,
ватандўсту ватанпарвари мамлакат тамоми шароитњои лозима муњайѐ
карда шудаанд.
Шубњае нест, ки чорабинии «Дар мењмонии ректор» минбаъд байни
39 муассисаи тањсилоти олии касбии Ватанамон ба њукми анъана
медарояд. Он барои пойдории дўстиву рафоќат байни донишљўѐни
муассисањои тањсилоти олии касбии кишвар, шиносої аз пешравї ва
дастовардњои шоѐни донишгоњњо мусоидат менамояд ва ба ин васила
љињати баланд бардоштани њисси масъулиятшиносї, худшиносиву
худогоњї, ватанпарастї, ифтихори миллї ва фаъолнокии љавонон наќши
чашмрас мегузорад. Дар консепсияи баргузории чорабинї миѐни
донишљўѐни муассисањои тањсилоти олии касбии мамлакат тањти унвони
«Дар мењмонии ректор» гуфта шудааст, ки дар сурати амалигаронии
иќдоми мазкур дар 3,5 сол 1 маротиба навбати як муассисаи тањсилоти
олии касбї меояд, ки дар маљмўъ 5950 нафар донишљўѐн аз муассисањои
тањсилоти олии касбї дидан менамоянд. Дар умум зиѐда аз 40 њазор
нафар љавонон равобити дўстї ва фарогири чорабинњо мешаванд.
Сарвари давлат дар суханронї ва дастуроти пурмўњтавои хеш ба
самтњои асосии сиѐсати дохилї ва хориљии мамлакатамон баъди љашни
чорякасраи Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон таваќќуф
намуда, дар ин радиф вобаста ба соњаи маорифи мамлакат чунин таъкид
карда буданд: «Дар шароити кунунї баланд бардоштани сатњу сифати
таълим дар њамаи зинањои тањсилот вазифаи аввалиндараљаи
кормандони соњаи илму маориф мебошад. Њарчанд ки дар ин самт
натиљањои муайян ба даст омадаанд, вале онњо њанўз ќонеъкунанда
нестанд. Барои баланд бардоштани сифати таълиму тарбия моро зарур
аст, ки дар тамоми зинањои тањсилот, бахусус дар зинаи тањсилоти
касбї, на ба шумора, балки ба сифати он диќќати љиддї дода,
мутахассисони љавобгўи талаботи замони муосирро тарбия намоем».
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Бо эълон шудани соли 2017 «Соли љавонон» донишгоњ наќшачорабинии махсусеро тањия ва рўи кор овард. Дар донишгоњ то ба имрўз
дар мавзўъњои “Тарбияи љавонон дар љомеаи муосир: пешравињо,
муаммоњо ва роњњои њалли онњо», «Љавонон ва масъалањои муосири
љомеа», «Мактаби сулњпарваронаи Пешвои миллат – рањнамои љавонон
барои имрўзу ояндаи дурахшон» конференсияњои илмї-амалї бо
иштироки васеи мењмонону устодон ва муњассилини донишгоњ доир
гардиданд.
Аз оѓози соли 2017 дар донишгоњ зиѐда аз 250 чорабинии
мухталифи тарбиявї, фарњангї ва варзишї доир карда, дар бобати
омўзиши асарњои Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат,
Президенти кишвар муњтарам Эмомалї Рањмон, ташаккули худшиносии
миллї, пешгирии шомилшавии бархе љавонон ба гурўњњои экстремистї,
ќонуншиканї ва оќибатњои он, тарбияи фарњангию экологї ва ѓайра
корњои мушаххас ба сомон расонида, 26 маротиба бо намояндагони
маќомоти њифзи њуќуќ ва ташкилотњои дахлдор вохўрињо доир карда
шуданд.
Боиси хурсандист, ки имрўзњо мардуми шарифи Тољикистон дар
остонаи љашни 25-умин солгарди Иљлосияи XVI-уми Шўрои Олии
Љумњурии Тољикистон ќарор доранд. Ин иљлосия сарнавишти миллати
тољикро дар як давраи бисѐр њассоси таърихї муайян намуда,
Тољикистонро аз пароканда шудан наљот бахшид. Воќеан њам, ин
иљлосия наќши таќдирсоз дорад, аз он истиќлолияти воќеии кишвар
оѓоз меѐбад. Дар њаќиќат, ду дањсолаи аввали сохибистиќлолии кишвар
на танњо чун давраи таќдирсозу ќутбнамо ва оѓози давраи эњѐи воќеї
дар сањифањои таърихи давлатдории навини точикон бо њарфњои заррин
сабт мегардад, балки чун муљасаммаи ѓояњои бузург, сабаќи таърихї ва
намунаи муосири давлатсозиву љомеасозї барои ояндагон боќї хоњад
монд.
Баргузории чорабинии «Дар мењмонии ректор» заминаи мусоиде
дар љодаи тањкими бинои дўстии нафаќат љавонон, балки њамаи
мардуми саодатманди тољик, баланд гардидани самараи таълиму тарбия
ва дар ин замина дар оянда омода шудани мутахассисони љавобгўи
меъѐрњои љањонї ва боз њам боло рафтани обрўю нуфузи кишвари
мањбубамон дар арсаи љањонї мегардад.
Изњори боварї менамоям, ки маљмўаи мазкур њамчун самараи
конференсияи илмии «Љавонон – пайравони Пешвои миллат», ки дар
рўзњои форуми љумњуриявии «Вањдати љавонон – саодати миллат» дар
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон санаи 24-25
октябри соли 2017 дар доираи барномаи «Дар мењмонии ректор»
баргузор мегардад, тўњфаи арзандаест бахшида ба Соли љавонон ва
истиќболи 25-солагии Иљлосияи ХVI Шўрои Олии Љумњурии
Тољикистон. Дар ин љода ба њамаи иштирокчиѐни конфронс барору
комѐбињо хоњонам.
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Абдуллоева М.Ғ.,
сармуаллимаи кафедраи
иќтисоди љањонии ДДЊБСТ
ҶАВОНОН – ПАЙРАВИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ
Истиқлолият шиносномаи ҳастии давлати комилҳуқуқ ва
соҳибихтиѐри тоҷикон дар ҷомеаи ҷаҳонӣ мебошад. Имрӯз кишвари
соҳибистиқлоли мо низоми давлатдорӣ, сиѐсати дохиливу хориҷӣ,
иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии хешро мустақилона пеш мебарад.
Истиқлолият рамзи соҳибдавлатӣ ва ватандории миллати сарбаланд ва
мутамаддини тоҷик аст, ки ба осонї ба даст наомадааст. Дар ибтидои
солҳои истиқлолият бо таъсири қувваҳои бадхоҳи дохилию хориҷӣ
кишварамон ба ҷанги шаҳрвандї кашида шуд, ки боиси қурбониҳои зиѐди
ҷонї, талафот ва њисороти бузурги сиѐсї, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва маънавӣ
гашта, ќонуншиканї ва бесарусомониҳоро дар мамлакат ба вуҷуд овард.
Дар чунин шароити душвор шаҳрвандони тамоми манотиқи кишвар роҳи
раҳоиро дар ваҳдат ва ҳамдигарфаҳмӣ дарѐфтанд ва дасти оштӣ ба ҳам
дароз намуданд.
Эълон гардидани соли 2017 – “Соли ҷавонон” дар Ҷумҳурии
Тоҷикистони соҳибистиқлоли мо бо ташаббуси Асосгузори сулҳу Ваҳдати
миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон на танҳо боиси шодию фараҳмандист, балки ҳидояте
барои ҷавонони кишвар дар ҷодаи бунѐдкориҳо, ободонии Ватан ва ояндаи
дурахшони миллату давлат мебошад.
Дар ҷомеаи имрӯза дар кори пешбурди соҳаҳои мухталифи иқтисоди
миллӣ мавқеи ҷавонон хеле муҳим аст, чунки ин қишри ҷомеа дорои
афкори тозаю нав, нерӯи муҳими пешбарандаи иқтисод буда, истифодаи
васеи технологияи муосирро дар истеҳсолот метавонад ба хубӣ таъмин
созад. Махсусан, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки қисми зиѐди аҳолиро
ҷавонон ташкил медиҳанд, Ҳукумати мамлакат ба ин қисми аҳолӣ диққати
калон медиҳад.
Боиси сарфарозист, ки Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ - Пешвои
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
пайваста ба дастгирии ҷавонон эҳтимом варзида, пешниҳодҳои ҷавононро
баҳри инкишофи Ватани азизамон дастгирӣ менамоянд ва шароити
мусоиди кору фаъолиятро барои онҳо пайваста таъмин месозанд. Аз ин
лиҳоз, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон пайваста таъкид менамоянд: «Ҷавонон қувваи бузург,
нерӯи созанда ва ояндаи миллатанд».
Дар Паѐми навбатии Пешвои миллат ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар санаи 22-юми декабри соли 2016 бори дигар қайд гардид,
ки ҷавонон бояд аз ҳама сатҳҳои ҷомеа бештар фаъол бошанд,
ташаббусҳои созанда пешниҳод намоянд, рамзҳои давлатӣ, муқаддасоти
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миллӣ ва дастовардҳои истиқлолиятро ҳифз кунанд, дар ҳаѐти сиѐсиву
иҷтимоии Тоҷикистон бо дасту дили гарм ва неруи бунѐдгарона ширкат
варзанд, амнияти давлат ва шарафу номуси ватандориро ҳимоя карда,
худро аз ҳама хавфу хатарҳои номатлуби ҷаҳони муосир эмин нигоҳ
доранд ва парчамбардори ин сарзамин, марзу бум ва кишвари
муқаддасамон бошанд.
Ба ин маънӣ кишвари азизи соҳибистиқлоли мо, ки дар раванди
татбиқи ислоҳоти сиѐсиву иҷтимоӣ ва иқтисодию фарҳангӣ қарор дорад, ба
донишу нерӯи созандаи мо - ҷавонон умед бастааст. Чунки ҷавонон дар
шароити кунунӣ ба воқеияти сиѐсӣ ва иқтисодиву иҷтимоии ҷаҳони муосир
зудтар ва беҳтар ҳамоҳанг гардида, дар бунѐди ҷомеаи шаҳрвандӣ саҳми
ҳалкунанда гузошта метавонанд. Мо бояд ба тамоми ҳастӣ дарк намоем,
ки барои устувор намудани пояҳои истиқлолияти миллӣ ва бунѐди давлати
пуриқтидори демократӣ, тақдири ояндаи миллат, амнияту оромии кишвар
ва эҳѐи дурахшонтарин арзишҳои тамаддуни бузурги ниѐгонамон
масъулияти бузурге бар дӯш дорем.
Ҷавонон идомадиҳандаи суннатҳои таърихиву фарҳангии қадимии
миллати худ, сарчашмаи ташаббусҳои бузург, манбаи ғояҳои нав, эҷодкори
тақдири имрӯзу ояндаи Тоҷикистони соҳибистиқлол мебошанд.
Ғамхории Пешвои миллат нисбат ба ҷавонон, рӯз аз рӯз зиѐд гардида
истодааст. Шароити хубу мусоид дар ҳар як донишгоҳу донишкадаҳо ва
омӯзишгоҳҳову коллеҷҳо барои таълим ва тарбияи насли ҷавон фароҳам
оварда шудааст. Ҷавонон имкон доранд, ки дар донишгоҳҳои олии
мамлакат ва ѐ дар хориҷ таҳсили илм намоянд.
Ба туфайли таваҷҷуҳи Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ - Пешвои
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба
масъалаҳои тарбия ва таълими ноболиғон ва ҷавонон тамоми шароитҳо
барои таҳсили онҳо дар омӯзишгоҳҳои беҳтарини кишвар ва берун аз он
фароҳам оварда шудаанд.
Ҷавонон қувваи бузург хастанд, ки ин қувваро танҳо дар ягонагӣ
пайдо кардан мумкин аст. Бинобарин, танҳо дар ягҷоягӣ ва ҳамдастӣ мо
қуввае гашта метавонем, ки имкониятҳои заруриро барои рушди ҷомеа
истифода барем. Ба фикри мо, тавсеаи ҳамоҳангсозӣ ва ҳамкории
фаъолияти ниҳодҳои давлатӣ ва ғайридавлатӣ ба хотири беҳбудии
фаъолияти ҷавонон имрӯзҳо зарурати ҷиддӣ дорад.
Муҳимтарин масъалаҳое, ки дар назди ҷавонон қарор доранд, ин
дарки моҳияти истиқлолияти давлатӣ, гиромидошт ва эҳтироми арзишҳои
миллӣ, аз қабили муқаддасоти давлатӣ, забони модарӣ, ҳимояи марзу буми
кишвар ва огоҳ будани ҷавонон аз таъриху фарҳанги миллат мебошанд.
Ҷавонони кишвар аз ҳар вохӯриву мулоқотҳои бо Асосгузори сулҳу
ваҳдат - Пешвои миллат баргузоргардида барои худ сабақи судманд
гирифта, барои дар амал татбиқ намудани он ҳамеша садоқату фидокорӣ
зоҳир мекунанд, ки мо онро бо рушанӣ ҳис мекунем.
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Дар мамлакати мо барои дастгирии ҷавонон ва тарбияи онҳо дар
руҳияи худогоҳию худшиносии миллӣ «Стратегияи сиѐсати давлатии
ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020» қабул карда шудааст.
Стратегия барои муайян намудани мақсад, афзалият ва тадбирҳое
нигаронида шудааст, ки татбиқи онҳо ба ҳалли вазифаҳои мубрами рушди
иҷтимоию иқтисодии Тоҷикистон дар ҷаҳони муосир мусоидат менамояд.
Стратегия барои даҳ сол пешбинӣ шуда, то соли 2020 тахмин менамояд ба
мақсадҳои худ ноил гардад.
Зарурати қабули Стратегия дар он дида мешавад, ки ҷавонон объекти
манфиатҳои миллию давлатӣ буда, яке аз омилҳои асосии таъмини рушди
давлат ва ҷомеа ба ҳисоб мераванд. Ояндаи наслҳои нав ба таври
ногусастанӣ ба вазифаҳои ҳифз, рушд ва эҳѐи кишвар алоқаманд аст.
Суботи сиѐсати давлатии ҷавонон бо роҳи татбиқи самарабахши
тадбирҳои маҷмӯӣ, ки вазифа, аҳамият ва нақши сиѐсати давлатиро нисбат
ба насли наврас муайян менамояд, таъмин мегардад.
Сиѐсати давлатии ҷавонон дорои хусусияти фаъоли инноватсионӣ ва
истеҳсолӣ буда, нерӯи меҳнатӣ ва эҷодии ҷавононро инъикос менамояд.
Татбиқи сиѐсати давлатии ҷавонон ба фароҳам овардани шароити
ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва ташкилӣ, кафолатҳо барои аз ҷониби ҷавонон интихоб
гардидани роҳи зиндагӣ, худтатбиқнамоии шахсии ҷавонон, рушд ва
дастгирии иттиҳодияҳои ҷамъиятии ҷавонону кӯдакон, ҳаракат ва
ташаббусҳо нигаронида шудааст.
Интихоби самтҳои стратегии сиѐсати давлатии ҷавонон метавонад
танҳо ба натиҷаҳои таҳлил ва дурнамои равандҳои миѐнамуҳлат ва
дарозмуҳлати рушди ҳаѐти иҷтимоию фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки
дар асоси таҳлили ҳисобот ва ҳуҷчатҳои расмӣ ошкор гардидаанд, асос
ѐбад. Ғайр аз ин, Стратегия бояд дигаргуниҳоеро, ки дар соҳаи фаъолияти
ҳаѐтан муҳими ҷамъият ва давлат руй медиҳад, ба инобат гирад ва
пешбинӣ намояд.
Ин дастуру ҳидоятҳои Пешвои миллат, муҳтарам Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон барои ҷавонон бояд сармашқи
асосии кору пайкор ва фаъолияти ҳамарӯза қарор гиранд. Дар давраи
ҷаҳонишавии муносибатҳо афкору андешаҳои тозаи ҷавонони мо нахоҳад
гузошт, ки гурӯҳҳои тундраву ифротгаро фазои софи Ватани азизро
ғуборолуд созанд.
Талошҳои пайвастаи ҷавонони имрӯзаи мо ҷиҳати иштироки
фаъолона дар рушду нумуви кишвари азизамон назаррас аст. Итминони
комил дорем, ки ҷавонони мо бо ҳисси баланди худшиносиву худогоҳии
миллӣ ва ифтихор аз давлату давлатдории миллӣ дар оянда низ тамоми
нерӯи худро барои ҳифзи дастовардҳои истиқлолият, таҳкими давлатдорӣ,
ваҳдати миллӣ, сулҳу субот, рушди минбаъдаи иқтисодиву иҷтимоии
Ватани азизамон ва устувор гардонидани мавқеи он дар қатори кишварҳои
мутараққӣ сафарбар менамоянд.
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Алимов М.А., магистранти
ихтисоси молия
ва ќарзи ДДЊБСТ
САМТЊОИ АФЗАЛИЯТНОКИ СИЁСАТИ ДАВЛАТИИ ЉАВОНОН ВА
НАЌШИ ОН ДАР ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ НАСЛИ НАВРАС
Тавре маълум аст, яке аз омилҳои асосї барои рушди ҳар як кишвар
дар ќатори дигар арзишҳо захираҳои инсонї, аз љумла љавонон ба њисоб
меравад. Ин имкон медиҳад, ки сиѐсати давлатии ҷавонон ҳамчун яке аз
самтҳои муҳими рушди љомеа мавриди баррасї қарор дода шавад. Дар
кишваре, ки вазъи демографӣ мунтазам афзоиш меѐбад ва беш аз 35 фоизи
аҳолиро насли ҷавон ташкил медиҳад, муайян намудани сиѐсати давлатии
љавонон аз нуқтаи назари сиѐсї ва иљтимої аҳамияти калон дорад.
Дар Љумњурии Тољикистон солњои охир ба сиѐсати љавонон, ҳамчун
бахши стратегї ва афзалиятноки сиѐсати давлатӣ дар ҳамаи марҳилаҳои
рушди ҷомеа таваҷҷуҳи махсус зоњир мегардад.
Бо ин маќсад дар мамлакат «Стратегияи сиѐсати давлатии љавонон дар
Љумњурии Тољикистон то соли 2020» бо ќарори Њукумати Љумњурии
Тољикистон аз 4-уми октябри соли 2011 тањти № 480 ќабул гардидааст.
Стратегияи мазкур ба шаҳрвандони ҷавони Ҷумҳурии Точикистон аз синни
14 то 30-сола, аз љумла љавононе, ки дар вазъи душвори зиндагї ќарор
доранд ва ба оилањои љавон нигаронида шудааст.
Инчунин дар Стратегияи сиѐсати љавонон дар Ҷумҳурии Точикистон
маҷмӯи самтҳои афзалиятноки сиѐсати давлатии љавонон муайян
гардидааст, ки ба љавонон нигаронида шудааст ва вазифањоеро фаро
мегирад, ки ба иштироки љавонон дар татбиқи лоиҳаҳои афзалиятноки
миллӣ алоқаманд мебошанд.
Бо дарназардошти наќши љавонон дар рушди иљтимоию иқтисодӣ ва
ҷамъиятию сиѐсии кишвар барои дурнамои миѐнамуҳлат дар Ҷумҳурии
Тољикистон сиѐсати давлатии ҷавонон чунин самтҳои афзалиятнокро
дарбар мегирад:
ҷалби ҷавонон ба амалияи иҷтимої ва иттилоотонии онҳо дар
мавриди имкониятҳои воқеии рушд;
инкишофи фаъолияти эҷодкоронаи ҷавонон;
ҳамгироии ҷавонони дар вазъи душвори зиндагї қарордошта ба
ҳаѐти ҷомеа.
Дар ин радиф Сиѐсати давлатии ҷавонон барои муттаҳид сохтани
захираҳои давлатї ва ғайридавлатї даъват шудааст, ки он барои
мақсадҳои зайл хусусияти байниидоравии ҳамкориҳои муштаракро дар
назар дорад:
- љалби босуботи ҷавонон ба њаѐти ҷамъиятӣ ва инкишофи малакаи
фаъолияти мустақилонаи ҳаѐтан муҳими шаҳрвандони ҷавони кишвар,
иттилоотонї дар мавриди рушду такомули минбаъдаи онҳо ҳам дар
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ҷумҳурї ва ҳам дар љомеаи ҷаҳонї, инчунин фарҳанги истифодаи
инкишофи шахсият ва ҷомеа, ки имкон медиҳад ҷавонон нерӯи худро дар
амал татбиқ намоянд, ба қувваи худ ва ояндаи худ боварї дошта бошанд;
- муайян намудан, пешбарї кардан ва дастгирии фаъолнокии ҷавонон
ва дастовардҳои онҳо дар соҳаи иҷтимоию иқтисодї, ҷамъиятию сиѐсї,
эҷодию варзишї, ки имконият медиҳад ҷавонон қобилияти худро зоҳир
намоянд, нерӯи худро дар амал татбиқ кунанд ва дар кишвари худ шоистаи
эътироф гарданд;
- ба ҳаѐти комил ҷалб намудани ҷавононе, ки ҷиҳати ҳамгирої бо
ҷомеа ба мушкилот рӯ ба рӯ шудаанд, маъюбон, хатмкунандагони
муассисаҳои таълимї барои кӯдакони ятим, кӯдакони бесаробон,
муассисаҳои махсуси таҳсилотї барои онҳое, ки дорои қобилияти мањдуд
мебошанд, муассисаҳои махсуси таълимию тарбиявии шакли пӯшида,
љабрдидагони зӯроварї, кӯчбастагон ва муҳоҷирон, шахсоне, ки аз ҷойҳои
маҳрумият аз озодї ҷавоб шудаанд, намояндагони халқҳои маҳаллӣ ва
камнуфуз, инчунин ҷавонон аз оилаҳое, ки дар вазъи ногувори иљтимої
қарор доранд, бекорон, шахсони бо ВНМО (Вируси норасоии масунияти
одам) сироятшуда ва шахсони истеъмолкунандаи маводи сахттаъсир.
Чунин системаи самтҳои афзалиятноки сиѐсати давлатии љавонон ба
беҳбудии вазъи зиндагии насли ҷавон, афзоиши саҳми онҳо ҷиҳати
рақобатпазирии
кишвар
мусоидат
намуда,
ҳамзамон
оќибати
иштибоҳотро, ки маъмулан барои насли ҷавон хос аст, ба қадри имкон
коҳиш медиҳад.
Мувофиќи маълумотњо қисми асосии аҳолии Љумњурии Тоҷикистонро
шаҳрвандони то 30-сола ташкил медиҳанд ва синни миѐнаи аҳолӣ ба 24,7
сол баробар аст, шаҳрвандони љавони мамлакат минбаъд захираи асосии
меҳнатии Тољикистонро ташкил хоҳанд дод ва фаъолияти меҳнатии онҳо
барои таъминоти иҷтимоии кӯдакон, маъюбон ва калонсолон манбаи
асосии маблағ маҳсуб меѐбад.
Миллати фарҳангсолори тоҷик аз замонҳои қадим тавассути осори
адабии олимону донишмандонаш ба ҷаҳониѐн ганҷинаи бебаҳои панду
андарз ва донишу таҷрибаро додааст.
Дар Паѐми Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муњтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон зикр гардидааст: «Ҳадафи сиѐсати давлатии
мо дар бахши ҷавонон тарбияи кадрҳо, мутахассисони донишманду
соҳибмаърифат, насли дорои ҷаҳонбинии васеъ ва хислатҳои ватандӯстиву
ватанпарастї мебошад».
Бояд қайд намуд, ки боварии Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон ба ҷавонони кишвар хело калон мебошад. Зеро онњо борњо иброз
менамоянд, ки мо соҳиби давлати мустақил ҳастем ва фарзандони мо, яъне
наврасону ҷавонон бояд ба хотири таҳкими истиқлолият ва пешрафту
тараққиѐти давлат, инчунин барои ба кишварҳои мутамаддин баробар
гардидани Тоҷикистон дорои донишу маҳорат, ҷаҳонбинии васеъ,
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донандаи хуби забонҳои хориҷӣ, техникаву технологияҳои муосир, ахлоқи
ҳамида ва ватандӯсту ватанпарвар бошанд.
Бо бовари гуфта метавонем, ки эълон гардидани соли 2017 – “Соли
ҷавонон” дар Ҷумҳурии Тоҷикистони соҳибистиқлоли мо на танҳо шодию
фараҳмандист, балки натиҷагирии кору пайкори ҷавонони кишвар дар
ҷодаи бунѐдкориҳо, ободонии Ватан кӯмаку ҳамдастии гурӯҳҳо ва
табақаҳои мухталифи насли ҷавон мебошад.
Гуфтан љоиз мебошад, ки Пешвои миллат дар Паѐми худ оиди
љавонони замони муосир ва мањз замони истиќлол зикр намуданд, ки
«Ҷавонони имрӯзаи мо, яъне насли замони истиқлол аз наслҳои пешина бо
савияи илму дониш, маърифату ҷаҳонбинї, сатҳи тафаккур ва одобу ахлоқ
фарқи куллӣ доранд, ки ин ҳама боиси ифтихори мо мебошад»[1].
Ин боварии сарвари давлат бењтарин бањо ба љавонон ҳамчун қишри
фаъол ва созандаи љомеаи муосир, ояндаи миллат ва давлат арзѐбї
мешавад. Дар ин сурат љавонону наврасонро зарур меояд, ки ҷавобан ба
ин ғамхориҳо ва боварии ифтихормандонаи Пешвои миллат ва сиѐсати
давлатии љавонон тамоми саъю талоши худро бо дилу љон ба
донишандўзї, омўзиши ҳунарҳои муосир, гиромидошти арзишњои миллї,
ободиву пешрафти сарзамини аҷдодӣ, ҳимояи Тољикистони азиз, рушди
иќтисодиѐти мамлакат, илму техника ва созандагињо равона намоянд. Бояд
љавонони бонангу бунѐдкори тољик ташаббусҳои созанда пешниҳод
намоянд, рамзҳои давлатӣ ва дастовардҳои замони истиқлолиятро ҳифз
кунанд, дар баробари ин дар ҳаѐти сиѐсиву иҷтимоии мамлакати хеш бо
тамоми љидду љањд ширкат варзида, амнияти давлату миллатро ҳимоя
карда, худро њамчун љавони арзандаи боварињо ва парчамбардори
Тољикистони азиз сайќал дињанд.

1.
2.
3.
4.

Адабиѐт
Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат Эмомалї
Рањмон 22 декабри соли 2016. –Душанбе: Шарќи озод,2016.
Паѐми Президенти Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї
Рањмон дар соли 2008 (Сомонаи расмии Президенти Љумњурии
Тољикистон – www prezidtnt.tj).
Њомидов Њ.Њ. Захира ва имкониятњои баланд бардоштани сатњи
дониши донишљўѐн.//Ахбори ДДЊБСТ, 2008.
Стратегияи сиѐсати давлатии ҷавонон дар Љумҳурии Тоҷикистон то
соли 2020 аз соли 2011, №480.
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Аќлиддин Баҳриддинзода,
сиѐсатшинос
НАҚШИ ИҶЛОСИЯИ ХVI ШЎРОИ ОЛИИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ТАШАККУЛИ
ДАВЛАТИ ДЕМОКРАТӢ ВА ҲУҚУҚБУНЁД
Иҷлосияи ХVI Шӯрои Олии Тоҷикистон, ки 25 сол муқаддам дар
Қасри Арбоби Хуҷанди бостонӣ баргузор гардида буд, рӯйдоди бузурги
таърихие мебошад, ки дар таърихи давлатдории миллии тоҷикон ва
таърихи навини Тоҷикистони соҳибистиқлол марҳилаи сифатан навро
бунѐд гузошта, хатари ҳамчун давлати мустақил барҳам хӯрдани
Тоҷикистон ва ҳамчун миллат аз байн рафтани тоҷикони куҳанбунѐдро
пешгирӣ кард. Ба ѐд овардани ин санаи муҳими таърихӣ, ки воқеан оғози аз
вартаи ҳалокатбори ҷанги шаҳрвандӣ раҳо ѐфтан ва тадриҷан ба остонаи
сулҳу ваҳдат, ризоияти миллӣ ва созандагию бунѐдкорӣ расидани миллати
мо гардид, қарзи инсонии ҳар фарди солимфикри ҷомеа мебошад, зеро
маҳз дар ҳамин иҷлосия тақдири ояндаи давлати миллии тоҷикон тарҳрезӣ
гардид ва ба сӯи ҳадафҳои бузурги умумимиллӣ – сулҳу субот ва ваҳдати
миллӣ қадамҳои нахустин гузошта шуд.
Иҷлосия дар роҳи қатъ ѐфтани ҷанги шаҳрвандӣ ва бақои миллати
тоҷик дигаргунии куллӣ ворид кард. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ –
Пешвои миллат, Президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
вобаста ба аҳамияти таърихии Иҷлосияи сарнавиштсози миллатро таъкид
менамоянд:
«Иҷлосияи ХVI Шӯрои Олӣ бо тақозои таърих на танҳо тифли дар
гавҳворабудаи истиқлолиятро наҷот дод, балки тақдири ояндаи ӯро муайян
сохт ва Тоҷикистони тозаистиқлолро ба сӯи ҷомеаи мутамаддин ва
арзишҳои волои башарӣ ҳидоят намуд».
Воқеан, Иҷлосияи ХVI Шӯрои Олӣ дар он рӯзҳое баргузор гардид, ки
дар Тоҷикистон беҳокимиятӣ ҳукмфармони комил дошт. Фалаҷ шудани
ҳокимият ва набудани маркази ягонаи идоракунӣ дар мамлакат, авҷ
гирифтани ҷанги шаҳрвандӣ, афзоиши ҷинояткорӣ, бӯҳрони амиқи
сохторӣ, мавҷуд набудани қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ метавонист ба
пора шудани давлат, ҷудоии мамлакат ва парешонии миллат оварда
расонад.
Аз ин рӯ, аҳамияти Иҷлосия, пеш аз ҳама, аз он иборат аст, ки вай дар
замони фоҷиабори таърихи Ватан – дар замони ҷанги шаҳрвандӣ ва фалаҷ
гардидани рукнҳои давлатдории кишвар, сарнавишти миллати тоҷик,
давлатдории тоҷикон ва халқи Тоҷикистонро ба даст гирифта, барои аз
бӯҳрони амиқи сиѐсию иқтисодӣ ва иҷтимоӣ берун овардани мамлакат,
наҷот додани он аз фалокати миллӣ ва таҳкими пояҳои сиѐсӣ ва ҳуқуқии
ҷомеа асос гузошт.
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Иҷлосияи ХVI Шӯрои Олии Тоҷикистон тамоми масъулиятро дар
назди халқу Ватан ба дӯш гирифта, дар маҷлисҳои худ масъалаҳоеро ҳаллу
фасл кард, ки онҳо тақдири ояндаи таърихии миллат, давлатдорӣ ва
ватандориро муайян намуданд. Аз ҷумла:
- роҳбарияти нави мамлакатро таҳти сарварии Эмомалӣ Раҳмон
ҳамчун Раиси Шӯрои Олӣ ва Сарвари давлат интихоб намуд. Роҳбарияти
нави мамлакат дар кӯтоҳтарин муддат барномаи илман асосноки
тараққиѐти ҷомеаи Тоҷикистонро пешниҳод карда, роҳи амалӣ сохтани
онро муайян намуд ва заминаҳои рафъи бӯҳрони амиқи ҷомеаро муҳайѐ
кард;
- сохтори конститутсионӣ, ҳокимияти иҷроия ва судиро дар кишвар
барқарор кард. Ба ин васила, фалаҷии рукнҳои давлатдорӣ бартараф карда
шуда, барои рушди парламентаризми ҳақиқии демократӣ замина гузошта
шуд;
- Иҷлосия ҳамзамон бо бартараф кардани муаммои марбут ба
рукнҳои давлатдорӣ, барқарор кардани сохтори конститутсионӣ,
ҳокимияти иҷроия ва судӣ хатари пош хӯрдани Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
пароканда шудани миллати куҳанбунѐди тоҷик ва халқи Тоҷикистонро
пешгирӣ кард. Дар ин маврид, қарорҳои Иҷлосияи ХVI дар хусуси таъмини
ризоияти миллӣ, ба Ватан баргардондани гурезагон ва муҳоҷирон, авфи
иштирокчиѐни даргириҳои мусаллаҳона аҳамияти хосса доштанд. Ин
қарорҳои Иҷлосия барои ба мувофиқа овардани қувваҳои мухолифи ҷомеа
– ҳизбҳои сиѐсии гуногунақида ва дорои стратегия ва тактикаи сиѐсии хос,
ҳаракатҳои мардумӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, созмонҳои ғайриҳукуматӣ ва
ташкилотҳои динию мазҳабӣ шароит ва имкониятҳои мусоид фароҳам
оварданд. Ба ин васила, барои пойдории сулҳи миллӣ, ваҳдати миллати
тоҷик ва шаҳрвандони Тоҷикистон заминаҳои мустаҳкам ба вуҷуд оварда
шуд. Дар натиҷа Сулҳи миллӣ ва қатъи ҷанги шаҳрвандӣ, имзои
Созишномаи умумии истиқрори сулҳ дар Тоҷикистон ба дастовардҳои
зерин ноил гардид;
- самтҳои асосии сиѐсати дохилии мамлакатро дар соҳаи иқтисодиѐт,
иҷтимоиѐт, маънавиѐт ва фарҳанг таъйин карда, ба бунѐди ҷомеаи
шаҳрвандӣ шароит фароҳам овард. Бояд гуфт, ки ба ин васила Иҷлосия як
вазифаи дигари бузурги таърихиро низ анҷом дод: роҳи ба ҷомеаи ҷаҳонӣ,
иқтисоди ҷаҳонӣ ва фарҳанги ҷаҳонӣ пайвастани Тоҷикистонро нишон дод.
Зеро, бе пайвастан ба ҷомеаи ҷаҳонӣ Тоҷикистон аз шоҳроҳи таърих дур
шуда, дар пайраҳаи танги таърих қарор мегирифт.
Аҳамияти бузурги Иҷлосия дар он аст, ки барои интихоби роҳбари
сазовор замина муҳайѐ намуда, пеши роҳи хатари нобудии халқу миллатро
гирифт, оташи ҷанги шаҳрвандиро хомӯш сохт, баробари барқарор
намудани сохтори фалаҷгардидаи ҳокимияти давлатӣ, артиши миллӣ ва
нерӯҳои посбони сарҳадро таъсис дода, заминаи устувори эъмори ҷомеаи
навини Тоҷикистонро гузошт, ба ислоҳоти конститутсионӣ дар мамлакат
оғоз бахшида, барои қабули Конститутсияи нави Тоҷикистон заминаи
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ҳуқуқӣ муҳайѐ намуд, барои бунѐди давлати демократӣ ва ҳуқуқбунѐд
замина муҳайѐ сохт, ба ваҳдати миллӣ замина гузошта, дар мамлакат ба
раванди бунѐдкорӣ оғоз бахшид, ба беҳбуди аҳволи иҷтимоӣ ва иқтисодии
мардум замина гузошт ва симои сиѐсии давлатро дар арсаи байналмилалӣ
муаррифӣ намуд.
Имрӯз, ки мо дар арафаи ҷашни бузурги 25-солагии Иҷлосияи
тақдирсози миллат қарор дорем, ҳар як шаҳрванди бонангу номуси миллат
бояд ифтихор аз соҳибистиқлоливу сулҳу ваҳдат ва комѐбиҳои бузурге
намояд, ки ба шарофати ин воқеаи сиѐсии фараҳбахш ба даст омад.
Бинобар ин, мо ҷавонон бо ифтихору шукргузорӣ аз сулҳу салоҳ ва
сиѐсати пешгирифтаи хирадмандонаву одилонаи Асосгузори сулҳу ваҳдати
миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон барои сазовор ҷашн гирифтани 25-солигии Иҷлосияи ХVI
Шӯрои Олӣ бо дилу нияти нек ва бо умеди фардои дурахшони
Тоҷикистони азизамон кӯшиш менамоем.
Парвина Бобоева,
сармуаллимаи кафедраи
кори бонкии ДДҲБСТ
БАЛАНД БАРДОШТАНИ САВОДНОКИИ МОЛИЯВИИ ЉАВОНОН –
ОМИЛИ РУШДИ ИЌТИСОДИ МИЛЛЇ
Ба сиѐсати љавонон чун самти афзалиятноки сиѐсати давлатї дар
ҳамаи марҳилаҳои рушди ҷомеа таваљљуҳи махсус зоҳир мегардад. Ба
шаҳрвандони ҷавони Ҷумҳурии Точикистон аз синни 14 то 30 сола, аз
ҷумла ҷавононе, ки дар вазъи душвори зиндагӣ қарор доранд ва оилаҳои
ҷавон мансубанд.
Бинобар он ки қисми асосии аҳолии Тоҷикистонро шаҳрвандони то 30
сола ташкил медиҳанд ва синни миѐнаи аҳолии кишвар ба 24,7 сол баробар
аст, шаҳрвандони ҷавони мамлакат минбаъд захираи асосии меҳнатии
Тоҷикистонро ташкил хоҳанд дод ва фаъолияти меҳнатии онҳо барои
таъминоти иҷтимоии кӯдакон, маъюбон ва калонсолон манбаи асосии
маблағ маҳсуб меѐбад. Аз ин лиҳоз, тараққӣ додани маърифати молиявӣ ва
баланд бардоштани саводнокии молиявии аҳолӣ, аз он ҷумла ҷавонон
барои пешравии иқтисодиѐти Тоҷикистон бисѐр муҳим аст.
Маърифати молиявии ҷавонон барои қабули қарорҳои босаводона,
паст намудани сатҳи хавф мусоидат намуда, бехатарии молиявиашонро
баланд мебардорад. Дараҷаи пасти саводнокии молиявӣ ва дуруст сарфаҳм
нарафтан ба ҳолати молиявии шахсии худ ҷавононро ба муфлисшавӣ,
қарзҳои бисѐр, нисбатан сусти дар назди қаллобони молиявӣ инчунин
муаммоҳои иҷтимоӣ, ҳолатҳои депресионӣ ва ба дигар муаммоҳои шахсӣ
меоварад.
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Санади идоракунии молиявиро дар мактаб намеомӯзонанд, доираи ин
дар дохили оила низ суханрониҳои пай дар пай шунида намешавад ва
ҳамин тавр аз насл ба насл давом меѐбад. Агар волидон саводи молиявӣ
надошта бошанд, пас фарзандон низ аз ҳеҷ куҷо саводи заруриро барои
самаранок идоракунии молияи шахсӣ пайдо карда наметавонанд, ки ин
доираи маҳдудро нишон медиҳад. Ин муамморо бо як роҳ бартараф кардан
мумкин, яъне мунтазам, мақсаднок ва бо дарккунӣ аз хурдсолӣ саводнокии
молиявии ҷавононро баланд бардоштан мебошад. Дар ин роҳ набояд бо
гузаронидани як ду чорабиниҳои алоҳида ва тадқиқотҳо қаноат кард,
балки як низоми пурраи баландбардории саводнокии молиявии ҷавононро
ташкил дод.
Саводнокии молиявӣ ин маҷмӯи лаѐқатҳост, ки бовуҷуди дар раванди
маълумоти молиявии мактабӣ ва донишгоҳӣ ба даст оварда шавад ҳам, дар
таҷрибаҳои зиндагонӣ аз худ карда ва санҷида мешавад. Умуман
саводнокии молиявї ин мафҳуми мураккаб, бисѐрҷабҳа берун аз марзи
муайяни ҷуғрофӣ, сиѐсӣ, иқтисодӣ, ва иҷтимоӣ ҷойгиршуда бошад, ҳам
талаботи аҳолӣ ба таълимоти молиявӣ бо шиддати геометрӣ вусъат ѐфта
истодааст.
Саводнокии молиявӣ ба ҷавонон барои тағйир додани муносибаташон
ба пул ва идоракунии онҳо кӯмак мерасонад. Онҳоро ба фикр кардани
ояндаи худ, банақшагирии талаботашон дар марҳилаҳои ҳаѐт водор сохта
аз њарчї беҳуда эмин медорад. Он бояд ҳамчун ҳолати
доимотағйирѐбандаи донишу малака, ки ба он сол, оила, маданият ва ҳатто
ҷои истиқомат таъсир мерасонад дида баромада шавад. Мақсади молиявии
ҳар як инсон алоҳида аст, ки аз шароити иҷтимоӣ – иқтисодии ӯ пайдо
мешавад. Мақсади таълимоти молиявии ҷавонон бошад ин дастрасии
ахбороти фаҳмо ва бо сифат ба ҳар як истеъмолкунанда аст.
Дар як қатор мамлакатҳо барнома ва лоиҳаҳо оид ба
баландбардории саводнокии молиявии аҳолӣ мутобиқи фалсафаи
миллиашон тартиб меѐбад «такя ба қувва ва бозуи худ» яъне ҳар як шахс
ноил мегардад ба мустақилияти молиявӣ ва онро то пиронсолї нигоҳ
медорад ва мерос ҳам гузошта метавонад.
Барои ворид намудани саводнокии молиявӣ ба шуури ҷавонон ва
ҳалли муаммоҳои ба ин вобастаро фаҳмидан, донистани дараҷаи
саводнокии молиявии онҳо бисѐр зарур аст. Ин барои тартиб додани
низоми миллии саводнокии молиявӣ, муҳтавои илм ва методҳои омӯзиши
он имконият медиҳад, яъне «чиро бояд таълим дод» ва «чӣ тавр бояд
таълим дод», ки бо аниқ муайян намудани сатҳи саводнокии молиявӣ
вобастагӣ дорад.
Саводнокии молиявӣ бо давлат алоқамандии зич дорад, чунки
танҳо давлат қоидаву қонунҳо ва меъѐрҳои ҳуқуқии молиявиро ворид
мекунад, ки хусусияти қатъӣ дорад. Иштироккунандагони муносибатҳои
молиявӣ ҳуқуқи тағйир додани ин қонунҳоро надоранд, онро танҳо бояд
пайравӣ кард ва мутобиқати комили саводнокии молиявии миллӣ низ дар
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њамин аст. Ба ин мисол шуда метавонад Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
«Оид ба танзими ҷашну маросимҳо, тӯю маъракаҳо», ки ин ҳам яке аз
шохаҳои баландбардории саводнокии молиявии ҷамъият буда, нақши
асосии давлатро нишон медиҳад.
Лаҳзаҳои асосии стратегияҳои миллӣ инҳо: муайян кардани
муҳимии саводнокии молиявӣ, муайян кардани қодирии аҳолӣ ба соҳаҳои
нав, аниқ кардани гурӯҳҳои мақсадноки аҳолӣ, ташхис ва баҳодиҳии
ҳолати ҷории барномаҳои таълимии амалкунанда, чорабиниҳои методӣ ва
равшаниандозанда, муҳимтаринаш коркарди нақшаҳои оянда барои
ташкилотҳои давлатӣ, ҷамъиятӣ ва хусусӣ ба ҳисоб мераванд. Барои
таъмини мустақилият, воқеият, самаранокии фаъолият ба таркиби
органҳои муайян бояд намояндагони сохторҳои дахлдор (вазоратҳо,
мақомотҳо, ташкилотҳои илмӣ-тадқиқотӣ, ҷамъиятӣ ва хусусӣ) ҳамроҳ
шаванд.
Баландбардории саводнокии молиявӣ ин соҳаи масъулиятноки
давлат, бизнес ва оила мебошад. Бояд қайд кард, ки ҷавонон ин ояндаи
иштироккунандагони
воқеии
бозори
молиявӣ,
милатанд
ва
андозсупоранда, амонатгузор, қарзгиранда мебошанд, умуман ҷавонони
муосир истеъмолкунандагони фаъоли молҳо ва хизматрасонӣ ба ҳисоб
мераванд. Истеъмолкунандагони саводнок ва хуб огоҳонидашуда нисбати
сифати молҳо ва хизматрасониҳо талаботи хоса доранд, бо ин на танҳо ба
болоравии сифати маҳсулот таъсир мерасонанд, инчунин байни
истеҳсолкунандагон рақобати солимро пайдо мекунанд, ба сиѐсати нархӣ
таъсир мерасонанд. Бинобар ин омӯзонидан ва баланд бардоштани саводи
молиявии ҷавонон мувофиқи мақсад аст. Ҳангоми ташкилдиҳии
саводнокии молиявии ҷавонон бояд хусусияти психологӣ – синнусолии ин
гурӯҳи ҷамъиятро ба назар гирифт, инчунин алоқамандии бевоситаи байни
саводи молиявии азхудшуда ва истифодабарии он дар таҷрибаро барқарор
кард, бояд талаботи ҳар як марҳилаҳои ҳаѐти аҳолии ҷавонро ба назар
гирифта, онҳоро ба ҳалли ӯҳдадориҳои молиявї омӯхта гардонд.
Ҳиссагузорӣ дар баландбардоштани саводнокии молиявии ҷавонон
дар нақшаи стратегӣ самараи хуб меорад, чунки ин гурӯҳи аҳолӣ барои
таълим лаѐқати бештар доранд. Чунин муносибат имконияти ноил
гардидан ба ҷалби бештари табақаи гуногуни аҳолиро медиҳад, зеро ки дар
мактабҳо ва донишгоҳҳо ҷавонон аз ҳамаи гурӯҳҳои иҷтимоӣ таҳсил
мекунанд. Маълумоти молиявии ҷавонон самараи дурудароз дорад, онҳоро
тамоми ҳаѐт дар пеш аст, яъне асоси дониши молиявӣ, тасаввурот ва
малака якбора ба тамоми насли нав ҷойгир мегардад. Танҳо дар давраи
навҷавонӣ имконияти ҷойгир намудани асосҳои маданият ва молия,
мақсад барои худташаккулдиҳӣ дар соҳаҳои гуногун аз он ҷумла соҳаи
молиявии ҳаѐташонро дорад.
Ҳамин тариқ, ташкил додани низоми мақсадноки баландбардории
саводнокии молиявии ҷавонон барои рушди иқтисодиѐти Тоҷикистон
мувофиқи мақсад аст. Бояд ҳар як фарди Тоҷикистон тавонад дар ҳар
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марҳилаҳои зиндагониаш имкониятҳои худро аниқ дарк кунад, ҳуқуқҳои
худро дар бозори молиявӣ ҳимоя карда, дар сатҳи баланди ӯҳдадорӣ бо
назардошти некӯаҳволии худ ва иқтисодиѐти давлат ќарорњои молиявиро
қабул кунад.
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Ѓайрат Бобољонов,
мудири бахши кор бо љавонони
ДДЊБСТ
АЊАМИЯТИ ОМЎЗИШИ АСАРЊОИ ПРЕЗИДЕНТ ЭМОМАЛЇ
РАЊМОН ДАР ТАРБИЯИ ЉАВОНОН
Шахсияти Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат,
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон барои
кулли љомеа, бахусус ба наврасон ва љавонон, мояи ифтихор ва намунаи
ибрат аст. Зеро муњтарам Љаноби Олї дар лањзае вориди арсаи сиѐсат
гардиданд, ки ватани мо, Тољикистон дар оѓўши хун буда, дар роњи
порашавї ќарор дошт. Аз њамон лањзаи нахустин, ки ба њайси Раиси
Шурои Олии Љумњурии Тољикистон интихоб шуданд, ќавл доданд: «Ман
ба Шумо сулњ меоварам», «Ё ман ба Тољикистон сулњро барќарор мекунам,
ѐ дар ин роњ љони худро медињам».[1, 6] Воќеан њам дар натиљаи зањматњои
шабонарўзї, љон зери хатар гузошта барои расидан ба Вањдати миллии
тољикон кўшиш намуданд, ки њама корнамоињо барои наслњои љавони
имрўз ва фардои кишвар рањнамо ва мактаби хуби ватанпарастиву
хештаншиносист.
Њанўз мардуми маърифатбаланди тољик солњои душвори љанги
шањрвандиро фаромўш накардааст ва мекўшад, ки бори дигар ба чунин
хатогии таърихї роњ надињад, сулњ, озодї, вањдат, якдилї, ободие, ки
имрўз Тољикистони мањбуб дорад, чун гавњараки чашм њифз намуда ин
арзишњои олиро, ки сабабгори њаѐти хурраму осуда ва саодатмандона аст,
ќарнњои дигар идома бахшад. Мо сиѐсати хирадмандона ва дурбинонаи
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Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмонро дарк намуда барои амалї
намудани он кушиш менамоем. Муњтарам Эмомалї Рањмон баъд аз
расидан ба маќсади олии хеш, ки таъмини сулњ ва якпорчагии Тољикистон
буд барои таќвият бахшидан ба ин арзишњои олї камари њиммат бастанд,
зеро барои Љаноби Олї хеле рўшан буд, ки чї ќадар ин сулњ гарон аст. Ба
ин маќсад њанўз соли 1998 китоби пурмуњтавои худ «Љавонон ояндаи
миллат»-ро ба тавсиб расониданд, ки дар он нуктањои муњими сиѐсати
давлатии љавонон, мавќеъ, маќоми онњо дар љомеа ва, муњим аз њама,
ояндаи давлат дар дасти љавонон буданаш ќайд гардида буд. Аз лањзаи
нахустини фаъолият њамчун сарвари давлат муњтарам Эмомалї Рањмон ба
љавонон ањамияти калон зоњир намуда, барои сафарбар намудани онњо ба
роњи созанда ва бунѐдкорона кўшиш менамуданд. Зеро ояндаи сарзамине,
ки эшон бо як мушкилоти азим онро аз вартаи њалокат рањої бахшид, дар
дасти љавонон мебошад ва барои њамин њам љавононро дар руњияи
мењанпарастї, худшиносї, њуввияти миллї тарбият намуда, онњоро ба
фардои кишвар омода менамоянд.
Бояд ќайд намуд, ки таблиѓи омўзиши мероси таърихї дар байни
љавонон љињати ташаккули худшиносиву худогоњии миллї аз таваљљуњи
хоси Пешвои миллат, Љаноби Олї мўњтарам Эмомалї Рањмон мебошад, чи
хеле таъкид менамоянд: «Мо бояд аз умќи таърих шўъла бардорем, на ин
ки хокистар», таърихи ниѐгони мо пур аз сањифањои ќањрамонї буда, дар
натиљаи мутолиа намудани онњо љавонон нисбати Ватан, модар нигоњи
дигар пайдо намуда кўшиш менамоянд, ки номбардори гузаштагони хеш
бошанд. Ба монанди оне, ки устод Айнї дар давоми Љанги Бузурги Ватанї
ду асари таърихии худ «Темурмалик - ќањрамони халќи тољик», «Исѐни
Муќаннаъ»-ро бо маќсади баланд намудани руњияи љангии сарбозон ба
нашр расонида буд.
Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон борњо дар суханронињои
худ таъкид месозанд, ки «љавонон бояд номбардори ниѐгони хирадманд,
сулњпарвар, эљодкор ва баору номуси хеш бошанд». Моњияти ин гуфтаи
Пешвои миллат ба хотири љалб намудани љавонон ба маърифати арзишњои
таърихї ва фарњангии ниѐгон ифода меѐбад. Зеро таърих инсонро ба роњи
созандагиву бунѐдкорї, ватандўстиву масъулиятшиносї тарбият менамояд,
ба мисоле, ки њанўз Рўдакї таъкид намуда буд:
Њар ки н-омўхт аз гузашти рўзгор,
Низ н-омўзад зи њељ омўзгор.
ва ѐ:
Бирав, зи таљрибаи љањон бањра бигир,
Ки бањри дафъи њаводис туро ба кор ояд.
Маќоми асарњои пурѓановати Пешвои миллат муњтарам Эмомалї
Рањмон дар љодаи тарбияи љавонон таъсири хуб дошта, дар натиљаи
мутолиаи асарњои њикматбори Љаноби Олї:
1. Тољикон дар оинаи таърих. – Душанбе, 1996;
2. Тољикистон дар остонаи фардо. – Душанбе, 1997;
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3. Љавонон ояндаи миллат. – Душанбе, 1998;
4. Тољикон дар оинаи таърих. Аз Ориѐн то Сомониѐн. Китоби якум. –
Лондон, 1999;
5. Истиќлолият неъмати бебањост. – Душанбе, 2001;
6. Тољикистон: дањ соли истиќлолият, вањдати миллї ва бунѐдкорї.
Иборат аз се љилд. – Душанбе, 2001;
7. Истиќлолияти Тољикистон ва эњѐи миллат.- Душанбе, 2002;
8. Сарнавишти миллати соњибтамаддун. – Душанбе, 2006;
9. Меъроси Имоми Аъзам ва гуфтугўи тамаддунњо. – Душанбе, 2009;
10. Љењрањои мондагор. – Душанбе, 2016.
Њар як хонанда кўшиш ба харљ медињад, ки дар љомеа сањмгузор
бошад, амалеро иљро намояд, ки ба нафъи миллату давлат ва ояндаи
дурахшони Ватани азизамон бошад, зеро муаллиф дар асарњои хеш
хислатњои њамидаи инсониро тараннум намуда, њамеша манфиати љомеа ва
давлатро аз манфиатњои шахсию гурўњї боло гузоштаанд. Дар силсила
асарњои «Тољикон дар оинаи таърих. Аз Ориѐн то Сомониѐн» муњтарам
Љаноби Олї таърихи миллати куњанбунѐди тољикро гирд оварда, доир ба
њаѐт ва фаъолияти онњо аз замони ќадим то ташаккулѐбии халќи тољик
маълумоти пурарзише додаанд. Ањамияти асар дар љодаи баланд
бардоштани шинохти миллї ва бедор намудани њисси масъулиятшиносї
дар назди Ватан бисѐр калон мебошад. Омўзиши асарњо хусусан ба насли
наврас ва љавонон, ки бунѐдгарони фардои давлат ва миллат њастанд,
таъсир мусбї мегузорад, зеро дар асар корномаи ќањрамононаи Шерак,
малика Томирис, сарлашкар Спитамон, хиради Бузургмењр, нењзати
Абўмуслим ва дигар сањифањои таъсирбахш инъикос ѐфтаанд. Дар натиљаи
мутолиаи асар ва шиносої бо он дар нињоди хонанда хислатњои неки њар
як ќањрамон пайдо мегардад ва ба нафъи љомеа хидмат менамояд. Чї хеле
ки медонем, љамъият аз одамон иборат аст, дар љамъият њар ќадар одамони
нек, масъулиятшинос, худшинос, мењанпараст зиѐд шавад, љамъият солим
шуда рушди он суръат мегирад.
Асари љадиди муњтарам Эмомалї Рањмон зери номи «Чењрањои
мондагор» ба тавсиб расид, ки доир ба њаѐт ва фаъолияти ќањрамононаи
бисту панљ нафар чењрањои намоѐни таърихи Ватан маълумоти хуб
медињад. Хонанда њангоми мутолиаи асари мазкур имкон пайдо месозад,
ки доир ба шахсиятњои варзида ва нобиѓаи давр, ба монанди Куруши
Кабир, Зардушт, Муњаммад (с), Имоми Аъзам, Абўабдуллоњ Рўдакї, Мир
Сайид Алии Њамадонї, Камоли Хуљандї, Бобољон Ѓафуров, Сотим
Улуѓзода ва дигарон маълумот пайдо намуда дар њаѐти худ хислатњои
њамидаи онњоро ба худ гирифта зиндагии шоиста намояд. Некиро завол
нест! Инсоне, ки аз таърихи ниѐгони худ бохабар аст, метавонад вазъияти
тезтаѓйирѐбандаи љањони имрўзаро дарк намояд, ояндаро тасаввур созад.
Маќсади сарвари хирадманди мо низ њамин аст, ки љавонон бояд худогоњ
бошанд, дар љањони пурталотум мавќеи устувори шањрвандии худро нигоњ
дошта, дар пешрафт, ободї ва суботи мамлакат сањмгузор бошанд. Зеро
тадќиќотњо муайян намудааст, ки бештари шомилшудагон ба њизбу
њаракатњои ифротї ва људойхоњї аз паст будани маърифат мебошад. Пас
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љавонон ва тамоми ќишрњои љомеаро зарур мебояд, ки аз асарњои
њикматбори Асосгузори Сулњу вањдати миллї – Пешвои Миллат огањ
бошанд, мутолиа намоянд, зеро дар он асарњо аз таърихи куњанбунѐди
миллати тољик то соњиб гаштан ба давлати соњибистиќлоли Тољикистон ва
рушди минбаъдаи он маълумотњои хуб медињад.
Баъди пошхўрии ИЉШС кишвари мо баробари дигар давлатњо
Истиќлолияти давлатї ба даст овард ва ба шарофати он забони тољикї
забони давлатї гардид. Маќом ва љойгоњи забони тољикї дар даврони
соњибистиќлолї баланд гардид. Тамоми сохторњои давлатї ба забони
давлатї фаъолиятро ба роњ монданд.
Барои такмил ва пурќувват намудани мавќеи забони тољикї њамчун
забони давлатї Асосгузори сулњу Вањдати миллї – Пешвои миллат
муњтарам Эмомалї Рањмон кушишњои зиѐд ба харљ дода, пайваста дар
баромадњо ва суханронињои худ аз гиромидошти забони софи тољикї
ибрози назар менамоянд. Соли 2016 барои боз њам пурзўр намудани
љойгоњи забони тољикї дар байни љомеа Пешвои миллат китоберо
бахшида ба ин мавзўъ зери унвони «Забони миллат – њастии миллат» нашр
намуданд. Асар бо маќсади муаррифї намудани забони ќадима ва бою
пурѓановати тољикї барои мардум, бахусус барои љавонон таълиф шуда
дар натиљаи мутолиаи он хонанда аз забони шево, лафзи зебову калимањои
пурмазмуни тољикї бањравар гардида, дар вуљудашон ѓурури миллї,
худшиносї ва ватанпарастї бедор мегардад.
Тамоми асарњои Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон барои
тарбияи дурусти љавонон, дўст доштани Ватан, гиромидошти модару
падар, эњтироми калонсолон, дар амалњои љамъиятї фаъолона ширкат
намудан, аз осори пурњикмати ниѐгон бохабар будан, аз сањифањои
таърихи Ватан огањ будан, хатогињои таърихро омўхтан ва аз он таљриба
гирифта дигар ба хатогињо роњ надоданро талќин менамояд.
Њар як нафар бояд аз осори муњтарам Љаноби Олї Эмомалї Рањмон
бохабар бошад, зеро Пешвои миллат ба масъалањои муњими љамъиятиву
давлатї асарњои херо иншо намудаанд, ки онњо доир ба масъулиятшиносї,
худогоњї, мењанпарастї, мењнатдўстї, љавонмардї, саховатмандї ва
амсоли онњо маълумот медињад.
1.
2.
3.
4.

Адабиѐт
Ѓаффорї В. Эмомалї Рањмонов: «Ман ба Шумо сулњ меоварам!».Душанбе, 1998.
Сатторзода А. Аз Рўдакї то Лоиќ.- Душанбе, 2013.
Тољикон дар оинаи таърих. Аз Ориѐн то Сомониѐн. Китоби якум. Лондон, 1999.
Тољикон дар оинаи таърих. Аз Ориѐн то Сомониѐн. Китоби дуюм. –
Душанбе, 2002.
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Бобољонов Д.Р., Темиров К.О.,
ассистентони кафедраи молия
ва ќарзи ДДЊБСТ
ЉАВОНОН - ПАЙРАВОНИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ
Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ - Пешвои муаззами миллат,
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо
дарназардошти саҳми ҷавонон дар рушди ҷомеа ва иштироки фаъолонаи
онҳо дар ҳаѐти сиѐсиву иқтисодии мамлакат соли 2017-ро “Соли ҷавонон”
эълон намуданд, ки ин иқдоми наҷибро нерўи фардосози ҷомеа ба
шоистагӣ истиқбол намуданд. [1]
Бояд гуфт, ки имрўз ҳукумати мамлакат сиѐсати ҷавононро дастгирӣ
намуда, дар ҳамаи соҳаҳои љумњурї саҳми ҷавононро назаррас унвон
намудааст. Махсусан, таблиғи насли наврас ба омўзиши мероси таърихӣ,
ташаккули худшиносиву худогоҳии миллӣ аз таваҷҷуҳи хоси мақомоти
роҳбарии кишвар ба эҳѐву шинохти арзишҳои миллӣ сарчашма мегирад. Ба
ҳамин хотир аст, ки Пешвои муаззами миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
борҳо таъкид менамоянд: «Ҷавонон бояд номбардори ниѐгони хирадманд,
сулњпарвар, эљодкор ва баору номуси хеш бошанд». Моҳияти ин нуктаи
муҳими таъкиднамудаи Пешвои миллат, пеш аз ҳама, дар ҷалби ҷавонон ба
маърифати арзишҳои таърихии ниѐгони хеш ифодаи худро пайдо мекунад.
Бо гузашти замон дар таърихи давлатдории тоҷикон дар даврони 26соли Истиқлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон нақш ва мақоми
ҷавонон боз ҳам пурсамар ба назар мерасад. Ин нукта борҳо дар
суханрониҳои Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон таъкид гардида, аз ҷумла ишорат шудааст, ки ҳар гуна
тадбире дар мамлакат андешида мешавад, пеш аз ҳама, ба манфиати
ҷавонон ва барои беҳбудии ҳаѐти онҳо амалӣ мегардад.
Њукумати Љумњурии Тољикистон ва махсусан Пешвои миллат
њамарўза љавонони кишварро њамаљониба дастгирї менамоянд ва вобаста
ба ин бояд ќайд намуд, ки дар Љумњурии Тољикистон бо Ќарори Њукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Стратегияи сиѐсати давлатии ҷавонон дар
Љумњурии Тољикистон то соли 2020» ќабул шудааст. Стратегияи
ќабулшуда аз он шањодат медињад, ки љавонон бояд аз ҳама қишрҳои ҷомеа
бештар фаъол бошанд, ташаббусҳои созанда пешниҳод намоянд, рамзҳои
давлатӣ, муқаддасоти миллӣ ва дастовардҳои Истиқлолиятро ҳифз кунанд,
дар ҳаѐти сиѐсиву иҷтимоии Тоҷикистони азизон бо дасту дили гарм ва
нерӯи бунѐдгарона ширкат варзанд, амнияти давлат ва шарафу номуси
ватандориро ҳимоя карда, худро аз ҳама хавфу хатарҳои номатлуби ҷаҳони
муосир эмин нигоҳ доранд ва парчамбардори ин сарзамин, марзу бум ва
кишвари муқаддасамон бошанд. [2]
Аз ин дастгирињои њамаљонибаи Пешвои муаззами миллат ва
њукумати кишвар мо ҷавонон дар ҳар ҷое, ки бошем бо Ватан, миллат,
давлати соҳибистиқлоли худ ва забону фарҳанги миллии хеш ифтихор
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намоем ва дар арсаи байналмилалї парчами Тољикистони љонољонамонро
баланд бардорем.
Гузашта аз ин, саҳм ва мақоми ҷавонон дар татбиқи қонуну
барномаҳои давлатӣ ва санадҳои меъѐриву ҳуқуқӣ хеле муҳим ва назаррас
арзѐбӣ мешавад, ки дар саҳифаҳои таърихи давлатдории навини
Тоҷикистон асноди фаровоне ин ҳақиқатро шарҳу тавзеҳ медиҳанд.
Боиси сарфарозист, ки ҳамин гуна нигоҳ ба таъриху фарҳанг ва
арзишҳои маънавии гузашта дар ҷомеаи мо дар байни ҷавонон сол аз сол
тавсеа пайдо менамояд. Ин аз он дарак медиҳад, ки сиѐсати маънавибунѐди
сарвари мамлакат барои тарбияи фикриву маънавии насли ҷавон нақши
рўшан мегузорад. Афзудани шумораи ҷавонони лаѐқатманд, олимону
шоирон, ихтироъкорон, ҳунармандони ҷавон ва тарбияи аксари онҳо дар
рўҳияи худогоҳӣ аз ин амри муҳим дарак медиҳад.
Њамасола аз соли 1998 то кунун дар љумњуриамон рўзи 23-юми май Рўзи ҷавонони Тоҷикистон бо шукўҳи хоса таҷлил мегардад, худ падидаи
нодире ба шумор меравад, ки сиѐсати давлати кунунии тоҷиконро дар
ҷодаи эҳтиром ва ғамхорӣ нисбат ба насли љавон ифода менамояд. Дар
баробари ин, барои дастгирии ҷавонони болаѐқат ҷоизаҳои махсуси илмӣ,
аз ҷумла Ҷоизаи давлатии ба номи Исмоили Сомонӣ, ҷоизаҳои Кумитаи
ҷавонон, варзиш ва сайѐҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Стипендияи
Президентї, стипендияи Раиси вилоят ва раисони шањру ноњияњо, ҷоизаҳо
дар риштаҳои илм, маориф, адабиѐт, ҳунар таъсис ѐфтаанд.
Дар баробари ин саҳми ҷавонон низ дар таҳкими арзишҳои олии
Истиқлолияти давлатӣ ва ҳифзи саросарии онҳо ҳамасола афзун мегардад.
Бояд ќайд намуд, ки мо љавонони кишвар бар ивази њамаи ин
ѓамхорињои Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои муаззами миллат,
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ва њукумати
кишвару вилоят кушиш намоем ба боварии онњо сазовор шуда, барои
тараќќиѐти Тољикистони соњибистиќлолу љавонамон сањми арзандаи худро
гузошта, зиракии сиѐсиро аз даст надињем ва кушиш намоем, ки осмони
Ватани азизамон њамеша софу беѓубор бошад!
Адабиѐт
1. Паѐми Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 декабри
соли 2016
2. www.mmk.tj – Сомонаи расмии Маркази милли ќонунгузории назди
Президенти Љумњурии Тољикистон
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Ғаюров Ғ.Ҳ., Одинаев Н.,
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
ҶАВОНОН - КАФИЛИ РУШДИ УСТУВОРИ КИШВАР
Гузаштан ба иќтисоди бозорї тамоми давлатњоро водор намуд, ки
таваљљуњи бештарро ба љавонон равона созанд, зеро њар як љавон хамчун
узви сиѐсии давлат метавонад дар муносибат бо аќоиди гуногун, рушди
љомеаи башариро такомул дињад!
Аз тадќиќотњои сотсиологї аѐн гашт, ки љавон метавонад дар як
лањзаи кутоњ то њазор ќарорро зери мафкурааш барои баланд бардоштани
маърифатнокии иљтимоиву иќтисодии худ ќабул кунад. Аммо, на њама
ќарорњои ќабулшудаи љавон ба нафъи љомеа ќабул мешаванд. Онњо
характери абстрактї дошта танњо ба манфиати худи љавон ќабул шудаанд,
ки ин ба бархурди аќидањо байни иштирокчиѐни сиѐсати давлат оварда
мерасонад.
Дар шароити имрўза дар кори пешбурди соњањои мухталифи
иќтисоди миллӣ мавќеи љавонон хеле муњим аст, чунки ин ќишри ҷомеа
дорои афкори тозаю нав, нерўи муњими пешбарандаи иќтисод буда,
истифодаи васеи технологияи муосирро дар истењсолот метавонад ба хубї
таъмин созад. Махсусан, дар Љумњурии Тољикистон, ки ќисми зиѐди
ањолиро љавонон ташкил медињанд, Њукумати мамлакат ба ин ќисми ањолӣ
диќќати калон медињад.
Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Призиденти
Љумњурии
Тоҷикистон,
муњтарам
Эмомалї
Рањмон
ба
дастгирии љавонон ва таъмини онњо бо ҷойњои нави корї, дар асоси
истифодаи технологияњои иттилоотиву коммуникатсионї бо донистани
забонњои хориљї диќќати махсус дода, пешнињодњои ҷавононро бањри
инкишофи Ватани азизамон доимо дастгирї менамоянд ва бунѐди шароити
мусоиди
кору
фаъолиятро
барои
љавонон
пайваста
таъмин
месозанд. Тавре, ки Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон пайваста
таъкид менамоянд: «Љавонон ќувваи бузург, нерўи созанда ва ояндаи
миллатанд».
Дар Паѐми навбатии Пешвои миллат ба Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон 22 декабри соли 2016 бори дигар ќайд гардид, ки љавонон бояд
аз њама ќишрњои љомеа бештар фаъол бошанд, ташаббусњои созанда
пешнињод намоянд, рамзњои давлатї, муќаддасоти миллї ва дастовардњои
истиќлолиятро њифз кунанд, дар њаѐти сиѐсиву иљтимоии Тољикистон бо
дасту дили гарм ва неруи бунѐдгарона ширкат варзанд, амнияти давлат ва
шарафу номуси ватандориро њимоя карда, худро аз њама хавфу хатарњои
номатлубиљањони муосир эмин нигоњ доранд ва парчамбардори ин
сарзамин, марзу бум ва кишвари муќаддасамон бошанд.
Талошњои пайвастаи ҷавонони имрўзаи мо љињати иштироки
фаъолона дар рушду нумўи кишвари азизамон бовар бар он месозад, ки
љавонони мо бо њисси баланди худшиносиву худогоњии миллї ва ифтихор
аз давлату давлатдории миллї дар оянда низ тамоми нерўи худро барои
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њифзи дастовардњои истиқлолият, тањкими давлатдорї, вањдати миллї,
сулњу субот, рушди минбаъдаи иќтисодиву иљтимоии Ватани азизамон ва
устувор гардонидани мавќеи он дар ќатори кишварњои мутараќќї
сафарбар менамоянд.
Мавќеи фаъоли љавононро дар рушди Тоҷикистони азиз ба инобат
гирифта, Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон соли 2017- ро дар
Тољикистон “Соли љавонон” эълон доштанд. Љавонони мо аз ин
таваљљуњи Пешвои миллат руњу тавони тоза гирифта, ба Модар — Ватан
хизмати содиќона намудан, марзу буми онро њимоя кардан ва дар њимояи
манфиатњои давлату миллат њушѐр буданро ќарзи фарзандии худ
медонанд.
Њанӯз соли 1992 Ќонуни Љумњурии Тоҷикистон “Дар бораи сиѐсати
давлатии љавонон” ќабул шуда буд. Мањз бо ќабули њамин санад
ташаккули яке аз самтњои муњим ва афзалиятноки сиѐсати иљтимоии
Тољикистон, яъне сиѐсати давлатии љавонон оѓоз гадида, дар заминаи он
барои тарбияи инсони комил, ватандўсту ватанпарвар, содиќу бофарњанг
ва бо нангу номус шароит фароњам оварда шуд.
Баъдан барои самаранок истифода бурдани нерӯи созандаи љавонон,
Барномаи “Бунѐди саломатии љавонон барои солњои 2006- 2010” ва
“Стратегияи сиѐсати давлатии љавонон дар Тоҷикистон то соли 2020”
рањандозї шуданд, ки бархе аз иќдомњои Њукумати Љумњурии Тољикистон
ва ѓамхориву дилсўзињои бевоситаи Пешвои муаззами миллат, муњтарам
Эмомалї Рањмон нисбат ба љавонон мебошад.
“Соли ҷавонон” эълон гардидани соли 2017 барои љавонон роњу
имкониятњои навро фароњам овард. Зеро имсол таваљљуњ ба ин табаќаи
љомеа бештару љиддитар гардид. Асосгузори сулњу вањдати миллї –
Пешвои миллат, муњтарам Эмомалӣ Рањмон пайваста нисбати љавонон
боварї ва эътимоди хешро изњор мекунанд, ки ин боиси руњбаландию
дилгармии бештари онњо дар роњи ватандўстиву ободкорї шудааст. Ин
аст, ки имрўз дар њалли масъалањои њаѐтан муњим: тањкими пояњои
давлатдорї, рушди устувори њамаи соњањои иќтисоди миллї, бунѐди роњњо
ва наќбу пулњо, нерўгоњњои хурду бузург, сохтмони иншооти иљтимої,
хулоса, дар раванди пешрафту ободонии кишварамон наќш ва сањми
љавонон басо назаррас аст.
Воќеан, таърих гувоњ аст, ки илму дониш пайдевори шаъну шуњрат ва
манзалати њар як миллат ба шумор меравад. Мањз дар заминаи илму
дониш љавонон метавонанд мутахассисони лоиќи давр ба камол расанду
дар љомеаи пуртаззоди кунунїљойгоњи худро пайдо намоянд.
Миллати босавод дунѐро бо чашми хирад менигарад ва љињати рушди
љомеаиљањонї сањми худро пайваста мегузорад. Ин миллат тавассути
кадрњои дар заминаи маърифат парваришкарда ва љавонони бо нангу
номусаш кишвари хешро нашъу нумуъ бахшида, оламиѐнро низ аз файзи
дастовардњои худ бањраманд мегардонад. Ва мусаллам аст, ки ҷавонони
соњибмаърифату донишманд пешбарандаю њифзкунандаи давлату миллат
аз њар гуна омилњои пурхатари љањони муосиранд. Бунѐди љомеаи солиму
мутамаддин орзую омоли њар як миллату халќияти олам буда, барои
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эъмори он боядљањду талош кард. Аз ин хотир, мутахассисони бахшњои
мухтаталифи љомеаро лозим аст, ки мавќеи солимро ихтиѐр намуда, бо
ахлоќи њамидаву эњсоси баланди ватанпарастию худогоњї ба љавонон
намунаи ибрат бошанд. Мавќеи солим якрўю яктан будан аст, ки моро дар
њамбастагї ба вањдати комил мерасонад.
Соли ҷавонон ва ба љои кор таъмин шудани љавонон
Ба таҳсил фаро гирифтани ҷавонон, дар сатҳи баланд ба роҳ мондани
таълиму тарбия, нигоҳ доштани ҷавонон аз ҳар гуна хатарҳова ба ҷои кори
доимӣ таъмин намудани онҳо яке аз самтњои асоии сиѐсати давлатии
љавонон ба њисоб меравад. Ба ҳамин мақсад Ҳукумати Љумҳурии
Тоҷикистон қарори дахлдорро “Дар бораи тартиби тақсимот ва ба љои кор
таъмин намудани мутахассисони љавон”-ро дар шакли нав ба тавсиб
расонд. Тадбири мазкур барои ба љои кор таъмин намудани мутахассисони
ҷавон назар ба солҳои қаблї як қатор тағйиротҳоро рӯи кор овард. Аз
љумла, минбаъд роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти миѐна ваолии касбии
кишварро баъд аз гирифтани фармоиши роҳбари мақомоти давлатии
дахлдор ва нақшаи тақсимоти хатмкунандагон вазифадор менамояд, ки
пеш аз тақсимоти асосї маълумот оид ба эҳтиѐљоти муассисаҳои давлатиро
доир ба норасоии кадрҳо дар муассисаҳои давлатї ва ғайридавлатӣ
дархост намоянд, хатмкунандагонро ботартиби мазкур ва шароиту
хусусиятҳои ҷои кори пешниҳодшуда шинос намоянд, то оғози тақсимот
варақаи шахсии ҳар як хатмкунандаро ба расмият дароранд, ки ба он
ҳуҷҷатҳои зарурї оид ба вазъи саломатї, оилавии онҳо замима гарданд ва
то баргузории тақсимоти асосї дар факултетҳо тақсимоти пешакї
гузаронида, ҷои кори онҳоро муайян намоянд. Умуман, дар тартиби
макзкур шакли тақсимоти хатмкунандагон, бо кор таъмин кардани
мутахассисони ҷавон тибқи роҳхат ва додани дипломи хатми муассисаи
таҳсилоти олї ва миѐнаи касбї ба мутахассисони ҷавон ва ҷавобгарии он
пешбинї шудааст.
Бояд гуфт, ки тартиби тақсимот ва ба ҷои кор таъмин намудани
мутахассисони ҷавон мутобиқи моддаи 32 Қонуни Љумҳурии Тоҷикистон
“Дар бораи маориф” таҳия гардидааст.
Ту љавонї, љавоният зебост…
Дар Паѐми охирини Президенти Љумњурии Тољикистон омадааст:
«Татбиқи босамари сиѐсати давлатии ҷавонон аз рӯзҳои нахустини
соҳибистиқлолї дар меҳвари фаъолияти Ҳукумати Тоҷикистон қарор
дорад. Аксарияти аҳолии Љумҳурии Тољикистонро љавонон ташкил
медиҳанд, ки онҳо давомдиҳандаи фаъолияти насли калонсол, нерӯи
созанда ва иқтидори воқеии пешрафти ҷомеа, хулоса, ояндаи миллат ва
давлат мебошанд. Ҳукумати Тољљикистон ташаббусу пешниҳодҳои
созандаи ҷавононро ҳамеша дастгирї намуда, барои амалӣ гардидани онҳо
имконият фароҳам меорад. Наврасону љавонони моро зарур аст, ки
ҷавобан ба ин ғамхориҳо тамоми саъю талоши хешро ба донишандўзї,
интихоби касбу ҳунарҳои муосир, ободиву пешрафти сарзамини аљдодї,
ҳимояи Ватан, рушди илму техника ва бунѐдкорї равона созанд».
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Ба таъкиди Сарвари давлат, љавонон бояд аз ҳама қишрҳои ҷомеа
бештар фаъол бошанд, ташаббусҳои созанда пешниҳод намоянд, рамзҳои
давлатӣ, муқаддасоти миллї ва дастовардҳои истиқлолиятро ҳифз кунанд,
дар ҳаѐти сиѐсиву иҷтимоии Тоҷикистони азиз бо дасту дили гарм ва неруи
бунѐдгарона ширкат варзанд, амнияти давлат ва шарафу номуси
ватандориро ҳимоя карда, худро аз ҳама хавфу хатарҳои номатлубиљаҳони
муосир эмин нигоҳ доранд ва парчамбардори ин сарзамин, марзу бум ва
кишвари муқаддасамон бошанд.
Ин ҳолат аз он шаҳодат медиҳад, ки Президент ва Ҳукумати
Љумҳурии Тољикистон ҷавононро неруи ниҳоят пуриқтидори бунѐдкор ва
пешбарандаи ҳаѐти ҷомеаи навини мо мешуморанд ва ба сиѐсати давлатии
љавонон аз рўзи аввали истиқлолият диққати љиддї медиҳанд. Љавобан ба
ин ғамхориҳо ҷавонони тољик бояд тамоми саъю талоши хешро ба
донишандӯзї, интихоби касбу ҳунарҳои муосир, ободиву пешрафти
сарзамини аљдодї, ҳимояи Ватан, рушди илму техника ва бунѐдкорї
равона созанд. Дар ин самтҳо ташаббусҳои созанда пешниҳод намоянд.
Паѐми Президенти кишвар барои ҷавонон дастурамали корї буда,
дар маҷмуъ як китоби мукаммалест, ки барои дастѐбї ба роҳу усулҳои
муосир дар самти беҳдошти иҷтимоию иқтисодї, маориф, фарҳанг,
тандурустї, баланд бардоштани сатҳи маънавиѐти љавонон ниҳоят зарур
аст. Президенти мамлакат зикр намуданд, ки ҷиҳати таъмин намудани
муассисаҳои таълимӣ бо муаллимони баландихтисос чораљўї карда, доир
ба ҳалли масъалаи норасоии омўзгорон, махсусан, аз фанҳои дақиқ ва
забонҳои хориљї, инчунин бо кадрҳои дорои таҳсилоти олии касбӣ таъмин
намудани мактабҳои деҳот, ки ин нишондиҳанда то имрўз 70 фоизро
ташкил медиҳад, тадбирҳои зарурї андешида, то соли 2019 масъалаи
норасоии кадрҳои омӯзгорї дар мамлакат пурра бартараф карда шавад.
Дар маҷмуъ, ба хулосае омадан зарур аст, ки масъалаҳои муҳиме, ки
дар Паѐми имсолаи Сарвари давлат муайян карда шуданд, моро барои
ташвиқи ҳамаљонибаи онҳо уҳдадор ва масъул мекунанд. Вобаста ба ин
дар самти кор бо љавонон чунин корҳоро бояд анҷом дод:
– аз устодону омӯзгорон ва падару модарон талаб карда мешавад, ки
диққати наврасон ва хонандагону донишљўѐнро барои аз бар намудани
донишҳои муосир љалб намоянд, ба сатҳи азхудкунии фанҳои дақиқ бештар
таваљљуҳ зоҳир кунанд, забонҳои хориљї ва омўзиши технологияҳои
иттилоотиву коммуникатсиониро ба роҳ монанд. Инчунин ба касбомўзии
шогирдону фарзандон эътибори љиддї дода, онҳоро дар рўҳияи
донишомўзиву меҳнатдўстї тарбия намоянд;
– масъулони соҳаро зарур аст, ки ҷиҳати ташкил намудани марказу
маҳфилҳои техникҳои љавон дар заминаи муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи
умумї, ибтидої, миѐнаю олии касбї ва инкишоф додани марказҳои
дастгирии хонандагони болаѐқат тадбирҳо андешанд;
– вазоратҳои маориф ва илм, меҳнат, муҳољират ва шуғли аҳолї,
кумитаҳои љавонон, варзиш ва сайѐҳї, телевизион ва радио, кор бо занон
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ва оила, Академияи илмҳо, академияҳои соҳавї, мақомоти иљроияи
маҳаллии ҳокимияти давлатї бояд ҷиҳати рафъи камбудиҳои дар самти
тарбияи ҷавонон љойдошта тадбирҳои иловагї андешида, бо мақсади
дарѐфти истеъдодҳои љавон ва боло бурдани тафаккури техникии наврасон
озмунҳо ва мусобиқаҳои илмиву эҷодиро роҳандозї намоянд.
Хулоса, соли 2017 барои љавонони кишвар рўйдоди муҳиму хотирмон
мебошад. Месазад бо чунин мисраҳои устод Лоиқ ба ҷавонони кишвар
муроҷиат кард:
Ту ҷавонї, љавоният зебост,
Айни сабзидану шукуфтанњост.
Ту љавонї, љаҳони ту роҳ аст,
Арсагоњат зи моњї то моҳ аст.

Ibodulloev A.R.,
Institute of Economy and Trade
Tajik State University of Commerce
in the city of Khujand
EMOMALI RAHMON – THE LEADER OF NATION AND FOUNDER OF
INDEPENDENCE OF TAJIKISTAN
The Leader of the Nation, the Founder of Peace and National Unity, the
President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon, on December 22,
2016 issued a message of Majlisi Oli. In the message of the Leader of the Nation
special attention was paid to the youth of our country and 2017 was declared the
"Year of Youth" in the Republic of Tajikistan.
Since those difficult stages up to these days, the state and the government
of Tajikistan, under the leadership of our President, Emomali Rahmon, pays
special attention to the problems of youth, in particular the state of education
and training, the coverage of its professions, specialties and jobs, etc. Thanks to
the attention of the Leader of the Nation on the issues of education, training and
formation of adolescents and young people, all conditions have been created in
the republic for young people to study at the best educational institutions of the
country and abroad, to be educated in the spirit of creation, to acquire
experience, modern professions and specialties and would be a companion of our
time. From this comes that the next decade for our country will be a decade of
quality and to present it without the active participation of young people is
impossible.
And all success of our country is achieved thanks to independence and the
establishment of peace and national unity, and especially thanks to the selfless
and wise decisions of our Leader of the nation, the respected Emomali Rahmon.
The bloody war and the conflict between the Tajik people, which led to huge
material damage and great human losses, threatened the integrity of the country
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and the very existence of the Tajik nation, chaos and devastation prevailed in the
country. But to the great happiness of the Tajik Republic the son and father of
the nation – Emomali Rahmon came. Under the leadership of the Leader of the
Nation, the Founder of Peace and National Unity, the President of the Republic
of Tajikistan, the respected Emomali Rahmon, our country made a confident
step along the path of building of an independent democratic state. During this
time, Tajikistan has its own Flag, Coat of Arms and Anthem. The main
foundations of statehood have emerged and strengthened the national army and
border troops. Tajikistan was admitted to the membership of authoritative
international organizations and established political, economic and cultural ties
with most countries of the world.
The purpose of this work is to note that Emomali Rahmon is the most
important figure in maintaining independence, extinguishing the flame of civil
war, the formation of peace and order, territorial integrity and national unity,
the restoration of the economy and the welfare of the country.
The main objectives of the report are to consider and study the
establishment of the peace process in Tajikistan. To determine the merits of the
Leader of the Nation, the Founder of Peace and National Unity, the President of
the Republic of Tajikistan, the respected Emomali Rahmon, in accomplishing
the abundance and vital well-being of our Motherland. And it is thanks to the
President of Tajikistan, Emomali Rahmon, whose merit lies in ensuring and
strengthening the security of the region, in the development and prosperity of the
country, in reviving ancient history and cultural self-knowledge, raising the level
of education and life of Tajiks. And that Emomali Rahmon is absolutely and
unconditionally worthy of the title of the Leader of the Nation, the Founder of
Peace and National Unity. The progress of human society, especially its culture
and civilization, at all times depended on peace and tranquility. Society, in which
there is no peace and tranquility, sooner or later comes to decline.
The greatest monuments of history and culture, grandiose buildings and
creative masterpieces were created in an atmosphere of peace and tranquility.
In the ancient history of the Tajik people, along with troubled and anxious
periods, there were times of peaceful and creative works, an outstanding example
of which is the era of the Samanids. The first rulers of the Samanid dynasty, and
above all Emir Ismail, managed to establish an atmosphere of peace and
tranquility in the vast territory of their state, which gave them the opportunity to
begin creative activity. The independence that Tajikistan has come after the
collapse of the Soviet Union, and the establishment of peace on this earth after
the internal conflict and confrontation achieved by the efforts of the Tajiks
themselves, through the mediation of friendly countries and international
organizations, especially due to the persistence and desire of Emomali Rahmon,
a wise and powerful leader, which reminds the era of the Samanids.
In this regard, the President of the Republic of Tajikistan, Emomali
Rahmon, notes: "The culture of the peace creation of Tajiks and today's peace
and stability in Tajikistan are the embodiment of a noble dream and desires, the
purpose and intentions of the people of our country. The experience of the peace
creation of the Tajiks is recognized by all international organizations as a unique
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phenomenon, and this experience will be studied and used in countries where
internal conflicts are taking place "(4, 217).
The period of state independence of Tajikistan confirms that Emomali
Rahmon is the Founder of peace and unity of Tajiks, which has been recognized
not only by Tajiks, but also by representatives of foreign countries. "Emomali
Rahmonov," writes the President of the Russian Federation Vladimir Putin, "is
one of the leading politicians in the Commonwealth. And this is not occasional.
All his efforts show that there is a peace process in Tajikistan, which has no
analogue in other countries where there is tension. What is happening in
Tajikistan is a good example for many peoples and countries "(1, 2).
It is encouraging to note that the members of the Majlisi Milli Majlisi Oli
of the Republic of Tajikistan unanimously supported on December 18, 2015 the
Law "On the Founder of Peace and National Unity - Leader of the Nation",
adopted earlier by the deputies of the Majlisi Namoyandagon of the Majlisi Oli
of the Republic of Tajikistan. In order to determine the factors that contributed
to the achievement of such a high and well deserved title by the President of the
Republic of Tajikistan, Emomali Rahmon, they decided to turn over the political
history of sovereign Tajikistan. After the collapse of the Soviet Union, the
former Soviet republics, including Tajikistan, entered a new political and
economic stage.
The former Union republics became independent. The old dream of
peoples of national sovereignty was realized. The political and state
independence of Tajikistan is an invaluable gift of history, but the present
generation of Tajiks is responsible for preserving and strengthening its
responsibility to history. In the republics where this is fully realized, they value
their independence and enthusiastically proceeded on further development and
arrangement.
However, there is a different situation in Tajikistan. The main barometer of
the political events of 1991-1992-sin Tajikistan was a rallying democracy, which
resulted in the creation of a government of national reconciliation of Tajikistan.
These disagreements, in turn, led to the split of political parties into two opposite
groups and the intensification of the political crisis, and the political conflict
turned into an armed one. In June-July 1992, the Vakhsh region of the republic
was engulfed by a fratricidal war, which exacerbated the situation in the
Republic of Tajikistan. Tajikistan was dragged into a fratricidal war, all the
tragedy of which Tajiks will feel for a long time. The Tajik people, realizing the
threat looming over the country, selflessly fought for the extinction of the flame
of destructive war. In these tragic days for the Tajik nation, the 16th session of
the Supreme Council of the Republic of Tajikistan of the twelfth convocation
was held at the Arbob Palace of Ancient Khujand. The session restored the
constitutional order in the republic and proclaimed the basic principles of the
future society. People's deputies supported the idea of replacing the presidential
government with a parliamentary one. At the session, Emomali Rahmon was
elected the Chairman of the Supreme Council of the Republic of Tajikistan by a
majority vote. In the presence of the people's representatives, the new leader of
the country has clearly and confidently stated: "On the road to peace and
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harmony, I will die, or achieve my goal!" This way really was extremely difficult.
He demanded to complete surrender of strength, self-sacrifice. And Emomali
Rahmon justified the trust placed on him, step by step moving towards national
reconciliation and agreement in the country.
The Chairman of the Supreme Council of the Republic of Tajikistan,
Emomali Rahmon, addressed the people of Tajikistan. This was a kind of the
first program of the new Head of State in the first period of his activity. In his
address, in particular, it was noted: "I address you in a difficult time for our
country. I believe in you, in your great wisdom, consecrated for centuries. I
swear to make every effort to ensure that there will be peace in every house, in
every family – well-being and happiness, on the beloved earth - joy and
prosperity. In the name of these great goals, I am ready, if necessary, to give my
life. I believe in the prosperity of my beloved homeland, in the better and happier
life of my people "(5, 8).
The problems of peace and unity, the integrity of the country were the
central and fateful problems of the session. The meeting of the commanders of
the armed opposing formations in the Arbob Palace on November 25, 1992 was
an unforgettable event of the session. The meeting was held at the suggestion of
people's deputies and on the initiative of the Chairman of the Supreme Council
Emomali Rahmon. This good start was the first bold and firm step in reducing
tension. The decision of the Supreme Council of the Republic of Tajikistan on
November 26, 1992 was declared the Day of Peace and National Consent of the
People of the Republic of Tajikistan. Speaking about the historical merits of the
session, the President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon notes:
"The session in the period of anarchy and lawlessness elected the new leadership
of the country and eliminated the threat of the disappearance of the Tajik state
and the split of the ancient Tajik nation, approved and accepted the symbols of
the independent state of Tajiks - the State Flag and the Emblem, that promoted
the rise of patriotism and national pride. After all, before that, we had no
symbols that corresponded to the requirements and conditions for the existence
of an independent state, that is, the Flag, the Emblem and the National Anthem,
and in the country that already lived in independence, the 1978 Constitution was
in force. Thus, thanks to these steps, the creation of a new state system and the
construction of an independent society was initiated, and the construction of a
democratic, legal and secular state was proclaimed the main and sacred task of
the Tajik society "(7, 29-30).
After the 16th session of the Supreme Council of the Republic of
Tajikistan, the republic's sensible forces made every effort to peacefully solve the
inter-Tajik problem.
Three political factors - government interest, understanding from the
opposition and mediation of international organizations and friendly countries led to inter-Tajik talks. The beginning of the inter-Tajik negotiation process to
establish peace in Tajikistan, the cessation of hostilities on the Tajik-Afghan
border, the solution of the problem of refugees and national reconciliation was
made on April 5, 1994, when in Moscow, by the initiative of Emomali Rahmon,
with the mediation of the UN and the Russian Ministry of Foreign Affairs
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Governmental delegation of Tajikistan with representatives of the opposition the first round of talks had started its work. The inter-Tajik talks that followed
the first round of the second and (June 18-28, 1994 in Tehran) and the third
rounds (October 20-November 1994 in Islamabad) made significant adjustments
to the achievement of peace and harmony. On November 6, 1994, Tajiks elected
Emomali Rahmon as the President of the Republic of Tajikistan. The head of
state constantly sought to achieve peace and national unity of the Tajiks.
On August 17, 1995, Emomali Rahmon in Dushanbe and Said Abdullo
Nuri in Kabul signed the "Protocol on the Basic Principles for the Establishment
of Peace and National Accord in Tajikistan", which opened a new stage on the
path to peace and national harmony.
In this situation, the President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon,
during a meeting with the leaders of the party, public associations, national
cultural centers, creative and scientific unions, called for the conclusion of an
agreement on public consent.
On March 9, 1996, the leaders of 30 political parties and public
associations signed the Agreement on Public Consent in Tajikistan. This
document, which has historical and political significance for our country,
received the approval and support of the population of the republic. "Despite the
opposition's claims," said President of the Republic of Tajikistan Emomali
Rahmon, "we continue to build civil society in our republic. Some time ago, with
the participation of the President, Chairman of the Majlisi Oli, heads of political
parties, national cultural societies, creative organizations, public associations,
the Treaty on Public Accord in Tajikistan was prepared and signed. Gathered at
the table to sign this document, we were united in that we must pass on a legacy
to future generations a prosperous country, despite the political differences
between us "(6, 21).
Realizing their responsibility to the people and the future not only of their
country, but also of other neighboring states, leaders of socio-political
associations based on The Public Council of the Republic of Tajikistan created
the agreement on public consent. The President of the Republic of Tajikistan,
Emomali Rahmon, was elected the Chairman of the Public Council. The leaders
of the majority of political parties, social movements, religious and national
communities are aware that further persistence of tension and political instability
in the republic may threaten unpredictable consequences for the country as a
whole and for the Tajik nation in particular. The letter stressed that in order to
achieve the highest goals laid down in the Treaty, both sides in Tajikistan must
immediately cease confrontation and repent to each other. Representatives of the
intelligentsia of Tajikistan, eminent academicians, folk poets and artists
proposed together to build a sculpture called Repentance and appoint a Day of
Repentance (2, 149).
The meeting of the President of the Republic of Tajikistan Emomali
Rahmon with the leader of the United Tajik Opposition (UTO) Said Abdullo
Nuri and the documents signed on their basis are of decisive importance for the
people of Tajikistan (northern Afghanistan - December 1996, Moscow December 1996, Mashhad - February 1997.). They awakened the public to
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actions, instilled in the people, the world community hope and faith that good
times are coming in the political life of Tajikistan.
Remembering the meeting in Khosdegh (northern Afghanistan), the head
of the UTO Said Abdullo Nuri, said: "... I have taken a very serious view of the
meeting with Emomali Rakhmon. Before speaking to Rabbani in Calafnon, I
told him about the words of the Holy Quran that had fallen out to me: "If our
opponents want peace, enclose it and trust in God." Realizing this, I decided that
I should not give up on such foresight. He said this: "This is evidence that you,
the leaders of Tajikistan, have approached with an open heart to the tragedy of
their country, without the evil intentions of the enemies of the Tajik nation. The
time has come for a return to peace, creation, to stretch out one's brotherly
hands, to stop the bloody confrontation. In Afghanistan, we are very tired of a
long war, our land is torn apart. We hope that at least your land will remain
whole. Now that you understand what tragedy is, think more about people,
about the Tajik people, look for the blessing in the way of legal creation and step
boldly. Wise decisions are the result of an unceasing search for the human mind
... "(1,154).The long-standing inter-Tajik talks brought good results.
June 27, 1997 in Moscow, President of the Republic of Tajikistan Emomali
Rahmon, head of the UTO Said Abdullo Nuri, Special Representative of the
UN Secretary General Gerd Dietrich Merem signed the General Agreement on
the Establishment of Peace and National Accord in Tajikistan. A qualitatively
new stage in the achievement of peace and national accord in Tajikistan has
come. "The road of peace," said President of the Republic of Tajikistan Emomali
Rahmon, "was for us the way of saving the nation and the independent state of
the Tajiks. We reached the threshold of peace through pain and suffering, labor
and torment, through the exchange of views of the parties, long negotiations,
lengthy disputes and, ultimately, ensured peace and security of the country. Our
people timely realized the consequences of a devastating war, and in order to
preserve the sovereignty of the state, territorial integrity, national unity and the
strengthening of state foundations, with a firm conviction chose the path of
peace and creation "(4,218).
On the basis of the Peace Agreement, the National Reconciliation the
Commission began to function. The Government of the Republic of Tajikistan
started cooperation with representatives of the opposition. In was declared a
general amnesty in the republic. The refugees and forced migrants were given
the opportunity to return to their homes.The experience of the Tajik world
requires a thorough and thorough study of all its facets, including factors and
methods for achieving peace.The ways of resolving the issues specified in the
agreement ensured the achievement of lasting peace in the republic. Today, we
are proud that the achieved peace by Tajiks has become a matter of imitation for
others and recognized by the United Nations as a unique experience. The history
of civilization does not remember the event of the end of the civil war and the
reconciliation of the parties in such a short time, when, confronting each other,
the opposing parties direct their efforts to the development of the creative
activity of the unified state apparatus for the sake of the prosperity of their
homeland.
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So, proceeding from the aforesaid, we can state that in the preservation
and strengthening of independence, the establishment of peace and national
unity and territorial integrity of the country, the role of the Founder of the Peace
and National Unity - the Leader of the Nation, Emomali Rahmon - is great and
priceless.
In the period of independence and wise governance of the Founder of the
Peace and National Unity-Leader of the Nation, culture has taken a worthy
place in society as a symbol of the spiritual image of the people, uniting scientific
and intellectual power, expressing modern and ancient history, traditions, high
morals and other national shrines.
To consolidate these values, due to the constant care and special attention
of the President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon, major changes
took place in various areas of the national culture, and the sphere of culture
achieved unprecedented success. Thanks to the ongoing cultural policy and
tireless attention of the President of the Republic of Tajikistan Emomali
Rahmon with the aim of reviving and preserving classical and folk music, the
"Shashmaqom Day" and "Falak's Day".
For readers became available books and other precious creations - the
Holy Quran, Masnavi Manavi (Collection of Spirituality), Hidoyai Sharif
(Noble Farewell), Shohnoma, Qobusnoma, Kimiyoi Hirad (Elixir of Wisdom), "
Akhloki Mukhsini "(Ethics of Mukhsini)," The Adventure of Hotam ","
Tutinoma "(The Parrot Book)," Guliston "(Flower Garden)," Buston
"(Garden)," Shashmakom "(Six Motives).
Many festive events dedicated to the jubilees of poets and writers and
public politicians of the Tajik people, such as Abulqosim Firdousi, Sayid Ali
Hamadoni, Kamoli Khujandi, Omar Khayyam, Bobojon Gafurov, Mirzo
Tursunzodah, Muhammad Osimi, Loiq Sherali and others, contributed to a new
analysis and reading their legacy, better and deeper acquainted the world
community with the science and culture of Tajikistan, helped to strengthen the
national pride of the people.
These measures, having historical, cultural and universal significance,
created conditions for a better awakening of the Tajik people's self-awareness,
allowed to take a fresh look at their historical and cultural roots, take practical
measures to achieve unity and unification of the nation, growth of national
pride.
Also great is the merit of the Leader of the Nation in the field of
education, which has been and remains one of the most priority directions of the
country's development. In accordance with this, the Government of the Republic
of Tajikistan constantly increases the amount of its financing. During the period
of independence, great changes have taken place in the sphere of education in
order to create new educational institutions, reconstruct and restore existing
schools. The opening of new modern schools and the introduction of active
methods of teaching various subjects have made a sharp leap in education.
The Founder of the Peace and National Unity, the Leader of the Nation,
Emomali Rahmon has always encouraged and continues to encourage his people
to education and literacy. Thanks to the reforms implemented in every
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educational institution foreign languages are studied, in particular, foreign
Russian and English. And today every citizen of the republic has a broad
opportunity to get education. In recent years, the Founder of Peace and Unity
has been fighting swiftly and persistently against the spread of various
ideological doctrines bearing extremist. And the terrorist nature, especially
among young people, that do not correspond to political, cultural and social
order. The Leader of the nation, Emomali Rahmon, believes that the
development of education, enlightenment and science will be a huge success in
the prosperity and welfare of our young country. And as it is observed, all efforts
aimed at this acquire a visible result.
Emomali Rahmon made a huge contribution to raising the international
authority and prestige of Tajikistan and solving global problems. Repeatedly
speaking from the high rostrum of the UN, he drew the attention of the world
community not only to the problems of Tajikistan, but also to Afghanistan,
combating terrorism, extremism and drug smuggling, uneven development of the
world states, providing mankind with clean water. In particular, he attracted the
international community to the solution of the problem of Afghanistan, which
turned into a base of terrorism and extremism.
President of Tajikistan Emomali Rahmon also shows a far-sighted and
serious approach to the most important issues related to the future of mankind.
At the suggestion of Emomali Rahmon, the United Nations proclaimed 2003 as
the International Year of Pure Water, and 2005-2015 as the "Water for Life"
Decade. Currently, most international and regional events take place within the
framework of this Decade, therefore this initiative of the Head of State is a
source of pride for every Tajik citizen.
All the most important achievements and success of the country in the
sphere of economy, culture, education are the result of the selfless labor and bold
steps of Emomali Rahmon. The reward for these titanic efforts was the love and
respect that Emomali Rahmon earned from the people of Tajikistan and among
tens of thousands of foreign compatriots. He also won the great respect of the
world community, which every time renders him signs of attention as the
authoritative Head of Tajikistan, an experienced politician and spokesperson for
universal values and ideals.
In conclusion, I would like to say that the Founder of Peace and National
Unity, the Leader of Nation, made an invaluable contribution to the stability of
independence, the establishment of peace and national unity, the revival of
historical values, cultural and national knowledge, the restoration of the
economy and the improvement of Tajikistan's well-being. The President of the
Republic of Tajikistan Emomali Rahmon, who is inherent in the features of a
true, just, wise and merciful Leader and Father of the nation. And therefore
every citizen of the Republic of Tajikistan who lives in this land, and breathes its
clean air, has to be grateful for God for living in such a great country and that,
this state has such a ruler - Founder of the Peace and National Unity - Leader of
Nation, President of the Republic of Tajikistan Greatly Respected Emomali
Rahmon.
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Исмоилов Х.,
мутахассиси шўъбаи кор
бо љавонони ДДХ ба номи
академик Б. Ѓафуров
ЉАВОНОН - НЕРЎИ СОЗАНДАИ
ТОЉИКИСТОНИ СОЊИБИСТИЌЛОЛ
Боиси хушнудї ва ифтихори миллии њар як љавонони Тољикистон аст,
ки Асосгузори сулњу Вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон зимни ироаи Паѐми
навбатии худ ба Маљлиси Олии кишвар Соли 2017-ро Соли љавонон эълон
карданд. Пешвои миллат дар суханронии хеш таъкид доштанд ки:
«Татбиқи босамари сиѐсати давлатии ҷавонон аз рӯзҳои нахустини
соҳибистиқлолӣ дар меҳвари фаъолияти Ҳукумати Тоҷикистон қарор
дорад. Аксарияти аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҷавонон ташкил
медиҳанд, ки онҳо давомдиҳандаи фаъолияти насли калонсол, нерӯи
созанда ва иқтидори воқеии пешрафти ҷомеа, хулоса, ояндаи миллат ва
давлат мебошанд.
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Ҳукумати Тоҷикистон ташаббусу пешниҳодҳои созандаи ҷавононро
ҳамеша дастгирӣ намуда, барои амалӣ гардидани онҳо имконият фароҳам
меорад. Наврасону ҷавонони моро зарур аст, ки ҷавобан ба ин ғамхориҳо
тамоми саъю талоши хешро ба донишандўзї, интихоби касбу ҳунарҳои
муосир, ободиву пешрафти сарзамини аҷдодӣ, ҳимояи Ватан, рушди илму
техника ва бунѐдкорӣ равона созанд».
Таваљљуњ ва ѓамхории Пешвои миллат, Президенти мамлакат,
муњтарам Эмомалї Рањмон ба љавонон аз рўзњои аввали соњибистиќлолї
возењу равшан ба назар мерасид. Ин буд, ки баъд аз 70 - рўзи сарварии
роњбари давлат санаи 2 феврали соли 1993 бо намояндагони љавонони
мамлакат вохўрии судмандро анљом доданд. Ин мулоќот дар њолате сурат
гирифт, ки фазои кишвари азизамон хеле ноором буда, мамлакат дар
оѓўши љанги шањрвандї ќарор гирифта буд. Аксар мардуми минтаќањои
кишвар њатто фикри зинда мондани худро мекарданд. Бештари сокинон
бовар надоштанд, ки рўзе оташи ин љанги хонумонсўз хомуш мегардад ва
миллати тољик баъди солњои зиѐд соњиби давлати мустаќил мегардад.
Аммо дар мулоќот Пешвои миллат љавононро барои бунѐди давлати
аљдодї, бедор намудани њисси баланди ватандўстї, њимояи марзу буми
кишвар ва аз порашавї нигоњ доштани кишвари навбунѐд даъват ва њидоят
намуданд. Марњала ба марњала сафњои љавонони фаъол меафзуд,
таваљљуњи љомеа ба љавонон хеле зиѐд гардида, нахустин њаракатњои
љамъиятии љавонон, гуруњњои худфаъол ташкил карда мешуд. Љавонони
мамлакат дар симои Сарвари давлат муњтарам Эмомалї Рањмон, ки ба
љавонии худ нигоњ накарда барои миллати тољик љонбозињои бемислу
монанд анљом медоданд, шахси нисбати давлату миллат ѓамхору дилсўзро
медиданд.
Бо маќсади дар амал тадбиќ намудани сиѐсати хирадмандонаи
Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон Њукумати Љумњурии
Тољикистон тўли 25 – соли Истиќлолият як ќатор санадњои меъѐрию
њуќуќї, аз љумла Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи љавонон ва
сиѐсати давлатии љавонон”, “Консепсия миллии сиѐсати давлатии љавонон
дар Љумњурии Тољикистон то соли 2020”, “Барномаи давлатии тарбияи
ватандўстии љавонон дар Љумњурии Тољикистон”, “Барномаи рушди
саломатии љавонон дар Љумњурии Тољикистон”, “Барномаи миллии рушди
иљтимоии љавонон” ќабул гардиданд, ки татбиќи онњо боиси боло
гардидани наќши љавонон дар њаѐти љомеа гардида истодааст.
Њар дастуру супоришњои Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон
љавононро ба дўстиву рафоќат, муттањидї, ватандўстї, илмомўзї, эњтиром
гузоштан ба волидайн, марзу буми кишвар ва пешгирї аз њама гуна
љинояткориву њуќуќвайронкунї њидоят месозад. Хусусан, љавонони
даврони Истиќлолиятро ба илмомўзї ва интихоби касбу њунари ба
талаботи замони муосир љавобгў сафарбар менамоянд. Яке аз нуктањои
муњиме, ки дар Паѐми навбатї (22.12.2016) зикр гардид: “Ман дар сиѐсати
худ маорифро дар љойи аввал мегузорам”. Зеро бе маориф рушди
иќтисодиѐту иљтимоиѐти мамлакат ва бунѐдкориву созандагиро тасаввур
кардан ѓайриимкон аст. Аз тањлилњо ва суханронињои эшон бармеояд: “То
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замони Истиқлолият дар Тоҷикистон 13 муассисаи таҳсилоти олї бо 70
ҳазор нафар донишҷӯ фаъолият мекард. Ҳоло миқдори ин муассисаҳо ба 39
ва шумораи донишҷӯѐн ба 170 ҳазор нафар расидааст. Илова бар ин, зиѐда
аз 30 ҳазор нафар ҷавонони лаѐқатманди мо аз ҳисоби давлат дар
муассисаҳои таҳсилоти олии кишварҳои пешрафтаи хориҷӣ таҳсил
мекунанд”.
Имрўзњо тамоми шароитњои муосир барои љустуљуи илмњои наву тоза
ва азхудкунии љавонон дар њамаи муассисањои тањсилоти олии мамлакат
муњайѐ карда шудааст. Баробари ин сањми љавонон дар рушди илми тољик
хеле назаррас мебошад, зеро наврасон ва љавонон имрўзњо дар
олимпиадањои байналмилалї иштирок намуда, муаррифгар ва
парчамбардори Тољикистони соњибистиќлол мебошанд.
Барои њавасмандиву моддиву маънавии олимони љавон мутобиќи
Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 20 марти соли 1998, №967
«Дар бораи таъсис додани Љоизаи ба номи Исмоили Сомонї барои
олимони љавоне, ки дар соњаи илм ва техника корњои намоѐн анљом
додаанд», ба маќсади рушду инкишофи иќтидори илмии Љумњурии
Тољикистон ва њавасманд намудани фаъолияти эљодии олимони љавон аз
соли 1998 Љоизаи давлатии ба номи Исмоили Сомонї таъсис дода шуда,
њар кадом ба андозаи 1000 (њазор) доллари ИМА муќаррар карда шудааст.
Дар баробари њамаи ин дастовардњои љавонон дар соњаи илм дар
мамлакат нарасидани кадрњо дар љодаи илми даќиќ ба назар мерасад, ки
ин нукта аз љониби Пешвои миллат, Президенти мамлакат муњтарам
Эмомалї Рањмон њангоми ироаи Паѐм ба Маљлиси Олї 22 декабри соли
2016 чунин баѐн гардид: “Дар замоне, ки илму технология бо суръати
кайҳонӣ пеш меравад, дар илми тоҷик навгонӣ ва ташаббусҳои илмӣ кам
ба мушоҳида мерасанд, афроди лаѐқатманд, ихтироъкор ва навҷӯ ба ҷодаи
илмҳои дақиқ ҷалб карда намешаванд ва мавзӯъҳои фармоишӣ барои
талаботи давлат равона намегарданд”.
Бо маќсади иљрои супоришњои дар Паѐм зикргардида ва дар амал
татбиќ намудани сиѐсати хирадмандонаи Пешвои миллат, Президенти
мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон Раѐсати Донишгоњи давлатии Хуљанд
ба номи академик Бобољон Ѓафуров њамаи озмоишгоњњои фанњои даќиќро
пурра бо лавозимоти њозиразамон муљљањаз гардонидааст, ки ин боиси
омода шудани кадрњои љавони ба талаботи замон љавобгў сабаб мегардад.
Соњаи варзиш дар мењвари сиѐсати созандаи њукумати кишвар ќарор
гирифтааст. Пешвои миллат, Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї
Рањмон нисбат ба варзишгарон дастгирию ѓамхорињо пайваста зоњир
менамоянд. Аз љумла, таъсиси љоизаи нав, ки аз њисоби Фонди захиравии
Президенти Љумњурии Тољикистон маблаѓгузорї мегардад, шањодати
гуфтањои боло мебошад. Ин иќдоми Сарвари давлат мањз бо маќсади
њавасманд намудани ѓолибону љоизадорони мусобиќањои байналмилалии
варзишї ва дар ин робита баланд бардоштани сатњи иштироки
варзишгарони кишвар дар мусобиќа ва олимпиадањои байналмилалї рўи
даст гирифта шудааст, ки маблаѓи он аз 150 то 300 000 сомониро ташкил
медињад.
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Њангоми вохўрї бо љавонон Сарвари давлат иброз дошта буданд, ки
“Дастовардхои варзишї ва сайѐњии кишвар тайи солњои охир собит
намуданд, ки љавонони мо фарњанги сулњу дустї, табиати бињиштосо ва
иќтидору имкониятњои кишвари худро барои љањониѐн ба таври шоиставу
арзанда муаррифї карда метавонанд”.
Варзишгарони тољик дар 70 соли даврони шуравї аз мусобикањои
Иттињоди Шуравї, Аврупо ва љањон њамагї 113 медал ба даст оварда,
танњо 10 нафар варзишгарони тољикистонї ба унвони чемпиони љањон
сазовор шуда буданд. Танњо то соли 2014 варзишгарони мамлакат 19
маротиба унвони чемпиони љањон, 70 маротиба унвони ќањрамонони
мусобиќањои Осиѐро ба даст оварда, дар 64 мусобиќаи љањонї ва 156
ќувваозмоии Осиѐ соњиби љоиза гардидаанд. Боиси ифтихори њар як
тољику тољикистонї аст, ки дар Бозињои тобистонаи Олимпї, ки дар
кишвари Бразилия баргузор гардид, варзишгари маъруфи тољик Дилшод
Назаров ба гирифтани медали тиллои мусобиќа даст ѐфт. Ин аввалин
медали тиллои мусобиќањои олимпї дар тўли 25-соли Истиќлолияти
давлатї мебошад.
Дар баробари чунин пешравї ва дастовардњои љавонон дар тўли 25соли Истиќлолияти давлатї мутаасифона љавононе, низ вомехўранд, ки
кўр-кўрона ба сафи њаргуна њизбу њаракатњои гуногуни характери
терроризмиву экстремистї дошта њамроњ мешаванд ва ба номи аљдодони
худ доѓ меоранд. Сабаби асосии њамроњшавии чунин љавонон ба ин гуна
њаракатњои террористї пеш аз њама надоштани дониши зарурї ва аз илм
дур мондани онњо мебошад.
Мо љавононро зарур аст то аз донишу малакаи худ истифода намуда,
тамоми кўшишу ѓайрати худро барои пешгирии шомилшавии љавонон ба
њаргуна њизбу њаракатњои тундрав равона намоем. Зеро Асосгузори сулњу
Вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти мамлакат, муњтарам
Эмомалї Рањмон аз дастовардњои бузурге, ки Тоҷикистон дар муддати
начандон тӯлонии пас аз расидан ба сулҳу салоҳ ба он ноил гардидааст,
ѐдовар шуда, ҷавонони кишвар даъват намуданд: “Ин дастоварди бузурги
таърихӣ - ваҳдати миллиро гиромї доред, онро эҳтирому эҳтиѐт кунед,
ояндабину дурандеш бошед, парчами ваҳдатро баланд бардоред, ба Ватани
маҳбубамон содиқу вафодор бошед ва ҳар порчаи сарзамини аҷдодиро чун
ҷони худ азизу чун модар дӯст доред”.
Дар баробари њамаи чунин ѓамхорињои Пешвои миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон мо љавононро мебояд
аз ин имкониятњои мављуда истифода намуда, кўшишу ѓайрати худро
бањри илмомўзї, омўзиши технологияи муосир ва дар корњои љамъиятї,
созандагї ва ободонї фаъолона иштирок намоем.
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Кабирзода Г.Ќ., Рањматуллоева Р.Р.,
устодони кафедраи њуќуќи судї
ва назорати прокурории ДДЊБСТ
НАЌШИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР ПОЙДОРИИ
ИСТИЌЛОЛИЯТИ ДАВЛАТЇ
Дар замони сарнавиштсози мо, дар айѐме, ки бисѐре аз миллату
ќавмњо дар рў ба рўи интихоби таърихї ќарор гирифтаанд, барои мо
тољикон, баробари соњиб шудан ба истиќлолияти сиѐсї, гузаштаи дуру
наздики худро баррасї намудану аз таърих сабаќ гирифтан, дар љомеаи
љањонї маќому наќши худро муайян кардан хеле муњим аст [2, 216].
Мусаллам аст, ки истиќлолияти давлатї барои марњилаи кунунї
барои ояндаи давлату љомеа наќши сарнавиштсоз дорад. Миллате, ки
истиқлолият надорад ва масири зиндагии худро озодона бо дастони худ
муайян намекунад, миллатест бепоя ва беормон. Дар тӯли таърих ҳар гуна
миллатҳо ҳамеша барои ба даст овардани истиқлолият мубориза бурдаанд
ва танҳо он вақт худро хушбахт ҳисобидаанд, ки ба он ноил гаштаанд.
Рањим Масов ќайд мекунад, ки ин иќдом хусусан барои халќи дар гузашта
ранљдидаи тољик, ки дар даврањои гуногуни таърихаш лањзањои фољиавиро
аз сар гузаронидааст, наќши њалкунанда мебозад [3, 3].
Истиқлолият рамзи соҳибдавлатї ва ватандории миллати сарбаланду
мутамаддини тоҷик аст, ки номаи тақдирашро бо дасти хеш навишта, роҳу
равиши хоса ва мақому мавқеи муносиберо дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ба
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон пайдо карда, набзи давлату миллати моро ба набзи сайѐра ҳамсадо
месозад.
Барои мо аз ҳама муҳимтар он аст, ки мо бояд ба наслҳои имрӯзаву
ояндаи худ дуруст фаҳмонему нишон диҳем, ки соҳибватан будан ифтихори
бузург аст ва ба қадри ин неъматҳои бебаҳо – яъне Ватан ва истиқлолияти
он расидан масъулияти бузург мебошад. Мардуми мо, хусусан ҷавонон,
бояд донанд, ки падидањои тундравию худхоҳӣ, ҷангу хунрезӣ, бо зӯри
силоҳ ғасб кардани ҳокимият ва гузашта аз ин, пушти по кардани қонун
оқибатҳои даҳшатнок ва фоҷиабор дорад [4, 2].
Таърихи ҳаѐти зиѐда аз 25-солаи навини Тоҷикистони соҳибистиқлол
собит месозад, ки дар ин давра давлатамон ба комѐбиҳои бисѐр назаррас
ноил гаштааст.
Комѐбии асосие, ки ба муваффақиятҳои минбаъда заминаи устувор
гузошт, хотима бахшидан ба ҷанги шаҳрвандӣ ва истиқрори сулҳ дар ҷомеа
буд, ки пас аз талошҳои пайгиронаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ –
Пешвои миллат, Президенти Љумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон мебошад.
Дар ҳақиқат истиқлолият поягузори оғози таърихи навин ва
сарнавиштсози кишвари тоҷикон мебошад. Бо эъломияи истиқлолияти
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кишвар саҳифаи нави таърихӣ, яъне «Љумҳурии Тоҷикистон давлати
соҳибихтиѐр, демократӣ, ҳуқуқбунѐд, дунявӣ ва ягона» эълон гардид.
Тоҷикистон давлати иҷтимоӣ буда, барои ҳар як инсон шароити
зиндагии арзанда ва инкишофи озодонаро фароҳам меорад.
Умуман, 25 соли истиқлолият давраи ба вуҷуд овардани шароиту
имконот барои рушди минбаъдаи давлати соҳибистиқлоли тоҷикон гашт.
Тоҷикистон имрӯз ҳамчун давлати мустақил ва соҳибихтиѐр сиѐсати
дохилї ва хориҷии кишварро барои ояндаҳои дуру наздик тарҳрезӣ
намуда, чун узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ аз рӯи ҳадафҳои дурнамои
сиѐсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва маънавӣ устуворона пеш меравад.
Давлат ва Ҳукумати Тоҷикистон бо роҳбарии Асосгузори сулҳу
ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон тавонист дар як фосилаи кӯтоҳи таърихӣ бо дастгирии мардуми
шарифи кишвар ва фарзандони бо нангу номуси миллат, инчунин
ҳамкории беғаразонаи тамоми
табақаҳои аҳолӣ, корҳои азими
созандагиро пеш гирифта, бо вуҷуди мушкилоту монеаҳои мавҷуда роҳу
равиши ояндаро тарҳрезӣ намояд.
Тоҷикистон биҳишти рӯи замин аст, тарҳи замонавӣ иқтидори
рӯзафзуни иқтисодӣ ва рушду нумуи босуботи техникаву технологиро ба
худ гирифта истодааст.
Чуноне ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат,
Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд: Бигузор,
азму иродаи қавӣ ва нерӯи созандагии халқи азизамон моро ба сӯи кору
пайкорҳои оянда ва фатҳу нусратҳои тоза ҳидоят намояд!
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти
кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба коргарону мутахассисон, ба тамоми
меҳнаткашоне, ки имрӯз иншоотҳои бузургро бунѐд мекунанд ва дар ҷодаи
пуршарафи созандагӣ талоши шоиста доранд, муроҷиат мекунанд: «Онҳо
бояд донанд, ки дар майдони пайкору ободии Ватан ширкат варзидан, бо
меҳнати софдилона дар сохтмонҳои бузурги мамлакат саҳми сазовор
гузоштан қарзи муқаддаси шаҳрвандӣ ва шарафу ифтихори фарзандӣ
маҳсуб меѐбад ва ҳар кори хайре, ки имрӯз анҷом дода мешавад, барои
фардои ободи Ватан ва зиндагии осудаи наслҳои ояндаи миллат аст».
Таърих ба мо имконият додааст, ки барои бунѐди давлати
ҳуқуқбунѐди дунявӣ ва муваффақ шудан ба ваҳдати миллӣ хирад, қудрат ва
тавоноии худро истифода барем. Бо қаноатмандӣ гуфтан мумкин аст, ки
имзои матни нави Аҳдномаи ризоияти ҷомеаи Тоҷикистон ва доимӣ
намудани муҳлати амали он аз ҳамкории пурсамару боэътимоди байни
Ҳукумат ва ҳамаи нерӯҳои пешбарандаи кишвар ва инкишофи ҷомеаи
шаҳрвандӣ шаҳодат медиҳад [1, 140].
Аз таърихи қадимаи халқи тоҷик ба ҳамагон маълум аст, ки тоҷикон
борҳо бо душманон ва истилогарони аҷнабӣ рӯ ба рӯ шудаанд, ки
нерӯмандтарин қудрати замони худ буданд, вале онҳо бо ҷасорату матонат
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ва фидокории бемисолу монанд камари ин абадқудратҳои замонро
шикастанд.
Аз ин лиҳоз, ҳам истиқлолияти халқи тоҷик натиҷаи муборизаи
ҳазорсолаҳо буда, он ҳақиқатан ҳам неъмати бебаҳои таърих мебошад.
Истиқлолият воқеаи сиѐсии бузургест, ки дар таърихи навини мо
ҳамто надорад ва мо маҳз ба шарофати он ба ҳаѐти осоиштагиву созандагӣ
расидем. Ҳар қадар, ки вақт моро аз ин санаи тақдирсоз дур барад, ҳамон
қадар аҳамияти бузурги таърихиву сарнавиштсози он барои давлату халқи
Тоҷикистон бештар аѐн мегардад.
Бо итминони комил метавон гуфт, ки рушди давлатдории навину
истиқлолияти воқеии Тоҷикистон, якпорчагии он, ваҳдати миллї, таҳкими
сулҳ дар сарзамини бостониамон, амал кардани ислоҳоти судию њуќуќї,
сиѐсӣ, иқтисодию иҷтимоӣ дар роҳи бунѐди ҷомеаи шаҳрвандӣ аз
истиқлолият ибтидо мегиранд, ки маҳз бо шарофати Асосгузори сулҳу
ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти кишварамон муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон аст, ки мо ҷавонон аз он шукргузорем.
Мо бояд бо истифода аз донишу малакаи хеш бањри њифз ва афзун
намудани тамоми дастовардњои замони истиќлолият, ки насиби миллат
гардидаанд, кўшиш ба харљ дода, бањри наслњои оянда пояи боэътимоди
маънавї гузорем.
1.
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3.
4.
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Зистан дар муњити иљтимої ва кору фаъолият дар ташкилоту
корхона, тањсил дар мактаб ва ѐ донишгоњ моро дар иљрои коре вазифадор
ва масъул мегардонад. Инсон њар чи ќадар синну солаш боло равад, њамон
ќадар масъулияти бештар пайдо мекунад. Дар љомеаи демократї, ки мо
дар он зиндагї дорем, шањрвандон вобаста ба маќоми иљтимої ва сиѐсиву
њуќуќии худ вазифаю масъулияти гуногун доранд. Роњбари ташкилот
нисбат ба кормандон ва зердастони худ, ки ба ў тобеъ њастанд, вазифаи
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роњбарї, идоранамої, назорат намудан, санљиш ва ѓ. вазифадор аст. То
кадом андоза анљом додани вазифаи роњбарї аз тарафи сарвари ташкилот
аз масъулиятшиносии ў вобаста аст.
Масъулиятшиносии шањрвандон барои он оила, љомеа, кишваре, ки
дар назди худ маќсадњои мушаххас ва баланд гузоштааст ва мехоњад ба
дастовардњои назаррас ноил гардад, масъалаи нињоят мубрам ба њисоб
меравад. Дар њаќиќат чи тавре, ки дар Кансепсияи миллии тарбия дар
Љумњурии Тољикистон омадааст: «Тарбияи масъулиятшиносї аз оила
кўдакистону мактаб оѓоз ѐфта, он дар овони калонсолї ва фаъолияти
мењнатии шањрванд тањким меѐбад». То ба кадом андоза масъулиятшинос
будани донишљў нисбат ба омўхтани фанни таълимї, дарси хуб гузаштани
омўзгор масъалаи бенињоят муњим буда, он аз таълиму тарбияи худи онњо
вобаста аст, ки оѐ дар хурдсолї онњоро дар руњияи масъулиятшиносї
тарбия кардан ѐ не. Њисси масъулиятшиносї дар сатњи оила, кўдакистону
мактаб аз хурдсолї тарбия карда шавад, пас дар давраи калонсолї он
такмил меѐбад. Ё ба ќавли донишманди амрикої Стивен Кови шахс дар се
њолат тез меомўзад: «то 7 солагї, дар тренингњо (курсњо), ваќте њаѐт ўро ба
кунљ меронад (дар сахтињо)». Аз њама давраи хуби тарбияи
масъулиятшиносї барои инсон давраи кўдакиаш аст, ки он дар оянда дар
шахсияти ў наќш пайдо мекунад. Барои њамин њам дар давраи мактабхонї
наврасонро бо равиши муносиб дар вуљуди онњо масъулиятшиносиро
таълим додан лозим, то дар оянда онњо њамчун шахси арзанда ва сазовор
барои пешрафти оила, љомеа ва кишвари худ хизмат намоянд.
Дар аксарияти мавридњо пешравии соњањои њаѐти љамъиятї аз
масъулиятшиносии ашхоси алоњида ва гурўњи муайян вобаста мебошад.
Корхонаву ташкилот ва муассисае, ки ба дастоварде агар комѐб нагардид,
пас дар он љойњо ашхоси бемасъулият, тасодуфї, бањонаљўй ва танбалу
бењадфу бемавќеъ љамъ омадаанд. Зеро дар он љое, ки бо масъулияти
баланд кор иљро карда мешавад, натиљаи муайян ба даст овардан мумкин
аст.
Мисол, дар он мактаби миѐнае, ки хонандагони болаѐќат зиѐд тањсил
мекунанд, њамасола љойњои асосиро дар олимпиадаву мусобиќањо
љмуњуриявию
байналмилалї
ба
даст
меорад,
ќариб
тамоми
хатмкунандагонаш ба мактаби олї дохил мешаванд, пас он сабаб дорад.
Гуфтан мумкин аст, ки аксарияти омўзгорон, толибилмон ва роњбари
мактаб бо масъулияти баланд вазифаи худро ба анљом мерасонанд.
Натиљаи фаъолияти як љомеа баѐнгари бо масъулият иљро кардан ва ѐ
накардани кору фаъолият аз тарафи љомеа, муассисаву ташкилот ва
сарвари як кишвар ба њисоб меравад.
Мо љавонон метавонем масъулиятшиносиро аз фаъолияти Роњбари
давлатамон омўзем. Масъулиятшинос будани Пешвои миллатро пеш аз
њама суханњои дар амал тадбиќ намудаашон, фаъолият ва амалњои зерине,
ки то имрўз дар кишвар анљом доданд, муаррифї менамояд:
- Пешвои миллат, Эмомалї Рањмон дар солњои аввали ба мансаби
раиси Шўрои Олї интихоб шуданашон ваъда доданд, ки «агар лозим
42

https://bikhon.tj/

бошад наќбро бо нохунњоямон меканем ва минтаќањои кишварро
мепайвандем ва азоби мардумро сабук менамоем». Ин суханонашон дар он
солњои вазнин бисѐр сахт буд, аммо ў иродаи бисѐр матин дошт, ки чунин
суханонро бигўяд ва нисбати хеш боварии калон доштанд. Мо баъдан худ
шоњиди он будем, ки на танњо як наќб балки якчанд наќб дар Тољикистон
кушода шуд ва имрўз мардум дар чор фасли сол озодона ба гўшаву канори
Ватан рафту омад намуда, тавассути наќлиѐт молу колоњо ва мањсулотњои
гуногун мекашонанд;
- Президенти кишвар Эмомалї Рањмон аз рўи ваъдаи худ «Ман ба
Тољикистон сулњ меоварам» 27 июни соли 1997 дар шањри Москваи
Федератсияи Русия бо роњбарии љониби мухолифин Сайид Абдуллои Нурї
«Созишномаи истиќрори сулњ ва ризоияти миллї»-ро ба имзо расонид ва
дар натиља љанги шањрвандї хотима ѐфт, кишвар ба фазои сулњу оромї ва
амнияту осоиштагї расид;
- Сарвари давлат барои њалли мушкилоти иљтимоии мардум барои
шањрвандони љумњурї 75 њазор гектар заминњои кишту кор људо намуд ва
дар натиља сатњи зиндагии мардум чанд маротиба нисбат ба солњои аввали
истиќлолият бењтар гардид;
- Пешвои миллат дар ин давра дар самти сиѐсати хориљии
Тољикистон корњои бисѐр муњимеро анљом доданд, ки он пеш аз њама
ташаббусњои ў дар масъалаи нињоят муњим барои тамоми ањолии
кишварњои дунѐ, мавзўи њифзи об, оби тоза ва самаранок истифода бурдан
ва њалли масъалаи бањсталаби оби тоза дар байни давлатњои љањон
мебошад, ки њамаи ташаббусњои ў аз љониби аксарияти кишварњои аъзои
СММ дастгирї ѐфтанд: «Соли байналмилалии оби тоз дар соли 2003»,
«Соли байналмилалии њамкорї дар соњаи об, соли 2013», «Дањсолаи
байналмилалии амалиѐти об барои њаѐт солњои 2005-2015», ќабули
муваффаќонаи Ќатъномаи Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои
рушди устувор», 2018-2028;
- То имрўз Президенти Тољикистон Эмомалї Рањмон тавонистанд
дар самти бунѐди давлатдории миллї корњои бисѐр муњимро анљом
бидињанд. Пеш аз њама тарѓиби идеяи давлатдорї, соњибдавлатї ва
соњибмулкї, дар пойтахти кишвар шањри Душанбе бунѐди Парчам,
Нишон, ќасри Миллат, ќасри Сомон, бинои баландошѐнаи Вазорати
корњои хориљї ва дигар биноњои муњими маъмурию давлатї, ки њамаи
онњо аз омилњо ва заминањои муњими ташаккулдињандаи давлати миллии
тољикон дар шароити имрўза мањсуб меѐбад. Воќеан роњбари кишвар тўли
ин солњо ба хотири мустањкам намудани пояњои давлатдорї зањматњои
зиѐд намуданд ва њамеша рўи пуриќтидор намудани кишвар ва соњибї
кардани он аз љониби мардуми тољик, таъкидњои зиѐд намудаанд;
- Президент Эмомалї Рањмон дар бисѐр баромадњои худ ба
шањрвандон мурољиат намуда, таъкид менамоянд, ки мардуми Тољикистон
бояд донанд, ки ба љуз худи онњо њељ кишвари дигар фикри онњоро
нахоњанд кард ва нисбати ояндаи худ бепарво набошанд. Дар њаќиќат
бисѐр мутафаккирон чунин андеша доранд, ки њар як миллат ва давлат
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нисбати ояндаи хеш пеш аз њама худашон сабабгор мебошанд. Чихеле ки
дар ин бобат Муњаммад Иќбол мефармояд:
Худо њар миллатеро сарвари дод,
Ки таќдираш ба дасти хеш бинвишт.
Ба он миллат сару коре надорад,
Ки дењќонаш барои дигаре кишт.
Хулоса, масъулиятшиносї дар анљоми корњои муњим, талошњо,
зањматњо ва амалњое, ки Роњбари давлат ба анљом расониданд, бевосита
барои давлатро аз нобудшавї эмин нигоњ доштан ва дар баланд
бардоштани обрўву нуфузи Тољикистон дар арсаи байналмилалї мусоидат
намуд. Дар маљмўъ бунѐдкориву созандагињои Президенти Тољикистон
Эмомалї Рањмон боис гардид, ки аз як љониб, ў њамчун лидери сиѐсї ва
шахсияти сиѐсии таърихї номаш дар хотираи таърихии миллати тољик ва
таърихи давлатдории навин њифз гардад ва аз љониби дигар, Тољикистон
њамчун давлати соњибистиќлол њифз гардид ва њоло устуворона рушд
менамояд.
Боиси зикр аст, ки раванди љањонишавї торафт таъсири манфии
худро ба ободу ахлоќ, маънавиѐт ва муносибатњои оилавї расонида
истодааст. Вале Роњбари кишвар ва мардуми тољик нисбати чунин
масъалањо бо масъулияти том кўшиш менамояд худро ба таври зарурї аз
паѐмади бади он њифз намояд. Аз ин рў бо маќсади риоя ва баланд
бардоштани масъулиятшиносии байни њамдигарии падару модар ва
фарзандон дар охирин Раъйпурсї ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон
таѓйиру иловањо ворид намуданд. Дар ин бора дар моддаи 34 гуфта
мешавад: «Падару модар барои таълиму тарбияи фарзандон ва фарзандони
болиѓу ќобили мењнат барои нигоњубин ва таъминоти иљтимоии падару
модар масъул мебошанд». Бо маќсади нигоњубин ва таълиму тарбияи
арзандаи фарзандон падару модар њам мувофиќи моддаи мазкур ва њам дар
асоси Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар
дар таълиму тарбияи фарзанд», ки 2 августи соли 2011 ќабул гардидааст,
барои ба њаѐти мустаќилона њамаљониба омода намудани фарзандонашон
масъул мебошанд. Тарафи дигари масъала масъулияти фарзандони болиѓу
ќобили мењнат барои нигоњубин ва таъминоти иљтимоии падару модар аст.
Эњтиром, нигоњубин ва сарпарастии падару модар ба гардани фарзандони
болиѓ аст. Падару модар аз рўзи таваллуд то ба донишгоњ дохил шудан
фарзандро њаматарафа нигоњубин намуда, ўро ба њаѐти мустаќилона омода
мекунад ва пас он фарзанди болиѓ ва ќоибил мењнат падару модари
калонсол ва ѐ пиронсоли худро нигоњубин менамояд. Вазифаро адо
накардан ва масъулиятношиносї хилофи Конститутсия буда, ба љавобгарї
кашида мешавад. Таълиму тарбияи фарзанд аз тарафи падару модар ва
нигоњубини волидайн аз тарафи фарзанд на танњо вазифаи шањрвандї,
балки вазифаи динї низ мебошад. Љавонони гумроњ ба љои шомил шудан
ба сафи созмону ташкилотњои ифротиву террористї, ки гўѐ барои анљоми
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кори динї машѓул њстанд, бояд бо њисси масъулиятшиносї пеш аз њама
падару модари худро нигоњубин намуда, ризогии онњоро ба даст оранд.
Ба андешаи мо, дар асл шањрванд ва љавони масъулиятшинос
боигарї њар љомеа буда, мањз онњо дар пешрафти шукуфоии давлат наќши
арзанда доранд. Албатта, шахси масъулиятшинос барои хеш, ањли оила,
љомеа ва давлат фоидањои зиѐд меорад.
Чанд паѐмад ва бурди масъулиятшинос будани љавонон:
1. Хонандаи масъулиятшинос маълумоти миѐна ва донишњое, ки
барои ў мўќаррар шудааст, соњиб гардида, ба дилхоњ мактаби олї
дохил мешавад;
2. Донишљўи масъулиятшинос донишњои базавї, ки барои ихтисосаш
бисѐр зарур аст, аз бар менамояд ва ба љои кори хостааш ба кор
ќабул мешавад;
3. Падару модари масъулиятшинос ба фарзандонашон таълиму
тарбияи хуб дода, онњоро ба њаѐти мустаќилона омода мекунанд ва
дар оянда аз њаѐти хушбахту оромї онњо осуда ва босарбландї
зиндагї мекунанд;
4. Омўзгори масъулиятшинос бо анљом додани рисолати хеш дар
таълиму тарбияи арзандаи шогирдон соњиби номи њаќиќии устод
мегарданд ва дар роњи таълиму тарбияи насли соњибмаърифату
худшинос сањмгузор менамоянд;
5. Роњбари масъулиятшинос ба вазифаи худ њамчун хизмат намудан
ба мардум муносибат карда, бо тамоми кўшишу ѓайрат вазифаи
идоранамої, назорат, сафарбарнамої ва санљиширо анљом дода,
дар таърих номи неки роњбар буданро боќї мегузорад;
6. Шахси масъулиятшинос бо анљом додани вазифаи љонии худ ризќу
рўзии њалол ба даст меорад;
7. Шахси масъулиятшинос рисолати инсонии худро дуруст дарк
менамояд ва дар анљоми он бо тамоми нерўву имконияти худ
љањду талош менамояд;
8. Шахси масъулиятшинос торафт дар љомеа маќоми баландро касб
намуда, соњибиэътибор мегардад.
Каримова М.Д.,
магистранти ДДХ ба номи
академик Б. Ѓафуров
ЉАВОНОН – НЕРЎИ АЗИМ, БАЌОИ УМР ВА
ЊАСТИИ ЉОМЕА
Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат Президенти
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалӣ Рањмон дар яке аз
суханронињояшон таъкид намуданд: «Имрўз зарурати таърихие пеш
омадааст, ки аз миѐни љавонону наврасон фардњои лаѐќатмандро љустуљў
карда, барои ташаккули њаматарафаи шахсияти онњо шароит муњайѐ
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намоем. Нерўи созандаи онњоро ба фатњи қуллањои илму техника ва
фарњанг њидоят созем».
Љавонон худ нерўи азим, баќои умр ва њастии љомеа ба шумор рафта,
муњимтарин хусусияти иљтимоӣ, маънавї ва ахлоќии онњо меросбарист.
Љавонони бедордил дар њама давру замон њалќаи мустањками наслњои
башар мањсуб ѐфта, ќувваи иљтимої, сарватњои маънавї, арзишњои
ахлоќии гузаштагонро мерос мегиранд. Ягон љомеа бидуни насли љавон
шукуфонии имрўза ва бењбудии ояндаро тасаввур карда наметавонад.
Аз ин лињоз, љавононро рамзи њастии миллат ва имрўзу фардои он
меноманд. Имрўз ин тадбирро қабл аз њама, аз таваљљуњ ва ибтикори
муњими сиѐсии Сарвари давлат дониста, Њукумати љумњурї ба нерўи
љисмонию аќлонии насли умедбахш, ки воќеан чун ќувваи созанда ба њисоб
мераванд, бањои баланд медињанд.
Ватани азизамон Тољикистон кишвари љавон мебошад. Дар њар Паѐми
худ Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Сарвари давлат
муњтарам Эмомалї Рањмон нисбати љавонони мамлакат иброзу аќидаи нек
баѐн намуда, барои дастгирии љавонон дар рушди илму муориф назар
мекунанд. Ѓамхорињои судманд нисбати тањсил, забономўзї, кору
фаъолияти љавонони мамлакат сол то сол афзуда истодааст, зеро њар як
миллат дар њар давру замон аз љавонони худ умеди неки ояндаи худро
мекунад.
Боиси сарфарозї ва хушнудии љавонони хуштолеъ аст, ки соли 2017
“Соли љавонон” эълон гардид, ки ин гувоњї аз он медињад, ки ѓамхории
давлату миллат нисбат ба љавонон боз њам афзун мегардад. Боварї дорам,
ки бо камоли масъулиятшиносї мардуми шарифи Тољикистон дар иљрои
ин вазифањои муќаддаси худ дар соли љавонон кўшиш ба харљ дода, љомеаи
имрўзро бештару пештар ба сӯи бузургтарин арзишњои њаѐтан муњим
барои зиндагии шоиста мекашонанд.
Љавонон бояд бо зиракии сиѐсї, эњсоси баланди ватандўстї, дониши
комил ва андешањои солиму созанда минбаъд низ барои рушду нумўи
вилоят ва пешрафти рўзафзуни кишвари соњибистиқлоламон сањми бештар
гузоранд.
Дар љањони муосир рў овардан ба масъалаи љавонон ва истифода аз
имкониятњои зењниву љисмонии онњо яке аз шартњои ноил шудан ба
инкишофи устувори давлат ва љомеа мебошад. Наќши илм ва маориф дар
тарбияи љавонон хеле бузург буда, гувоњї аз он медињад, ки љавонон ба
илмомўзї шуѓл варзида, ањамияти љиддї дињанд ва барои рушди он камари
њиммат банданд. Илмомўзї ин худ як падида аст, лекин ба он ворид гашта
сањм гузоштан маънии дигар аст.
Давлат ва Њукумати Тољикистон ба раванди омода намудани олимони
љавон вобаста ба талаботи соњањои илм ва маориф таваљљўњи махсус зоњир
намуда, дар давоми солњои истиќлолият барои дастгирии љавонони
соњибистеъдоду лаѐќатманд тадбирњои назаррасро анљом дода истодааст.
Њарчанд солњои охир маблаѓгузории давлатї ба соњањои илму маориф
мунтазам зиѐд мегардад ва барои дастгирии давлатии аспирантњои
муассисањои илмї стипендияи Президенти Љумњурии Тољикистон
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муќаррар шудааст, вале љавонон њанўз њам ба корњои илмиву тањќиќотї
нисбатан кам таваљљуњ зоњир мекунанд. Њамин аст, ки имрўз норасоии
олимони љавон дар баъзе соњањои илм бараъло эњсос мегардад.
Тибќи тањлилњо олимони љавон бештар ба илмњои гуманитарї, њуќуќ
ва иќтисод майл доранд. Имрўз аз унвонљўѐну аспирантњо аксарашон доир
ба илмњои гуманитарї тањќиќот мебаранд. Аз тарафи дигар, баъзе олимону
мутахассисони куњансолу соњибтаљриба ба раванди омодасозии кадрњо аз
њисоби љавонон чандон эътибор намедињанд. Ин омил метавонад ба рушди
минбаъдаи илм ва соњањои мухталифи мамлакат монеаи љиддї эљод
намояд.
Њамин аст, ки њоло синни миѐнаи аъзои вобаста ва пайвастаи
Академияи илмњои мамлакат 71 солро ташкил медињад. Як сабаби ба
вуљуд омадани чунин вазъ набудани робитаи зарурї дар байни
мутахассисони собиќадор ва кадрњои љавон мебошад.
Гузашта аз ин, сифати корњои илмии мутахассисони љавон муносибати
комилан навро таќозо дорад. Зарур аст, ки самара ва натиљаи корњои
илмиву тањќиќотї ба пешрафти иќтисодиву иљтимоии кишвар мусоидат
намояд. Аз ин рў, соли 2010 Соли маориф ва фарњанги техникї эълон карда
шуд.
Бо дар назардошти ањамияти тањќиќ ва истифодаи њарчи васеътари
канданињои фоиданоки мамлакат мо бояд ба рушди илмњои
табиатшиносиву даќиќ бештар таваљљуњ зоњир намоем. Пўшида нест, ки
Тољикистон дорои захирањои зиѐди табиии кашфношуда мебошад.
Олимону мутахассисон бояд њамеша кўшиш намоянд, ки барои иктишоф ва
истихрољу коркарди канданињои фоиданок, инчунин ихтирои техникаву
технология ва умуман кашфиѐту ихтироъкорї шароити мусоид фароњам
оварда шавад. Вобаста ба ин, дар муассисањои тањсилоти олї ва миѐнаи
касбї таќвият бахшидани фаъолияти марказњои илмиву таљрибавї ва
таълимиву истењсолї талаботи рўз мебошад.
Љавонон бояд ба хотири эътибори бештар пайдо намудани
Тољикистон дар арсаи байналмилалї аз дастовардњои муњимтарини
технологияи муосир ва арзишњои умумибашарї ба хубї огоњ ва бархурдор
гарданд. Мањз љавонон бо дониши комил, зиракии сиѐсї ва эњсоси баланди
ватандўстї монеањои мављударо паси сар намуда, дар пешрафти рўзафзуни
кишвари соњибистиқлоламон сањми арзанда хоњанд гузошт. Дар олам чанд
муќаддасоти ягона ва такрорнашаванда мављуд аст, ки Модару Ватан низ
ба он шомил мегарданд. Боиси ифтихор аст, ки имрӯз њисси ватандории
љавонони тољик ба дараљае расидааст, ки хокашро аз тахти Сулаймон ва
хорашро аз лолаву райњон хуштар медонанд.
Дар солњои истиқлолият барои эњѐ намудан ва инкишоф додани
забони давлатї, ки забони шевою шоирона ва ширину шањдбори тољикї
мебошад, љойгоњи арзанда ва маќоми шоиста муњайѐ сохт. Ва забонњои
хориљї махсусан забонњои русї ва англисї бошанд омили муњими ворид
шудани њар як фард ба фазои тамаддуни муосир мансуб меѐбанд.
Забондонї имконияти бевосита сару кор доштани шањрвандонро бо
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техникаю технологияи нав васеъ гардонида, дастраси маводи иттилоотии
техникаро, ки аксаран бо ин забонњо таълиф мешаванд, осон месозад.
Ватанро фаќат љавонони босаводу соњибкасб, яъне мутахассисони
соњибмаърифату баландихтисос обод карда, ба он шаъну шўњрат бахшида
метавонанд.
Бигзор, љавонони мо бо Ватан, миллат, забон ва ниѐгони сарбаланди
хеш ифтихор намоянд ва њифзи дастовардњои истиќлолият, тамомияти арзї
ва амнияту осудагии Тољикистони азиз маќсаду мароми зиндагии онњо
бошад!
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кори бонкии ДДҲБСТ
ЉАВОНОН ПУШТИБОНИ СИЁСАТИ
ПЕШВОИ МИЛЛАТ
Дар кишвари азизи соҳибистиқлоли мо, ки дар раванди татбиқи
ислоҳоти сиѐсиву иљтимої ва иқтисодию фарҳангӣ қарор дорад, ба донишу
нерӯи созандаи мо, ҷавонон, умед баста шудааст. Чунки ҷавонон дар
шариоити кунунӣ ба воқеияти сиѐсӣ ва иқтисодиву иҷтимоии ҷаҳони
муосир зудтар ва беҳтар ҳамоҳанг гардида, дар бунѐди ҷомеаи шаҳрвандӣ
саҳми ҳалкунанда гузошта метавонанд. Мо бояд ба тамоми ҳастӣ дарк
намоем, ки барои устувор намудани пояҳои истиқлолияти миллӣ ва бунѐди
давлати пуриқтидори демократӣ, таќдири ояндаи миллат, амнияту оромии
кишвар ва эҳѐи дурахшонтарин арзишҳои тамаддуни бузурги ниѐгонамон
масъулияти бузурге бар дӯш дорем.
Бо дастгирии Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат,
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалӣ Раҳмон саҳифаи
тозае дар таърихи навин боз шудааст, ки он 23-юми май Рӯзи ҷавонон
мебошад. Таҷлили рӯзи ҷавонони Тоҷикистон на танҳо шодию хурсандӣ ва
тарабу фараҳмандист, балки натиҷагирии кору пайкори ҷавонони кишвар
дар ҷодаи бунѐдкориҳо, ободонии Ватан кӯмаку ҳамдастии гурўҳҳо ва
табақаҳои мухталифи насли ҷавон аст.
Ҷавонон идомадиҳандаи суннатҳои таърихиву фарҳангии қадимии
миллати худ, сарчашмаи ташаббусҳои бузург, манбаи ғояҳои нав, эҷодкори
тақдири имрӯзу ояндаи Тоҷикистони Соҳибистиқлол мебошанд. Агар ба
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саҳифањои зиѐда аз 25-солаи таърихи Тоҷикистон назар кунем, хоҳем дид,
ки ин ҳама пешравиҳо дар натиҷаи меҳнати пурсамари Пешвои миллат бо
такя ба ҷавонон ва дигар табақаҳои ҷомеа ба даст оварда шудааст. Хуш он
рӯзе, ки баъди рӯзҳои тира дар диѐри мо дубора субҳи умед дамид. Офтоби
сулҳу ваҳдат ва дӯстӣ шуълаафшон шуд. Мардуми мамлакат ин идро бо
масъулияти баланди ватандорӣ бо дастовардҳои бузург ва интизориҳои
беандоза пешвоз мегиранд.
Дар зарфи 26-соли Истиқлолият давлати мо чӣ қадар рушду нумӯъ
ѐфтааст. Акнун моро мебояд, ки ба қадри ҳамин сулҳу салоҳ, оромию
осоиштагӣ ва ваҳдату ягонагӣ бирасем. Ин диѐри камзамини мо барои
хурду калон чун гаҳвараки чашм муқаддас аст, зеро ҳар яки мо дар ин хоки
зархез ба камол расидаем. Ҳамчун гавҳараки чашм бояд ин Ватанро
пуштибон бошем, ба қадри он бояд бирасем, зеро гузаштагони мо бо азобу
ранҷҳои зиѐд ин давлату фарҳангро ба мо ѐдгор гузоштаанд.
Ғамхории Пешвои миллат нисбат ба мо, ҷавонон, рӯз аз рӯз зиѐд
гардида истодааст. Шароитҳои беҳтарин дар ҳар як донишгоҳу
донишкадаҳо ва омӯзишгоҳҳову коллеҷҳо фароҳам оварда шудааст.
Ҷавонон имкон доранд, ки дар донишгоҳҳои олии мамлакат ва ѐ дар хориҷ
таҳсили илм намоянд. Инчунин бо дастгирии бевоситаи Пешвои миллат
Маркази миллии тестӣ ба истифода дода шуд ва он кас таъкид намуданд,
ки “мо барои тарбияи кадрҳои ояндасози мамлакатамон тамоми
шароитҳои заруриро муҳайѐ карда, доир ба интихоби ҷавонони дар
ҳақиқат донишманду ояндадор ҳамаи чораҳои дахлдорро андешида
истодаем”. Дар чунин шароит давлат ва Ҳукумати Тоҷикистон масъалаҳои
дар низоми таҳсилот ҷорӣ намудани меъѐрҳои муосири таълиму тарбия,
тайѐр кардани мутахассисони баландихтисосу соҳибмаърифат ва ҷавобгӯй
ба талаботи бозори меҳнати дохиливу хориҷиро ҷавҳари асосии сиѐсати
худ эълон карда, барои амалӣ гардонидани нақшаҳои неку созанда дар ин
самт ҳамаи захираву имкониятҳоро сафарбар намудааст.
Яке аз муҳимтарин арзишҳои сиѐсиву иҷтимоии башарият ин
истиқлолият мебошад, ки он ҳамсангу ҳамарзиш бо озодист. Таърихи
инсоният пур аз муборизаҳои бардавому фидокорона баҳри озодист.
Мардуми тоҷик табиатан истиқлолиятхоҳу озодидӯст аст. Таърих гувоҳ
аст, ки барои ҳимояи марзу буми хеш, яъне барои ҳимояи истиқлолияти худ
тоҷикон чӣ гуна ҷоннисориҳо намудаанд. Ташаккули давлату
давлатдориро барои расидан ба истиқлолияти воқеии миллӣ тай намуданд.
Ҷавонони соҳибистиқлол дар ҳама давру замон қувваи пешбарандаи
ҷомеа буда, ояндаи миллату давлат ба онҳо вобаста аст. Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон низ барои тарбияи ҷавонон як зумра қонуну санадҳо
қабул кардааст, ки барои фаъолияти озодона ва ибтикори онҳо шароити
васеъ фароҳам меорад. Муҳимтарин василаи баланд бардоштани эҳсоси
ватандӯстии ҷавонон ташаккули фарҳанги маънавию сиѐсӣ, маърифати
ҳуқуқӣ ва омӯзиши таърихи пурғановати миллати худ ба ҳисоб меравад.
Зеро мавқеи иҷтимоӣ ва сиѐсии онҳо дар баробари нерӯи демократии ҷомеа
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ва давлат хусусиятҳои таҳаввулот, стратегияи рушд ва ояндаи кишварро
муайян месозад.
Ҷомеа ѐ кишваре, ки дар навбати аввал ба таълиму тарбия, рушди
маърифатнокӣ ва фаъолияти ҷавонон таваҷҷуҳ зоҳир намекунад, ба сатҳи
баланди инкишоф расиданаш ба гумон аст. Имрӯз қисми зиѐди ҷавонон аз
моҳияту мафҳумҳои “Ватан” ва “ватандӯстӣ” огаҳӣ пайдо кардаанд. Дар
баробари ин як зумра мушкилоте мавҷуд аст, ки бартараф кардани онҳо
кори зарур мебошад. Ин мушкилоти ҷиддї майли баъзе ҷавонон ба ҳизбу
ҳаракатҳои иртиҷоӣ мебошад. Барои ин мебояд, ки диққати ҷавононро ба
омӯзиши таърих, фарҳанг ва арзишҳои маънавии ниѐгони худ афзун
гардонем. Танҳо худшиносии миллӣ аз таърих огоҳ будан ва ибрат
гирифтан ягона роҳе мебошад, ки майли ҷавононро ба сӯйи ҳар гуна
ҳаракатҳои иртиҷої коҳиш медиҳад. Аз ин рӯ, мебояд, ки дар раванди
тарбияи ватанпарастии ҷавонон ҳамаи субъектҳои тарбия бояд барои
расидан ба як ҳадаф талош варзанд ва танҳо ҳамон вақт натиҷаи дилхоҳ ба
даст хоҳад омад ва ин ҳадаф пеш аз ҳама таъмини ягонагии Тоҷикистон ва
тарбияи ҷавонон дар руҳияи худшиносӣ аст.
Имрӯз, ки ҷумҳурии соҳибистиқлоламон Тоҷикистон дар роҳи
сохтани ҷомеаи демократии ҳуқуқбунѐд ва дунявӣ қарор дорад, тарбияи
ватанпарастии ҷавонон, ягона роҳе мебошад, ки баҳри расидан ба ин
мақсад моро кӯмак мекунад. Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон сиѐсати
давлатии ҷавононро яке аз рукнҳои аввалиндараҷаи сиѐсати Ҳукумат ва
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон шуморида, ҳамеша таъкид медоранд, ки
“Ҷавонон нерӯи фаъолу боғайрат, қувваи созандаи ҷомеаи моро ташкил
медиҳанд. Онҳоро хуб тарбия кардан ва ба роҳи дурусти зиндагӣ ҳидоят
кардан вазифаи муқаддаси ҳамаи аъзои ҷомеа аст. Зеро ҷавонон
ободгарони Ватан, соҳибони ояндаи Тоҷикистони мустақилу демократӣ ва
такягоҳи боэътимоди давлати соҳибистиқлол мебошанд”.
Пас вазифа ва масъулияти мо, ҷавонон, дар роҳи расидан ба ормони
миллӣ сол аз сол зиѐд шуда истодааст. Аз ин рӯ, мо бояд кӯшиш кунем ва
донем, ки ояндаи ин давлати соҳибистиқлол ва миллат ба мо вобастааст.
Чӣ хеле, ки Пешвои миллат дар ҳар баромадашон таъкид мекунанд:
“Ояндаи ҳар як давлату ҷомеа ба насли ҷавон, насле, ки масъулияти
фардои Ватану миллат ба души онҳо гузошта мешавад, вобаста мебошад”.
Давлат ба ҷавонон таваҷҷуҳ зоҳир намуда, барои татбиқи сиѐсати
давлатии ҷавонон ҷиҳати дастгирии моддиву маънавии ҷавонон тарбияи
ватандӯстӣ ва ҷалби онҳо ба чорабиниҳои гуногуни сиѐсӣ тадбирҳо
меандешад, то ки таълиму тарбия ва кадрҳои тайѐрнамудааш дар солҳои
минбаъда барои идоракунии соҳаҳои гуногун бо омӯзиш ва истифодаи
таҷрибаи пешқадами ҷаҳонӣ хизмат намояд.
Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар ҳар як суханронии худ таъкид
мекунанд, ки созандагиву ободкории миллату давлат дар дасти ҷавонон аст
ва ҷавонон ояндаи имрӯзу фардои давлату миллат мебошанд. Мо бояд ба
қадри ин суханони Пешвои миллат бирасем ва дар рушду нумуи Ватанамон
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бо меҳнати софдилона саҳми арзанда гузошта, ба Ватан-Модар ва
миллатамон хизмат кунем.
Дар даврони 26-солагии Истиқлолият мо ба бисѐр дастовардҳои азим
ноил гардидем, ба навигариҳо рӯ ба рӯ гаштем. Ман барои ҳамсолони
ҳамнафасу ҳамсоли Истиқлолият гуфтанӣ ҳастам, ки дар тӯли 26 сол
халқамон ба шарофати меҳнати бунѐдкорона дар ҷодаҳои иқтисодӣ,
иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ба дастовардҳои пурҳашамат ноил гардид.
Давлатамон рӯз то рӯз рӯ ба тараққӣ ниҳода истодааст. Ба шарофати
сиѐсати дурусту оқилонаи Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар кишвари
азизи соҳибистиқлоламон сохтмонҳои азими аср, аз он ҷумла нерӯгоҳҳои
барқӣ, нақбҳои нақлиѐтӣ, ҳазорҳо фарсах роҳҳо, садҳо кӯпрукҳои
боҳашамат сохта ба истифода дода шуда истодаанд, ки аз пешравии
давлату миллат ва Истиқлолият гувоҳӣ медиҳанд.
Бо ташаббуси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо кӯмаку
дастгирии Пешвои миллат Эмомалї Рањмон дар пойтахти азизамон шаҳри
Душанбе ва дар тамоми деҳаҳо, ҷамоатҳо, ноҳияҳо, шаҳрҳо, водиҳо ва
вилоятҳои Суғд, Бадахшон, Хатлон ва ноҳияҳои тобеи марказ ҳазорҳо
сохтмонҳои бонуфуз, аз ҷумла бунгоҳҳои тиббӣ, мактабҳои миѐна,
корхонаҳои хурд, ҳавзҳои шиноварӣ, толорҳои варзишӣ, пайкараву
нимпайкараҳо ва Китобхонаи миллӣ, Осорхонаи миллӣ, Кохи Наврӯз ва
ғайраҳо сохта ба истифода дода шуд. Дар тӯли 26 соли Истиқлолият соҳаи
кишоварзӣ ҳам рушду нумуъ карда, боғу токзорҳои нав бунѐд гардидаанд,
зиндагии мардуми мамлакат беҳбудӣ ѐфт.
Мо – ҷавонон барои ободии диѐри азизи номдорамон Тоҷикистон ва
боло рафтани обрӯю нуфузи он дар ҷаҳони имрӯз аз фарзанди фарзонаи
Тоҷикистон Пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ибрат гирифта,
барои боло бурдани обрӯю эътибори Ватани азизамон кору пайкор хохем
кард. Мо ҷавонони зодаи Истиқлолият Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар
бораи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат”-ро бо
қаноатмандии бузург истиқбол намуда, якдилона ҷонибдорӣ менамоем ва
ба Ватани азизамон содиқона хизмат хоҳем кард.
1.
2.
3.

Адабиѐт
Стратегияи сиѐсати давлатии ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то
соли 2020.
Кузина О.Е. Финансовая грамотность молодежи // Мониторинг
общественного мнения. 2009. № 4(92).
Паѐми Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат,
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба
Маљлиси олии Љумњурии Тољикистон аз 22.12.2016.
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Сайдулло Ќувватов,
мудири шуъбаи кор бо љавонони ДДОТ
ба номи Садриддин Айнї
ЉАВОНОН ВА ЊИФЗИ МАНФИАТЊОИ МИЛЛЇ
Мо љавонон бояд фаромўш насозем, ки мардуми Тољикистон
масъулияти њифзи манфиатњои миллї, тањкими пояњои давлатдорї,
таъмини амнияту суботи кишвар ва ободиву пешрафти мамлакатро ба
зиммаи мо вогузор менамоянд. Дар хотир дошта бошем, ки барои мо
муњимтар арзишњое њастанд, ки дар худ холисона манфиатњои миллї ва
давлатиамонро инъикос менамоянд.
Имрўз шоњид мешавем, ки бо љурми демократия, озодии сухан,
матбуот, таъмини њуќуќу озодињои инсон, дастгирии башардўстона ва
ѓайрањо бисѐре аз давлатњои соњибиќтидор ва созмону ташкилотњои
гуногун манфиатњои миллии халќу миллатњо ва давлатњоро зери по карда,
маќсаду њадафњои нопоку ѓаразноки худро дар дохили онњо амалї
менамоянд. Дар ин љода мо љавонон бояд њушѐр ва зирак бошем. Манфиат
ва зарари худро зуд дарк кунем, фирефта нашавем. Мо ба демократияе ниѐз
дорем, ки манфиатњои миллии моро дар худ пурра инъикос намояд. Мо ба
озодии сухан ва матбуоте арљ мегузорем, ки бар зидди манфиатњои миллии
мо тарѓибот набарад ва баръакс онњоро дар худ инъикос намояд. Мо бояд
ба васоити ахборе такя кунем, ки бо маќсадњои ѓаразнок ва иѓвогарию
људоиандозї таъсис наѐфта бошанд ва аз љониби гурўњњо ва давлатњои
махсус маблаѓгузорию пуштибонї наѐбанд. Мо ба њамкорон ва шарикони
стратегие эњтиром мегузорем, ки манфиатњои миллии худро бо манфиатњои
миллии мо дар як сатњ гузоранд ва якхўраву якрўя бошанд. Чунки мо низ
баробари тамоми давлатњои дигар љузъи људонашавандаи љомеаи љањонї
њастем ва субъекти комилњуќуќу мустаќили муносибатњои байналмилалї
мебошем ва шарикони давлати мо бояд њамаљониба ба ин арљгузорї
намоянд, чунки паси ин манфиатњои миллии мо меистанд. Инро мо
љавонон бояд хуб дарк кунем.
Солњои аввали соњибистиќлолї кишвари мо як маротиба ба майдони
бархурди манфиатњои давлатњои алоњида ва гурўњњои махсуси сиѐсї
табдил ѐфт. Онњо манфиатњои худро боло гузошта, манфиатњои миллии
моро зери по карданд. Нангинтар он аст, ки онњо ин корро бо дасти худи
фарзандони миллатамон анљом доданд. Вале оќибат, ки зарар дид?. Хонаи
мо сухт. Фарзандони миллати мо сарсону саргардон ва гуреза шуданд.
Ватани мо валангор шуд. Љавонписарони модари мо ба њалокат расиданд.
Азоби ин њамаро ки кашид? Танњо худи мо. Кї Ватани моро обод кард?
Танњо худи мо.
Фарзандони модари моро бо њам љанг андохтанд ва худ тамошобин
шуданд. Ба њоли мо механдиданд. Интизори он буданд, ки мо дигар ба
мувофиќа ва сулњу вањдат намерасем ва онњо кишвари моро пора сохта,
байни худ таќсим менамоянд ва ѐ ба таври мехостаи худ давлат бунѐд
месозанд. Ин сабаќи њаѐтї аст барои мо љавонон. Мо љавонон бояд њељ гоњ
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фаромўш насозем, ки Ватани моро ба ѓайр аз худамон дигар њељ кас обод
намекунад. Аз љониби дигар мо бояд шукргузор бошем, ки
пурифтихортарин ва пуршарафтарин рисолат – обод кардани Ватан бар
дўши мо аст. Ватани мо танњо барои мо Ватан аст, азизу муќаддас аст.
Барои дигарон љои ба даст овардани манфиат.
Имрўз тибќи низоми давлатдорї кишвари мо сиѐсати «Дарњои
кушода»-ро роњандозї намудааст ва бо тамоми давлатњо, ташкилотњои
минтаќавию байналмилалї њамкорињои густурдаро ба роњ мондааст. Дар
ин замина фаъолияти озоди иќтисодї ба роњ монда шуда, љалби сармояи
хориљї ба соњањои иќтисодию иљтимоии мамлакат бештар мегардад.
Бо дарназардошти ин масъала мо љавононро зарур аст, ки манфиатњои
миллї – иќтисодии худро хуб донем, иќтисоди миллиро рушд дињем,
њамзамон дар раванди љањонишавии иќтисодиѐт раќобатпазирии
истењсолоти миллиро таъмин намуда, манфиатњои умумимилиамонро њифз
намоем. Чуноне ки Сарвари давлатамон таъкид кардаанд: «Њар љомеа ба
њадаф ва ќутбнамое ниѐз дорад, ки роњи рушди худро мутобиќи он муайян
созад. Чунин њадаф бояд дар заминаи таърих, арзишњо ва њувияти миллї
ташаккул ѐфта, ба воќеият, ниѐзњо ва дархостњои имрўзаи љомеа љавобгў
бошад, аксари афрод ва табаќањои љомеаро дар атрофи худ муттањид
сохта, мардумро ба сўи рушду созандагї роњнамої кунад».
Бисѐр шоњид мешавем, ки зери њамкорињо ва сармоягузорињои
иќтисодї њадафњои сиѐсї нўњуфтаанд. Ин яке аз равандњои махсуси сиѐсї
дар љањони муосир мањсуб меѐбад, ки давлатњои алоњида, баъзе созмону
ташкилотњои минтаќавию байналмилалї ва гурўњњои махсус онро барои
расидан ба манфиатњои стратегии худ истифода менамоянд. Дар ин раванд
мо љавонон бояд њушѐр бошем.
Ѓайр аз ин, имрўз мушоњида мегардад, ки давлатњои алоњида барои
идомаи тараќќиѐти соњањои иќтисодии худ дар бисѐри њолатњо ба захирањо
ва боигарињои табии давлатњои рў ба тараќќї ва нисбатан хурд дастдарозї
менамоянд ва манфиатњои миллии онњоро нодида мегиранд. Мо низ аз ин
раванд фориѓ нестем. Бо дарназардошти ин, мо љавононро зарур аст, ки
роњу воситањои ба талаботи љањони муосир љавобгўи истифодаи захирањо
ва боигарињои табии худро ба манфиати миллиямон донем ва бо истифода
аз онњо давлати соњибистиќлоли худро тараќќї дињем ва зиндагии
шоистаю арзандаро барои сокинони кишвар муњайѐ намоем.
Манфиатњои миллии мо пеш аз њама њифзи сохти давлатї,
истиќлолият, вањдат, ягонагї, истифодаи њамаљонибаи захирањои табиии
кишвар, махсусан захирањои обї, рушди иќтисоди миллї, нигоњдошт ва
баланд бардоштани маќоми байналмилалии кишвар, арљгузорї ба забони
давлатї, арзишњои миллї, таърих, фарњанг, расму оин ва њуввияти миллї
мебошад.
Имрўз мушкилтарин кору амал барои мо љавонон дар раванди
бархурди манфиатњои давлатњои абарќудрат њифз карда тавонистани
манфиатњои миллї мебошад. Ин таъкидњо дар суханронињои Асосгузори
сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти кишвар Эмомалї
Рањмон чунин таљассум ѐфтаанд:
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«Дар ин љањони пур аз тазоду раќобатњои шадиди глобалї таќдири
имрўзу ояндаи худро дар даст доштан, истиќлолияти комилу давлатдории
миллиро њифз кардан ва дар ин замина таъмин намудани амнияти кишвару
љомеа, пуштибонї аз манфиатњои давлату миллат аз мову шумо иљрои
корњои боз њам бузургро таќозо мекунад».
Барои амалї намудани ин таъкидњои Љаноби Олї сатњи баланди
донишњои замонавї, тафаккури муосири сиѐсї, тањлили даќиќи равонї,
аќидавї ва сиѐсї ба мо љавонон зарур аст.
Ќурбонов Н.Б.,
Донишгоњи миллии Тољикистон,
НИШОНИ ДАСТИ МО ДАР ИН ВАТАН
ПОЯНДА МЕМОНАД
Дар дунѐи беканори сиѐсат ва роњи пурмашаќќати давлатдорї кам
инсонеро муяссар мешавад, ки номи худро битавонад дар дилу дидаи на
танњо миллати хеш, балки дар ќалби њар як сокини сайѐра ба некї сабт
намояд. Зеро ин арсаи пањновар роњбарону сиѐсатмадорони зиѐдеро
дидааст, аммо танњо иддаеро бахт даст додааст, ки аламбардор, пешво ва
машъали тобони касбу кори худ бошад.
Чї тавре ки аз таърихи давлату давлатдории башарият маълум аст,
дар њама давру замон аз миѐни табаќањои гуногуни љомеа шахсиятњое ба
арсаи њаѐт ќадам мегузоранд, ки бо хизматњои софдилонаю шоѐн ба халќу
ватан, мењру садоќат ба давлату миллат, сарсупоридагї дар роњи озодиву
истиќлолияти кишвар ва рафтору гуфтори накўяшон дар дилу дидаи хурду
калон љо мегиранд. Ва њамин амалњои накўяшон боис мегардад, ки мардум
худ ононро сарвар, роњбар ва пешво интихоб намоянд.
Яке аз чунин шахсиятњои номвар, сиѐсатмадори сатњи љањонї, яке аз
поягузорони давлати навину љавони Тољикистон, Асосгузори сулњу
Вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон,
муњтарам Эмомалї Рањмон мебошад. Ин марди хирад, сиѐсатмадори одил
ва роњбари тавоно њар лањзаи умри пурсамару пурбаракати худро
содиќона ба рушду тараќќиѐти давлату миллат ва пешбурди њаѐти љомеа
бахшида, бо кирдору пиндор ва хулќу атвори накўяш номи худро дар
ќалби кулли мардуми шарифи Тољикистон љой намудааст:
Њар он чї некие аз мост бар оянда мемонад,
Нишони дасти мо дар ин Ватан поянда мемонад.
Танњо инсони комил ва соњибхирад ќудрат дорад, ки љомеаи навину
обод бунѐд кунад ва ба ин васила исми шариф ва кору пайкори накўяшро
абадан дар дилу дидаи мардум љо намояд. Ин ќабил инсон метавонад бо
љонфидої, нерўи аќлонї, боварї ба худу устуворї ба каломи хеш дар
рушди маънавиѐту фарњанг, иљтимоиѐту иќтисодиѐт ва пешрафти соњањои
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мухталифи љамъият сањми арзанда гузошта, бо гуфтору рафтори њамидаи
инсонї ва амалњои шоистааш ба сањнаи њаѐт нуру зиѐ бахшад.
Дар бисѐр мавридњо пойдории љомеа ба дониш, мањорат, фазилати
накў ва ахлоќи њамидаи ин гуна ашхос пайванди ногусастанї дорад. Аз ин
љост, ки наќши шахс дар таърихи башар аз мавзўъњои басо љолиби улуми
сиѐсатшиносї ва љомеашиносї ба шумор рафта, сањми ўро дар тамоми
самтњои њаѐтї ба эътибор мегирад.
Тайи бистсолањои охир оид ба рушд ва ташаккули кишварњои љавон
дар фазои собиќ ИЉШС донишмандону сиѐсатшиносон дар бораи ашхоси
таърихї - сарварони халќу миллатњо бисѐр гуфта ва навиштаанд. Падидаи
сарвари миллї дар фарњанги сиѐсии кишварњои тозаистиќлол моњиятан
хориќаи наву нодир аст ва арзишу манзалати онро на танњо дар сиѐсат,
балки дар матни таърих њам муайян менамояд.
Таърих гувоњ аст, ки тањаввули бунѐдї дар њаѐти сиѐсї, андешаи
миллї, фарњанги зиндагї ва шуури иљтимоии љомеа бо кору пайкори
шахсиятњои барљаста, ашхосе, ки дар фазилату иродаи сиѐсию маънавї ва
ахлоќии худ ормонњои таърихии мардумро таљассум кардаанд, дар
пайвастагии бевосита ќарор дорад.
Ба аксар сокинони сайѐра рўшан аст, ки на њама сарварони давлатњо
ба таърих њамчун пешвои миллат ворид шудаанд. Як шахсият ваќте ба
падидаи пешвои миллат табдил мешавад, ки ў ба дарки рисолатмандї ва
масъулияти таърихии худ дар сарнавишти њаммењанон барои як кишвар
барномаи комил ва масири устувори рушдро эљод ва василаи амалї
шудани онро фароњам оварад.
Бешак, яке аз чунин ашхоси таърихии башар ва бунѐдгузори давлати
тозаистиќлоли миллии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон буда,
рушду инкишофи тамоми соњањои иќтисодиву иљтимої, илмию фарњангї,
техникию саноатии имрўзаи кишвари мањбубамон аз фаъолияти
гуногунљанбаи ин абармарди арсаи сиѐсат ибтидо мегиранд. Зеро мањз
Пешвои миллат тавонист, ки халќи парокандагардидаю мардуми ба њам
душманшударо сарљамъ карда, тамоми соњањои вайрону валангор
гардидаи пасазљангии хољагии халќро аз нав бунѐд ва эњѐ намояд.
Ин инсони шариф ва сиѐсатмадори номвари љањонї дар яке аз гўшањои
зебоманзару бињиштосои Тољикистон, дар оилаи дењќон чашм ба олами
њастї кушода. Волидайн, ки афроди соњибфарњангу мењнатдўст буданд,
тавонистанд фарзандонашонро дар рўњияи ватандўстию миллатпарастї ба
воя расонанд. Мањз њамин рањнамоии эшон ба фарзандон буд, ки њар яке аз
онњо дар самти интихобнамудаи худ ба мувафаќќияти беназир ноил
гардиданд. Зери њидоятњои бевоситаи падару модар фарзандон дар соњањои
гуногуни хољагии халќ шахсиятњои баркамол шуданд. Њамин орзуњои
айѐми кўдакию наврасї Эмомалии љавонро пас аз адои сарбаландонаи
хизмати њарбї дар Флоти Уќѐнуси Ороми собиќ ИЉШС ба даргоњи
Донишгоњи миллии Тољикистон оварданд ва ў ин боргоњи илму
маърифатро соли 1982 бомуваффаќият ба поѐн расонид. Ў пас аз хатми
донишгоњ ба хизмати содиќонаю софдилонаи халќу ватан машѓул гардид.
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Ин фарзанди фарзонаи миллат дар марњилаи њассостарини таърихї,
ки хатари нобудшавии давлати Тољикистон вуљуд дошт, зимоми
давлатдориро ба даст гирифт. Эмомалї Рањмон дар ин вазифаи басо
масъулиятнок тамоми ќувваю нерўи љисмонию аќлонии худро истифода
карда, дар муттањидсозии мардуми кишвар ва пешбурди кори давлатдорї
сањми арзанда гузошт. Яъне, мењнати пайваста, љањду талош ва
дилбохтагии беандоза ба касбу кори худ ўро чун шиновари моњир аз миѐни
амвољи пуртўѓѐни набардњои љанги бародаркуш ба соњили мурод расонид.
Мањз ба воситаи зањмату љонбозињои шабонарўзии Пешвои миллат
халќи тољикистонї тавонист, ки сулњи дар интизорбударо ба даст ораду
вањдати миллиро таъмин намояд. Танњо њамин хизмати Эмомалї Рањмон
басанда аст, ки ўро кулли тољикистониѐн Пешвои миллат ном баранд, вале
дар асл зањматњои тўли солиѐни сарварї кашидаи Эмомалї Рањмон садњо
бањои ин њастанд, чунки Пешвои миллат на танњо Асосгузори сулњу
вањдати миллї дар Тољикистон, балки дар тамоми суханронию вохўрињои
дохилию хориљиаш њамеша аз сулњу вањдат ва оромию осудагии кулли
башар пуштибонї карда, њамеша онро љонибдорї менамояд. Ин кирдори
љавонмардонаи Эмомалї Рањмон аз инсондўстию зиндагимењварии
Пешвои миллати тољик дарак медињад.
Пас аз пошхўрии абарќудраттарин давлати дунѐ - ИЉШС дар фазои
он понздањ кишвари мустаќил ба вуљуд омаданд, ки Тољикистони љавону
тозаистиќлол яке аз онњо мебошад. Љумњурии Тољикистон пас як соли ба
даст овардани истиќлолият вориди як марњилаи бузург ва хатаровари
сиѐсие гардид, ки он метавонист роњи ояндаи давлату миллати моро ба
вартаи нобудї расонад. Дар чунин марњилаи њассоси таърихї барои
сарљамъ сохтани миллати парокандагардида шахсе зарур буд, ки
гурезагонро ба ватан баргардонаду оташи љанги бародаркўшро дар
кишвар хомўш намояд.
Ана, дар њамин ваќти нињоят њассос Эмомалї Рањмон бо љасорат,
далерї ва шуљоатмандии худ зимоми давлатдориро ба даст гирифта, монеи
густариши хунрезињо ва љанги дохилї шуд. Ва дар ин давра њатто
марњилањое буданд, ки маќомоти низомї таъмини бехатарии Сарвари
давлатро кафолат намедоданд. Вале, роњбари одилу оќил ва далеру љасури
тољикистониѐн љони худро ба каф гирифта, дар сангинтарин рўзњо
њамќадаму њамнафаси мардум буду эшонро ба хонаи худ, ба мењани хеш ва
ба дўстию рафоќат даъват кард ва дар ин самт муваффаќ њам гардид.
Барои чунин амалњои сулњхоњонаю вањдатљўѐнаи Пешвои муаззами миллат
шоњбайтеро аз осори ватанпарастонаи шоири тавоноямон, Фирдавсии
бузургвор таќвият ин гуфтањо медонам:
Далерї зи њушѐр будан бувад,
Диловар сазои сутудан бувад.
Эмомалї Рањмон дар даврае зимоми давлатдориро ба даст гирифт, ки
пояњои истиќлолияти давлатї фалаљ гардида, байни табаќањои мухталифи
љамъият љанги хонумонсўз сар зада буд. Раиси онваќтаи Шўрои Олии
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Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон барои мустањкам намудани
пояњои давлатдорї, бо роњи осоишта њал кардани муноќиша миѐни
мардум, баланд бардоштани сатњу сифати зиндагии шањрвандон ва рушду
тараќќї бахшидан ба соњањои мухталифи хољагии халќ тамоми ќувваю
тавоноии худро сафарбар карда, дар як муддати кўтоњ њамаи ин
мушкилотро пайдарпай њал намуд.
Њамин љидду љањди шабонарўзї ва кордонию сарварии оќилонаи
Эмомалї Рањмон буд, ки мењру муњаббати мардум нисбат ба Пешвои
миилати худ дучанд гардида, солњои 1994, 1999, 2007 ва 2013 бо додани
овозњои барзиѐди худ ба љонибдории ў, ин фарзонафарзанди миллатро
барои солњои минбаъда роњбари давлат интихоб карданд.
Сањми Эмомалї Рањмон дар рушди Тољикистон баѓоят бузург буда,
номи ў дар баробари сарварони эътирофшудаи миллии љањонї, ба монанди
Љорљ Вашингтон, Авраам Линколн, Мао Тсез Дун, Уинстон Черчилл,
Мањатма Гандї, Шарл де Голл, Махатхир Муњаммад, Мустафо Камол,
Франклин Рузвелт, Ли Куан Ю, Муњаммад Алї Љиноњ ва дигар
давлатмардони сатњи байналмилалї меистад.
Ёдовар шудан аз ин сиѐсатмадорони номдор дар ќаринаи наќши шахс
дар таърихи давлату давлатдорї тасодуф нест, зеро онон барои миллату
давлати хеш хидматњои барљастаеро анљом додаанд. Онњо на танњо маќому
наќши љањонии кишвари худро таќвият бахшида, љањиши стратегиро дар
иќтисод, иљтимоиѐт, сиѐсат ва фарњанг барномарезї ва амалї намудаанд,
балки дар шароити хеле мураккаб ва таќдирсоз тавонистаанд роњи сањењ,
роњи расидан ба ормонњои инсониву миллии њамватанони худро дарѐфта,
њамчун нерўи муттањидкунандаи давлату миллат дар густариши идеяњои
вањдатофарин ва ояндасоз наќши муассир гузоранд.
Ба ин маънї, дар асри ХХ мардуми дунѐ, Шарл де Голл - президенти
Фаронса, Мустафо Камол - роњбари Туркия, Мањатма Гандї - пешвои
миллии Њиндустон, Уинстон Черчилл - сарвазири Британияи Кабир, Љорљ
Вашингтон ва Франклин Рузвелт - президентони ИМА, Махатхир
Муњаммад - сарвари Малайзия, Муњаммад Алї Љиноњ - асосгузори
Покистон, Ли Куан Ю - сарвазири Сингапур, Дэн Сяопин - рањнамои
мардумии Чин ва дигаронро чун пешвои миллї - шахсиятњои баргузидаи
миллатсоз мешиносанд. Ин сарварон, аз як сў дар замони худ, дар заминаи
иттињоди миллат, пешрафти кишварашон ба муваффаќиятњои бузург
расида, аз сўйи дигар, барои рушду такомули миллати худ дар замонњои
баъд заминаи устувор ва љиддї муњайѐ сохтаанд. Њамин хизматњои эшон
дар назди халќу ватан аст, ки ин сарварони миллї соњиби обрўву эътибори
байналмилалї гардидаанд. Гуфтан бамаврид аст, ки миќѐси фаъолияти
онњо маъмулан аз доираи мењанашон берун баромада, ташаббус ва
тадбирандешињои байналхалќии ин роњбарон ба пешрафти кишварњои
дигари љањон низ таъсири мусбат бахшидааст. Пешвои муаззами миллати
тољик Эмомалї Рањмон низ аз зумраи чунин давлатмардону сиѐсатмадорон
барои мардуми тољикистонию минтаќаи Осиѐи Марказї дар миќѐси
байналмилалї мебошад.
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Асл ва асоси пирўзињои таърихии Эмомалї Рањмон њадафњои олии
миллї ва барномарезињои даќиќу созандаи ў буд, ки бо нерўи иродати
бузург дар сатњи сиѐсати давлатї, барои эњѐи иќтидори маънавии
тољикистониѐн њама васила ва заминањоро муњайѐ сохт. Њамин сиѐсати
дурандешона буд, ки Тољикистонро аз бўњрони амиќи сиѐсї берун овард,
бо татбиќи ислоњоти конститутсионї ва поягузориву такмили њокимияти
давлатї дар саросари кишвар низоми собит ва фазои мусоидро устувор
намуд, ки он сарчашмаи њамаи бунѐдкорињо, тараќќиѐт ва сарсабзињои ин
кишвар аст.
Фаъолият ва корсозињои Пешвои миллат давра ба давра дар
пайвастагии мантиќию амалї бо њамдигар ва бо њадафњои бузурги миллї
ба як низоми густурда ва нерўманди кишвардорї мубаддал гардида,
тамоми самтњои низоми давлатдорї ва назми зиндагии ањолиро дар
созгорї бо авзои минтаќа ва љањонї ба масири пайкарњои созанда њидоят
намуд:
Асли лашкар бегумон сарвар бувад,
Ќавми бесарвар тани бесар бувад.
Дар умум, сиѐсати мутавозини дохилию хориљї, мавќеи равшану
устувор дар мубориза бар зидди амалњои номатлуб ва тањдиду хатарњои
дигари глобалї, ширкати амалї ва эњсоси масъулияти сарвари мардуми
Тољикистон дар њалли масъалањои мубраму умумиинсонї сабаб шудааст,
ки кишвари мо узви фаъол ва соњибэњтироми љомеаи љањонї гардад. Ин
дастоварди бузурги таърихии миллї дарвоќеъ бо кору пайкори Пешвои
муаззами миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон марбут аст.
Њамин тариќ, Эмомалї Рањмон яке аз дурахшонтарин шахсиятњоест,
ки ин рисолати муќаддаси ормонї дар саропои фитраташ бо шукўњи тамом
таљаллї кардааст. Ў нахустин тољикистониест, ки дар маснади олии
роњбарї давлати Тољикистонро дар арсаи љањон муаррифї кард ва ба
раѓми душманони дохиливу хориљї бо камоли љасорат кишварашро бо он
њама сармояњои бузурги фарњангї ва тавонмандињояш дар бунѐди давлати
соњибихтиѐру њуќуќбунѐд дар саросари дунѐ аз маќоми арљманде
бархурдор намуд.
Сунатулло Латипов,
ассистенти кафедраи њуқуқи
конститутсионии ДДЊБСТ
НАЌШИ ЌАРОРЊОИ ИЉЛОСИЯИ XVI ШЎРОИ ОЛИИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН ДАР ТАЊКИМИ
ЊОКИМИЯТИ КОНСТИТУТСИОНЇ
Нимаи дуюми садаи XX ба халќи тољик муяссар гашт, то баъди
гузашти њазорсолањо аз нав соњиби давлати миллии худ гардад, аз нав ба
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љањониѐн оид ба соњибдавлату соњибтамаддун будани худ дарак дињад, аз
нав тољи давлатдориро дар сар гузошта, давлатеро бо номи Тољикистон
дар харитаи сиѐсии љањон эњѐ намояд. Вале ин тўњфаи таќдир имтињони
љиддиеро назди миллати мо гузошт. Паст будани фарњанги сиѐсии љомеа,
надоштани таљрибаи давлатдории љадиду мустаќилона, ба њисоб
нагирифтани хусусиятњои давраи нави инкишоф, боло гузоштани
манфиатњои умумимиллию умумидавлатї ва дахолати ќуввањои
манфиатдори беруна кишвари тозаистиќлоли моро ба вартаи љанги
шањрвандї тела доданд.
Иљлосияи XVI Шўрои Олии Тољикистон дар таърихи давлатдории
навини тољик сањифаи наверо боз намуд. Ањамияти таърихии он дар
муайян намудани сохтори давлатї, тарзи идора ва мушаххас сохтани
аслњои (принсипњои) асосии давлатдорї бенињоят калон аст.
Дар ин иљлосия санадњои њуќуќии зиѐде ќабул карда шуданд, ки
минбаъд барои муайян намудани асосњои сохтори конститутсионї,
тањкими њокимияти давлатї, самтњои љараѐни инкишофи љомеа ва бунѐди
давлатдории навин заминаи воќеї гузошта, рушди бемайлони давлат,
вазъи мўътадили сиѐсї ва амнияти љомеа, њифзи манфиатњои миллї,
тањкими ќонунияту тартиботи њуќуќї, њимояи њуќуќу озодињои инсон ва
шањрванд наќши калидї бозиданд. (3, 168).
Натиљаи татбиќи ќарорњои таърихии ин Иљлосия буд, ки ќуввањои
мухолифи сиѐсї ба њам оварда шуда, њокимияти конститутсионї дар
мамлакат барќарор гардида, барои фаъолияти мўътадили рукнњои
давлатдорї, тањкими сохтори давлатї ва рушди пайгиронаи соњањои
гуногуни хољагии халќ ба марњилаи нави инкишоф заминаи воќеию њуќуќї
гузошта шуда, ормони деринаи миллати тољик барои расидан ба
истиќлолияти комил љомаи амал пўшид.
Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон дар баромадњои хеш
оид ба наќши муњим доштани ќарорњои Иљлосияи XVI Шўрои Олии
Тољикистон дар роњи давлатсозиву давлатдории навини тољикон мунтазам
ибрози андеша намуда, аз љумла, дар суханронии худ бахшида ба таљлили
20- умин солгарди Истиќлолияти давлатї таъкид доштанд, ки «Мањз дар
заминаи ќарорњои ќабулнамудаи иљлосияи мазкур вазифањои муњими
ояндасоз, пеш аз њама, барќарор кардани харобањои љанг, баррасї ва
ќабули рамзњои давлати соњибистиќлол, љорї намудани муносибатњои
нави сиѐсиву иќтисодї ва илмиву фарњангї зина ба зина њаллу фасл
гардиданд».
Бо шарофати зањмату талошњо ва сиѐсати созандаю хирадмандонаи
роњбарияти олии сиѐсии кишвар сулњу суботи комил ва фазои орому
беѓубор дар Тољикистон њукмфармо гардида, аз файзу баракати он сатњу
сифати зиндагї, маърифату љањонбинї ва худогоњиву ифтихори миллии
мардуми мењандўсту шарафманди кишвар боло гардид. Зеро дар он замон
муяссар шудан ба сулњу субот ва рўи як миз овардани гурўњњои ба њам зид
ва ноил шудан ба вањдати миллї кори сањл набуд, бинобар ин сањми
Иљлосияи таърихї барои ноил шудан ба падидаи барои халќи тољик
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муќаддас, яъне сулњу суботи комил дар кишвар гарон мебошад ва дар
њамин Иљлосия пойдевори аввал ва устувори роњ ба сўи вањдати миллї
гузошта шуд.
Ба муњокимаи Иљлосия дар баробари як ќатор санадњои муњими
характери ташкилии марбут ба фаъолияти Шўрои Олї дошта, инчунин
Ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи гурезањо», «Дар бораи пурзўр
намудани љавобгарии љиної барои содир кардани љиноятњои вазнине, ки
бар зидди саломатї ва њаѐти шањрвандон, њуќуќи амволии онњо ва барои
хароб кардани пояњои иќтисодию сиѐсии Љумњурии Тољикистон
нигаронида шудаанд», «Дар бораи тасдиќи Низомномаи Парчами
давлатии Љумњурии Тољикистон» ва чандин санадњои меъѐрии њуќуќї
ќабул гаштанд, ки ба рушди кишвар ањамияти муњим доштанд.
Дар лањзањои баргузории Иљлосия вазъи сиѐсии мамлакат ноором
буда, дар гўшаву канорњои кишвар байни гурўњњои алоњида низоъњо сар
зада, мардуми бегуноњ ба њалокат мерасиданд ва иќтисодиѐти миллї пас аз
барњамхўрии Иттињоди Шўравї боќимонда ба нестї мерафт, зарурати
њарчї зудтар пешгирї намудани ин њолатњои фољианок ба миѐн омада буд
ва ин аз вакилони мардумї ва роњбарияти Шўрои Олї масъулияти
бузургро талаб менамуд.
Дар њамин асно, бо маќсади хотима гузоштан ба низои дохилї,
пешгирии аз байн рафтани асосњои иќтисодию сиѐсии давлат, пойдории
сулњу субот, њамдигарфањмї ва њамкории гурўњњои алоњида ва њизбњои
сиѐсї бо дарназардошти принсипи башардўстї, дар Иљлосия Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи аз љавобгарии љиної, интизомї ва
маъмурї озод кардани шахсоне, ки дар давраи аз 27 март то 25 ноябри
соли 1992 дар минтаќањои мухолифат љиноят ва амалњои ѓайриќонунї
содир кардаанд» ќабул карда шуд.
Љињати амалї намудани ќарорњои ќабулнамудаи Иљлосияи таърихї,
дар мамлакат ислоњоти конститутсионї босуръат идома дода шуда,
зарурати њарчї зудтар ќабул намудани Конститутсияи давлати
тозаистиќлоламон бо дарназардошти арзишњои байналмилалї ба миѐн
омад. Зеро ќабули Конститутсияи нави кишвар аз љумлаи вазифањои муњим
ба шумор рафта, пешрафти љомеа ва ташкили сохтори нави њокимияти
давлатї дар заминаи мањз Конститутсия имконпазир буданд.
6 ноябри соли 1994 тариќи раъйпурсии умумихалќї њуљљати
сарнавиштсоз – Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ќабул карда шуда,
дар он ѓояњои пешќадами љамъиятиву сиѐсї ва усулњои давлати демократї,
њуќуќбунѐд, дунявї ва таљзияи њокимияти давлатї, таъмини пурраи њуќуќу
озодињои инсон таљассуми худро пайдо намуданд.
Адабиѐт
1. Конститутсияи Љумҳурии Тољикистон. – Душанбе: Ганљ, 2017.
2. Конститутсияњои Тољикистон: пайдоиш ва инкишоф. Зери назари Ф.
Рањимї, А.А. Шамолов.- Душанбе: Дониш, 2014.- С. 445.
3. Мањмудзода М. Конститутсия заминаи ташаккули низоми њуќуќи
миллї (маљмўи маќолаю маърўзањо). – Душанбе: ЭР-граф, 2014.
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4. Суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон мўњтарам Эмомалї
Рањмон ба муносибати 20-умин солгарди Истиќлолияти давлатї, 8уми сентябри соли 2011.
Дониш Майнусов, Каѐнуш Калонов,
Донишкадаи иќтисод ва савдои ДДТТ
ҶАВОНОН ПАЙРАВИ ПЕШВОИ МИЛЛАТАНД
Мусалам аст, ки рушди устувори ҳамаҷонибаи ҳар як халқу миллат ва
давлат аз насли ҷавони он вобастагии ногусастанӣ дорад. Ҷавонон дар ҳар
давру замон қувваи асосии пешбаранда ва таконбахши таҳаввулоти
таърихи инсоният маҳсуб ѐфта, дар ҳалли масоили гуногунҷабҳаи ҳаѐти
ҷамъиятӣ нақши ҳалкунанда мебозанд. Ҳар як миллат, бешубҳа, ояндаи
шукуфони давлаташро аз қувваи насли ҷавон ва маърифату созандагиҳои
онҳо медонад. То кадом андозае рушди ҳамаҷонибаи ҷавонон мушоҳида
гардад, то ҳамон андоза боварӣ ба ояндаи ин ѐ он халқу миллат пайдо
мегардад, ки ин омил боиси таваҷҷўҳи соири мамолики олам ҷиҳати
таъмини рушди ҳамаҷонибаи ҷавонон, алалхусус, тарбияву маърифатнокии
онҳо гардидааст.
Вобаста ба ин, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, хусусан, Асосгузори
сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди насли ҷавони мамлакат аҳамияти
ҷиддӣ дода, пайваста дастгиру ғамхори онҳо мебошанд. Худ қабули
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сиѐсати давлатии ҷавонон» дар
соли 1992, ки вазъияти сиѐсии мамлакат дар ҳолати бӯҳрони сиѐсӣ қарор
дошт, далели таваҷҷуҳи хосса ва аввалиндараҷаи Ҳукумат ва Сарвари
мамлакат ба насли ҷавон мебошад. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон зимни суханрониашон дар Рӯзи ҷавонони мамлакат ба ин нукта
махсусан таъкид карданд: «Ҳукумати Тоҷикистон аз оғози ба даст
овардани истиқлолият ҳанӯз соли 1992 бо дарназардошти аҳамият ва
зарурати ташаккули сиѐсати ҷавонон Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар
бораи сиѐсати давлатии ҷавонон»-ро қабул намуд, ки иқдоми зикршуда
нишонаи возеҳи таваҷҷуҳи хоссаи давлат ба табақаи фаъоли ҷомеа, яъне
наврасону ҷавонон мебошад. Бояд гуфт, ки маҳз бо қабули ҳамин санад
барои тарбияи насли замони нав, яъне ҷавонони ватандӯсту ватанпарвар ва
дорои тафаккури муосир заминаи ҳуқуқӣ ва шароити мусоид фароҳам
оварда шуд». Дар ҳақиқат, маҳз ҳамин санад барои рушди минбаъдаи
насли ҷавони Тоҷикистон асос гардид.
Ҷавонони мамлакати мо аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолии
Тоҷикистон ташаббусҳои ватандӯстона нишон дода, барои ҳифзи
якпорчагии Ватани маҳбуб ҷоннисориҳо карданд, дар ҳаѐти сиѐсии
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мамлакат иштироки фаъолона доштанд ва ҳамеша ҷонибдори сулҳу
амният ва оромиву осудагии давлату миллати хеш буданд.
Агар ба таърихи рушд ва ташаббусҳои ватанпарастонаи насли
ҷавони миллати тоҷик назар карда шавад, пас метавон ба хубӣ дарѐфт, ки
хислати ҷавонмардиву мардонагӣ ва созандагиву бунѐдгароии насли
ҷавони мо – ҳама идомаи ҳамон анъанаи нек ва ватанхоҳии ниѐгони
пуршарафи мост.
Яке аз унсурҳои хислати фарқкунандаи ҷавонони тоҷик таърихан дар
он мушоҳида мешавад, ки ҷавонони тоҷик ҷавонмардиву мардонагиро
волотар аз ҳама гуна амал медонистанд. Перомуни ин масъала мо аз
эҷодиѐти шуарои бузурги миллати хеш, чун Абўабдуллоњи Рӯдакӣ,
Абулќосими Фирдавсӣ, Низомии Ганљавї, Амир Хусрави Дењлавї, Абўалї
ибни Сино, Умари Хайѐм, Саъдии Шерозї, Ҳофизи Шерозї, Абдурањмони
Ҷомӣ, Бадриддин Ҳилолӣ, Њусайн Воизи Кошифӣ, Унсурулмаолии
Кайковус ва дигарон, ки ахлоқи ҳамида ва тарбияи футувватро нисбати
ҷавонон тараннум мекунанд, ба хубӣ огаҳӣ меѐбем, ки ин ҳама далели
соҳиби ақлу хиради расо ва завқи баланди бадеиву ахлоқӣ будани
гузаштагони мост.
Тоҷикон дар таърих ҳеҷ гоҳ ба касе зулму ситамро раво надида,
баръакс ин падидаҳоро сахт маҳкум мекарданд ва бар муқобили ҳама гуна
бедодгариву иғвогарӣ ва таҷовузу ғорат буданд. Қаҳрамониҳои Шерак,
Томирис, Спитамен, Деваштич, Абумӯслим, Темурмалик, Мавлонзода,
Восеъ ва даҳҳои дигар фарзандони бо нангу номуси тоҷик худ исботи
ҷасорати қавӣ, ватандӯстӣ, озодихоҳӣ ва сулдӯстии миллати овозадори
мост, ки ин ҳама аз нерӯи созанда ва ташаббускории ҷавонони ин миллат
маҳсуб меѐбад.
Ҳанӯз шурӯъ аз даврони ҳокимияти Аморати Бухоро дар асри XIX
ҳаракати ислоҳотгаро ва равшанфикронаи «Ҷадидон» ѐ «Ҷавонбухориѐн»
таъсис гардида, барои рушду нумӯи илму маориф дар Осиѐи Миѐна
заминаи мусоид фароҳам овард. Ҳаракати маорифпарваронаи Осиѐи
Миѐнаи асри XIX, ки Аҳмади Дониш онро асос гузошт, бори дигар аз
маърифатнокии миллати тоҷик, алалхусус насли ҷавони он дарак медиҳад.
Гарчанде, ки ҳаракати «ҷадидия» зуҳуроти манфӣ низ дошт, яъне рӯҳияи
пантуркизм дар он мушоҳида мегардид, вале маҳз он ба рушди минбаъдаи
тафаккури ҷавонони тоҷик замина гузошт. Садриддин Айнӣ дар замони
худ аз зумраи ҷавононе ба ҳисоб мерафт, ки тамоми ҳастияшро барои
бақои миллат ва давлати тоҷикон бахшидааст. Дар айѐми ҷавонӣ чӣ
рӯзҳову воқеаҳое, ки аз сар гузаронид, ҳамчун дарси ибрат барои мо-насли
ҷавони имрӯза боқӣ гузошт.
Ташаббусҳо ва фидокориҳои насли ҷавони миллатро мо дар солҳои
Ҳокимияти Шӯравӣ, дар мисоли қаҳрамониҳои фиристодагони Тоҷикистон
ба фронтҳои Ҷанги Бузурги Ватании солҳои 1941-1945, дар сохт ва
барқароркунии ҳокимияти Шӯроҳо дар манотиқи дурдасти мамлакат,
сохтмони сотсиализм ва мусобиқаҳои сотсиалистӣ ва ғайраҳо баръало
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мушоҳида мекунем. Новобаста аз сохт ва вазъияти сиѐсӣ, ки дар Иттиҳоди
Шӯравӣ амал мекард ва пайомадҳои манфӣ дошт, ҷавонони миллати тоҷик
дар ҳайати комсомол ташаббускориҳо нишон дода, обрӯю эътибори
миллатро ҳифзу гиромӣ доштанд.
Давраи воқеан беназир ва рушди ҳамаҷонибаи ҷавонони миллат ба
солҳои соҳибистиқлолии давлати мо рост меояд. Худ ба дастоварии
истиқлолияти давлатӣ ва ҳифзу амнияти он, ки аз рӯзҳои аввал бар дӯши
маҳз насли ҷавон вогузор буд, рисолати таърихан фаромӯшнопазир ва
ифтихори наслҳои минбаъдаи миллат хоҳад буд. Истиқолияти давлатӣ ба
миллати тоҷик осон ба даст наомадааст. Пас аз пошхӯрии Ҳокимияти
Шӯравӣ, ки ҳамаи давлатҳои зертобеи он ба истиқлолият расиданд, дар
Тоқикистон ҷанг сар зад. Бо иборае дигарон «аз об хушк» баромаданду
моро сели кинаву бӯҳтон ва хусумат фаро гирифт. Дар чунин лаҳзаҳои
мудҳиш ва тақдирсози миллат ҷавонони тоҷик барои расидан ба оромиву
субот ва сулҳу амонӣ ҷидду ҷаҳд карда, пайваста роҳи наҷоти миллат ва
давлатро меҷустанд. Соли 1992 дар Иҷлосияи ғайринавбатии XVI Шӯрои
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон зимни интихоби Раиси Шӯрои Олии мамлакат
вакилони мардумӣ нафареро интихоб карданд, ки шояд дар тамоми
таърихи сиѐсии мо чунин қарор ва интихоби оқилона ба вуқӯъ наомада
бошад.
Ба Раиси Шӯрои Олии мамлакат интихоб гардидани Эмомалӣ
Раҳмон, ки ҳамон сол ҷавон буданду тамоми неруву ҳастии худро барои
суботу оромӣ ва шукуфоии мамлакат бахшида буданд, боиси ифтихор ва
нишонаи олии ҷавонмардиву мардонагии мо ҷавонони тоҷик буда, аз
ахлоқи ҳамида ва ҳикмати воқеан хирадмандонаи сиѐсии Роҳбари ҷавони
онвақтаи тоҷик гувоҳӣ медоданд.
Барои насли ҷавони имрӯза мусаллам аст, ки сулҳу дӯстӣ ва
бародариву ҳамдигарфаҳмии тамоми мардуми тоҷик маҳаки асосии
давлати соҳибистиқлоли мо буда, ин ҳама аз кӯшишу ғайрат ва матонату
хирадмандии Пешвои муаззами миллати тоҷик-Эмомалӣ Раҳмон ва
мардуми сарбалди мо ба даст омадааст.
Дар сиѐсати муосири ҷаҳон таҷрибаи сулҳи тоҷикон ва давлатдории
мо намуна гардидааст. Тоҷикистон ҳоло узви вобастаи СММ ва чандин
созмону ташкилотҳои байналмилалӣ аст, ки ин ҳама нишонаи
соҳибихтиѐрӣ, пеш аз ҳама, пайванди ногусастании миллати мо бо ҷомеаи
ҷаҳонӣ арзѐбӣ карда мешавад. Дар раванди ҷаҳонишавӣ, ки марҳилаи басо
мураккаб ва хатарафзо дониста мешавад, саҳми ҷавонони бомаърифати мо
хеле назаррас аст. Пешвои миллат дар Паѐми порсолаи хеш ба Маҷлиси
Олии мамлакат аз вазъи мураккаби кунунии сайѐра иттилоъ дода, ҷиҳати
таъмини ҳифзу бехатарии ҷомеаи мо, алалхусус, насли ҷавон бамаврид
таъкид карданд: «Тоҷикистон бо сиѐсати хориҷии мусолиматомези худ
ҷонибдори он аст, ки низоми имрӯз ташаккулѐбандаи ҷаҳонӣ аз ҷангу
низоъҳо, хушунату зӯроварӣ ва таассубу бадбинии миллӣ ва диниву
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фарҳангӣ комилан озод бошад ва бар пояи шарикиву ҳамкории баробару
судманди ҳамаи кишварҳои ҷаҳон асос ѐбад.
Ҳамаи хатарҳо ба сулҳу субот ва амнияти ҷаҳониву минтақавӣ бояд
бо роҳи созишу муколамаи созанда ва бар асоси муқаррароти ҳуқуқи
байналмилалӣ, пеш аз ҳама, Ойинномаи Созмони Милали Муттаҳид
ҳамчун созмони глобалии танзимкунандаи муносибатҳои байналмилалӣ,
бартараф карда шаванд.
... Дар ин раванд таъмини амният, сулҳу суботи ҷомеа ва ваҳдати
миллӣ ба хотири ҳифзу таҳкими дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ,
пешрафти босуботи иқтисоди миллӣ, аз худ кардан ва дар ҳамаи самтҳои
зиндагӣ ҷорӣ намудани навгониҳои илму техника, дарки масъалаҳои
афзалиятдоштаи пешрафти мамлакат ва ҳалли саривақтии онҳо аз ҳар яки
мо масъулияти дучандро талаб менамояд.
Инчунин ташаккул додан ва истифодаи босамари нерӯи инсонӣ,
ҳалли масоили иҷтимоӣ, аз ҷумла таълиму тарбияи насли наврас дар
рӯҳияи ифтихор аз давлатдории миллӣ ва ниҳоят, дастѐбӣ ба сатҳу сифати
шоистаи зиндагӣ барои сокинон аз қабили масъалаҳои аввалиндараҷае
мебошанд, ки ҷиҳати иҷрои онҳо бояд тамоми сохтору мақомоти давлатӣ
ва аҳли ҷомеа якҷоя ва аҳлона азму талош намоянд».
Маҳз ҳамин ташаббуси Пешвои миллат буд, ки имрӯз дар қатори
тамоми сокинони мамлакат ҷавонони мо низ якҷоя ва аҳлона барои рушду
нумӯъ ва оромиву осудагии миллату давлат азму талош меварзанд. Онҳо
омилҳои хатарафзои ҷаҳони муосирро ба хубӣ дарк кардаанд ва пайваста
бо он мубориза бурданро аз вазифаҳои муҳими хеш медонанд. Сарвари
давлат бо дарки ин омил дар Паѐмашон бахшида ба Рӯзи ҷавонон таъкид
карда буданд: «Ҳамчунин, қобили зикр аст, ки ҷавонони даврони
истиқлолият таҳаввулоту равандҳои ҷаҳони муосирро дуруст дарку таҳлил
намуда, барои омӯзиши илму донишҳои замонавӣ, техникаву
технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ ва забонҳои хориҷӣ
пайваста азму талош мекунанд.
... Дар шароити бисѐр мураккабу печидаи ҷаҳони муосир, хусусан,
афзоиш пайдо кардани таҳдиду хатарҳои нав, аз қабили экстремизму
терроризм ҷавонони моро зарур аст, ки ба шукронаи давлати
соҳибистиқлолу соҳибихтиѐр барои суботу пешрафти сарзамини аҷдодӣ
ҷаҳду талош намоянд.
Хотиррасон менамоям, ки ифротгароиву хурофотпарастӣ сарчашмаи
ҷаҳолату торикӣ буда, ба миллату давлат танҳо бадбахтӣ меорад ва ба
рушду тараққиѐти ҷомеаву давлат монеаи ҷиддӣ эҷод мекунад.
Бо ин мақсад, ҷавонони мо бояд донишҳои сиѐсиашонро пайваста
такмил диҳанд, аз таҳаввулоти босуръати ҷаҳони имрӯза мунтазам огоҳ ва
барои ҳимояи манфиатҳои милливу давлатӣ доимо омода бошанд.
Ҷавонони мо бояд дарк намоянд, ки Ватани муқаддасамонро ба ҷуз
худи мо каси дигар обод нахоҳад кард. Ояндаи дурахшони Тоҷикистон ва
зиндагии шоистаи мардуми он аз ҷавонони имрӯза вобаста мебошад».
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Яке аз масъалаҳои муҳими миллату давлати мо, бешубҳа, тарбия
кардан ва рушди истеъдодҳои ҷавон дониста мешавад, ки дар ин самт низ
Роҳбари давлат ташаббус намуда, дар Паѐми хеш чанд нуктаро иброз
доштанд: «Ҳукумат ҷиҳати таъмини пояҳои моддиву техникии муассисаҳои
илмӣ, бо таҷҳизоти муосир муҷаҳҳаз гардонидани озмоишгоҳҳо, инчунин
тайѐр кардани кадрҳои илмӣ аз ҳисоби ҷавонони болаѐқат чораҳои
мушаххас меандешад.
... Дар хотир бояд дошт, ки танҳо миллати босавод метавонад насли
соҳибмаърифату донишманд ва кадрҳои арзандаи давронро ба воя
расонад, пеш равад ва дар ҷомеаи мутамаддин мақоми арзандаи худро
пайдо намояд.
Вобаста ба ин, бори дигар ба падару модарон, масъулони таълиму
тарбия, роҳбарони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва
тамоми ҷомеаи шаҳрвандӣ муроҷиат менамоям, ки барои аз мактаб дур
намондани фарзандон саъю талош намоянд, ба илму донишандӯзӣ ва касбу
ҳунаромӯзии наврасону ҷавонон диққати махсус диҳанд».
Ҷалби ҷавонон ба варзиш, тарғибу ташвиқи тарзи ҳаѐти солим ва дар
рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия кардани ҷавонони тоҷик низ аз ҷумлаи
ташаббусҳои ғамхоронаи Сарвари давлат аст, ки ин нуктаро низ метавон
дар Паѐмашон ба Рӯзи ҷавонон назар андохт: «Тараққӣ додани варзиш ва
ташвиқу тарғиби тарзи ҳаѐти солим дар байни наврасону ҷавонон низ яке
аз самтҳои муҳимтарини фаъолияти сохтору мақомоти давлатӣ маҳсуб
меѐбад, зеро наврасону ҷавонон ҳар қадар солим бошанд, давлату миллат
низ ба ҳамон андоза нерӯманду тавоно мегардад.Аз ин рӯ, ҷиҳати
ҳавасманд гардонидани ғолибон ва ҷоизадорони мусобиқаҳои
байналмилалии варзишӣ Ҷоизаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис
дода шудааст, ки то имрӯз даҳҳо нафар варзишгарони тоҷик соҳиби он
гардидаанд».
Таъсиси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Шӯрои миллии кор бо ҷавонон, ташкилоти
ҷамъиятии ҷавонони «Созандагони Ватан» ва даҳҳои дигар ташкилотҳои
давлативу мустақили ҷамъиятӣ, ки вобаста ба ҷавонон сару кор бурда, бо
ташаббусҳои Пешвои муаззами миллат созмон дода шудаанд, ҳама мисоли
возеҳи ғамхориву аҳамияти Сарвари давлатро нисбати рушду камоли
ҳамаҷонибаи ин қишри ҷомеа баѐн мекунанд.
Мо ҷавонони саодатманди миллат, пеш аз ҳама, бо Пешвои миллати
худ, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
ифтихор менамоем ва аз ташаббусҳои беназири он кас нисбати ҷавонон ва
рушди ҳамаҷонибаи онҳо бағоят миннатдор ҳастем. Пайваста кӯшиш
менамоем, то фарзандони арзандаи миллати хеш бошем ва барои рушду
инкишофи Ватани маҳбуб саҳмгузор бошем. Кӯшиш мекунем то суханони
ҷонбахш ва ҳидоятгариҳои Пешвои миллатамонро сазовор бошем, ки моро
таъкид мекунанд: «Фарзандони азиз! Шумо бояд ифтихор кунед, ки дар
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Тоҷикистони озоду соҳибихтиѐр, дар чунин кишвари зебои биҳиштосо
зиндагӣ доред ва ворисони фарҳангу тамаддуни камназир ҳастед.
Аз ин лиҳоз, сидқан дӯст доштани Ватан, ҳифз намудани манфиатҳои
миллии он ва бо донишу маърифати замонавӣ дар арсаи байналмилалӣ ба
таври шоиста муаррифӣ намудани Тоҷикистон бояд аз ҳадафҳои асосии
шумо бошад.
Шумо - ҷавонон - умеду орзуи мо, татбиқкунандагони нақшаву
ниятҳои неки насли калонсол ва ормонҳои ҳазорсолаи миллати қадимаи
тоҷик мебошед ва вазифадоред, ки ин масъулияти бузургро содиқонаву
сарбаландона иҷро намоед.
Зеро ояндаи Тоҷикистон Шумо ҳастед ва тараққиѐти минбаъдаи
кишвари маҳбубамон, ки асосҳои мустаҳками он имрӯзҳо гузошта
мешаванд ва таҳкими мақоми он дар ҷомеаи мутамаддини башарӣ аз саҳми
фаъолонаи шумо дар ҳаѐти иқтисодӣ ва сиѐсиву ҷамъиятии мамлакат
вобаста мебошад».
Фирдавс Маъруфов,
ассистенти кафедраи
хадамоти гумруки ДДҲБСТ
ҶАВОНОН – НЕРӮИ ОЯНДАСОЗИ ДАВЛАТУ МИЛЛАТ
Мусаллам аст, ки дар шароити дигаргунсозиҳои ҷаҳонӣ муқаррар
кардани чаҳорчўбаҳо ва меъѐрикунонии муносибат нисбат ба қишрҳои
муайяни ҷомеа, бахусус ҷавонон тақозои замон ва талаботи ҷомеаи
мутамаддин мебошад. Ҷумҳурии Тоҷикистон кишвари ҷавон асту қувваи
асосии меҳнатиро ҷавонон ташкил медиҳанд, аз ин рў, барои он муайян
кардани ҷабҳаҳои фаъолият ва дурнамо нисбат ба ҷавонон мувофиқи
мақсад арзѐбӣ мегардад.
Бояд қайд кард, ки Ҳукумати кишвар дар сиѐсати худ ба ҷавонон такя
карда, ҷавононро нерӯи созанда ва пешбарандаи ҳамаи соҳаҳои ҳаѐти
мамлакат меҳисобад ва ҳалли мушкилоту масъалаҳои вобаста ба
зиндагӣ ва таҳсилу фаъолияти онҳоро ҳамчун самти афзалиятноки сиѐсати
худ эътироф менамояд.
Сиѐсати давлатии ҷавонон аз назари идеологӣ низоми муносибатҳои
мутақобила ва ифодакунандаи нерӯи зеҳнӣ ва рӯҳии шаҳрвандони ҷавон
буда, манфиатҳои давлатро ба нафъи ҷомеа ва рушди ояндаи он муаррифӣ
ва ҳифз менамояд [2, с.7].
Мувофиқан сиѐсати давлатии ҷавонон ин идеологияи давлатӣ дар
байни ҷавонон дониста мешавад, ки объекти он – ҷавонон зиѐда аз 65 %
аҳолии кишварро ташкил медиҳад. Зимнан татбиқи босамари сиѐсати
давлатии ҷавонон метавонад рушди бомароми идеологияи миллиро
таъмин созад.
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Чї тавре ки қонунгузорӣ муқаррар кардааст, сиѐсати давлатии
ҷавонон — системаи ягонаи тадбирҳои иҷтимоию иқтисодӣ, ташкилӣ,
ҳуқуқӣ ва тарбиявӣ мебошад, ки аз ҷониби мақомоти ҳокимияти давлатӣ,
ташкилоту муассисаҳо, сарфи назар аз шакли ташкилию ҳуқуқӣ ва
моликият, иттиҳодияҳои ҷамъиятии ҷавонон ва шаҳрвандон, бо мақсади
таъмини таълиму тарбия, ташаккулу камолоти ҷавонон, ҳифзи ҳуқуқ ва
истифодаи пурсамари иқтидори онҳо ба манфиати ҷамъият таҳия ва татбиқ
мегардад [2, с. 9].
Дастгирии иҷтимоии ҷавонон дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон
хело муҳим арзѐбӣ гардида, қисмати зиѐди сиѐсати давлатии ҷавононро
фаро мегирад. Татбиқи сиѐсати иҷтимоии ҷавонон восита ба муносибест,
ки дар роҳи таҳким ва талқини рукнҳои идеологӣ дар байни ҷомеаи
ниѐзманд ба ҳисоб меравад. Дар доираи татбиқи сиѐсати давлатии ҷавонон
дастгирии иҷтимоӣ дар шакли машварат ҷиҳати ҳалли мушкилот, кӯмаки
молию пулӣ, таъмин бо манзили истиқоматӣ, мусоидат ба хонадоршавӣ,
табобат ва ғайра амалӣ мегарданд [7, с. 88].
Пойдевори татбиќи сиѐсати давлатии љавонон дар тамоми ќаламрави
љумњурї ва сарчашмаи ѓизои маънавию моддии амалишавии он мањз аз
ҳидоят, дастгирию ѓамхории пайвастаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ –
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муҳтарам Эмомалї
Рањмон ба љавонони кишвар пайвандӣ дорад.
Ќобили зикр аст, ки дар татбиќи сиѐсати давлатии љавонон
нишондињандањои муайян – инъикоси рушдѐбии соња гардидааст.
Дар Паѐми худ Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2017-ро Соли ҷавонон эълон намуда, зикр
сохтанд: «Ҷавонони мо дар ҳар ҷое, ки бошанд, бояд ҳисси баланди миллӣ
дошта бошанд, бо Ватан, миллат, давлати соҳибистиқлоли худ ва забону
фарҳанги миллии хеш ифтихор намоянд ва барои ҳимояи онҳо ҳамеша омода
ва ҳушѐру зирак бошанд» [1, с. 29].
Бобати роҳандозии сиѐсати давлатии љавонон яке аз самтњои асосї –
ин таъмини иштироки љавонон дар рушди фарњанг ва бар ин васила
таќвият бахшидани китобхонию инкишоф додани маънавият дар байни
насли наврас ва љавон мебошад [4, с. 9].
Зарурати ташаккул додани марказҳои ҷавонон дар кишвар пеш аз
ҳама ба ҷавон будани Тоҷикистон аз нигоҳи аҳолӣ арзѐбӣ мегардад. Чун
ҷавонон зиѐданд барои онҳо ҷиҳати тарбияи комил ва мусоидат ба
худташаккулѐбӣ ва худамалигардӣ фароҳам овардани шароити мусоид
зарурат пайдо мекунад. Суботи сиѐсати давлатии ҷавонон бо роҳи татбиқи
самарабахши тадбирҳои маҷмӯӣ, ки вазифа, аҳамият ва нақши сиѐсати
давлатиро нисбат ба насли наврас муайян менамояд, таъмин мегардад.
Сиѐсати давлатии ҷавонон дорои хусусияти фаъоли инноватсионӣ ва
истеҳсолӣ буда, нерӯи меҳнатӣ ва эҷодии ҷавононро инъикос менамояд.
Татбиқи сиѐсати давлатии чавонон ба фароҳам овардани шароити
ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва ташкилӣ, кафолатҳо барои аз ҷониби ҷавонон интихоб
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гардидани роҳи зиндагӣ, худтатбиқнамоии шахсии ҷавонон, рушд ва
дастгирии иттиҳодияҳои ҷамъиятии ҷавонону кӯдакон, ҳаракат ва
ташаббусҳо нигаронида шудааст.
Давлат ба ҷавонон таваҷҷуҳ зоҳир намуда, барои татбиқи сиѐсати
давлатии ҷавонон ҷиҳати дастгирии моддиву маънавии ҷавонон тарбияи
ватандӯстӣ ва ҷалби онҳо ба чорабиниҳои гуногуни сиѐсӣ тадбирҳо
меандешад, то ки таълиму тарбия ва кадрҳои тайѐрнамудааш дар солҳои
минбаъда барои идоракунии соҳаҳои гуногун бо омӯзиш ва истифодаи
таҷрибаи пешқадами ҷаҳонӣ хизмат намояд. Вале дар замони муосир амалӣ
гардидани якчанд мушкилоти ҷавонон моро дар ҳолати бояду шояд
қаноатманд карда наметавонад.
Солҳои охир дар саросари ҷаҳон зуҳуроти номатлуб, аз қабили
экстремизм, (экстремизм – аз калимаи юнонӣ гирифта шуда, маънояш аз
ҳад зиѐд. Ба экстремизм ҳам шахсони алоҳида ва ҳам ташкилотҳо мансуб
шуда метавонанд. Дар байни мафҳуми экстремизми сиѐсӣ иғвои
нооромиҳои ҷамъият дар назар дошта мешавад.) [10], терроризм,
(терроризм – сиѐсате, ки дар асоси зӯроварии мунтазам истифода бурда
мешавад. Синонимҳои «террор» аз калимаи юнонӣ гирифта шуда,
маънояш тарс, воҳима мебошад. Ҳамчун идеологияи зӯроварӣ, таъсири
манфӣ расонидан ба фикрронии аҳолӣ, нисбати қабули қарорҳои
ташкилотҳои давлатӣ ва байналхалқӣ бо роҳи тарсонидан, фишор овардан
ба ҷомеа истифода бурда мешавад.) [9, с.291], радикализм ва дигар равияҳо
зиѐд гардида, ҷомеаи ҷаҳониро таҳти таҳдид ва нооромӣ қарор додаанд.
Ташвишовар он аст, ки дар ин раванди номатлуб ба сифати аслиҳаи асосӣ
ҷавонон, ки ҷисман тавонову зеҳнан камтаҷриба мебошанд, мавриди
истифода қарор гирифтаанд.
Бинобар ин, баланд бардоштани сатҳи дониш, маърифати сиѐсӣ ва
ҳуқуқии ҷавонон, дар асоси он тарбияи комили онҳо ҳамчун нерӯи
пуриқтидор ва пояндаи кишвар ба ҳисоб меравад.
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар аз нақш ва
мақоми ҷавонон дар ҳаѐти иқтисодию иҷтимоии мамлакат ѐдовар шуда аз
намояндагони ин қишри ҷомеаи шаҳрвандӣ даъват ба амал оварданд, ки аз
кирдорҳои номатлуби ҷаҳони муосир, аз ҷумла узвият ба ҳар гуна
ташкилоту созмонҳои террористию ифротгароӣ ва нашъамандию
ҷинояткорӣ худдорӣ карда бештар ба донишандузӣ, корҳои илмию
озмоишӣ, ихтироъкорӣ ва тарбияи маънавию варзишии худ машғул
шаванд ва дар корҳои муҳими сиѐсию ҷамъиятӣ ва таҳияи лоиҳаҳои нави
инноватсионӣ ба нафъи давлату миллат фаъолона иштирок намоянд.
Илова бар ин, яке аз усулҳои тарбияи комил, маърифатноксозӣ ва
эмин нигоҳ доштани ҷавонон аз ҳама гуна падидаҳои номатлуб – ин соҳиби
шуғл будани онҳост [6, с. 22].
Ҳамзамон ҷавононро набояд ба сифати яке аз гурӯҳҳои иҷтимоию
демографӣ ѐ мутаносибан ҳамчун объекти навбатии ҳифзи иҷтимоӣ қабул
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кард, ки вобаста ба ин ѐ он имконият маҳдуданд, вале ҳамзамон бояд ба
инобат гирифт, ки ҷавонон ҳамчун гурӯҳи иҷтимоии синнусолӣ дорои як
қатор хусусиятҳои ба худ хос мебошанд.
Аввалан ҷавонон ба ҳаѐти мустақилона ҳангоми ивазшавии наслҳо
қадам гузошта, симои ояндаро инъикос менамоянд, барои осудаҳолии
насли калонсол, худмуҳофизат, рушди ҷомеа, нақш ва мавқеи кишвар дар
равандҳои ҷаҳонӣ, муттасилии таъриху фарҳанги он масъулияти махсус
доранд. Маҳз ҷавонон асоси рушди соҳаҳои технологияи баланди кишвар
буда, аз бисѐр ҷиҳати иҷтимоиро таъмин менамоянд ва манбаи
ташаббусҳои иқтисодӣ, навсозӣ мебошанд. Ҷавонон қисми асосии ҳайати
кадрии вазорату идораҳоро ташкил медиҳанд, ки барои таъмини рушд ва
шукуфонии кишвар масъул мебошанд.
Татбиқи Консепсияи сиѐсати давлатии ҷавонон ҳамчун самтҳои
афзалиятнок инъикос гардидааст:
иштироки ҷавонон;
шуғлнокии ҷавонон;
таъмини тарзи ҳаѐти солим;
таҳсилоти муносиб барои ҷавонон;
таъминоти иҷтимоии ҷавонон;
таъмини ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои ҷавонон;
мустақилияти иқтисодии ҷавонон;
тарбияи ватандӯстии ҷавонон;
ахлоқи ҳамида ва фарҳангдӯстии ҷавонон;
заминаи илмию амалӣ ва идории сиѐсати давлатии ҷавонон.
Иштироки ҷавонон дар шароити ҷомеаи муосир самти нав ва мубрам
дар татбиқи самараноки сиѐсати давлатии ҷавонон буда, он
фаъолгардонии сиѐсӣ, такомули малакаҳои идорӣ ва имкониятҳои фаррох
барои роҳбарӣ дар мақомоти дахлдори идорӣ, иштирок дар таҳия ва
амалисозии барномаҳои алоқаманд, дастрасӣ ба грантҳо ва фармоишҳои
иҷтимоии давлатӣ, таъсиси ташкилотҳои мустақил ва кафолати таъмини
адолати ҳуқуқиро фаро мегирад [5, с. 8].
Таҳия ва дар амал татбиқ намудани Консепсияи миллии сиѐсати
ҷавонон дар Тоҷикистон, Стратегияи давлатии сиѐсати ҷавонон дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Барномаи миллии рушди иҷтимоии ҷавонон дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2018, Таъсиси Ҷоизаи Исмоили
Сомонӣ барои олимони ҷавон дар соҳаи илму техника, Таъсиси Шўрои
миллии кор бо ҷавонони назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Таъсиси
идрорпулиҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои донишҷўѐни дар
донишгоҳҳои дохил ва хориҷ таҳсилдошта ва чандин барномаю
консепсияву стратегияҳои дигар аз дастгирӣ ва ѓамхориҳои бевоситаи
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон нисбат ба насли ҷавон дарак медиҳанд.
Аз ин рӯ, фароҳам овардани шароити мусоид барои шуғлмандии
насли ҷавон, дар ин васила тарбия ва омода намудани онҳо дар роҳи
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худташаккул, эмин будан аз рафтору кирдорҳои номатлуб, муқовиматнокӣ
ба тазодҳои ҷомеаи муосир низ яке самтҳои асосии тарбияи ҷавонон
маҳсуб меѐбад.
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Моҳираи Раҳмон,
унвонљўи кафедраи фанҳои риѐзїтабиатшиносии муосири ДДЊБСТ
САҲМИ ҶАВОНОН ДАР ОБОДИИ КИШВАР
Боиси саодатмандӣ ва ифтихор аст, ки имрӯз мо бо нерӯи ҷавон,
ононе, ки фардои рӯшану меҳрофарини моро бо нерӯи бузурги ақлонии
хеш мунаввар месозанд, зиндагӣ мекунем. Дар зимнаи ин рамзҳои муайяне
нуҳуфтааст, ки аз қудрати зеҳнӣ, талошу пайкорҳои пайгиронаи ҷавонони
болаѐқат дарак медиҳад.
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Ширкати донишҷӯѐн дар озмунҳои фанниву корҳои илмӣ дар миқѐси
ҷумҳурӣ ва берун аз он, ба натиҷаҳои шоистаи таҳсин мушарраф гардидани
онҳо, иштироки хонандагони ҷавон дар конфронсу ҳамоишҳои илмии
ватанӣ ва хориҷӣ, афзудани дифои рисолаҳои илмӣ аз ҳисоби олимон ва
муҳаққиқони ҷавон ба нуфузи дастовардҳои насли ояндасози мо ишорат
мекунанд.
Натиҷаҳои бадастомада аз вусъати рӯзафзуни донишу маърифати
ҷавонон мо дарак медиҳанд, зеро дар ин озмунҳо ба ҷойҳои намоѐн соҳиб
шудаанд.
Донишҷӯѐни фаъоли мо аз ин натиҷаҳо саргарм нашуда, барои боз
ҳам ба зинаҳои баланди камолоти маънавӣ баромадан пайваста кӯшиш ба
харҷ медиҳанд. Зеро барои таҳкими муваффақиятҳо имкониятҳои ҳанӯз
истифоданашуда ва шароитҳои зарурӣ мавҷуданд. Чуноне ки Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон борҳо таъкид кардаанд:
«Ба хотири эътибори бештар пайдо намудани Тоҷикистон дар арсаи
байналмилалӣ ҷавонон бояд аз дастовардҳои муҳимтарини технологияи
муосир ва арзишҳои умумибашарӣ ба хубӣ огаҳ ва бархурдор бошанд».
Амри мусаллам аст, ки миллати тоҷик тӯли маҳдудияти таърихии хеш
тамаддуни башариро бо илму фарҳанги нотакрор, эҷоди арзишҳои волои
зеҳнӣ, дастовардҳои шоѐни ҳунариву маънавӣ ва адабиаш шукӯҳу
шаҳомати махсус бахшидааст. Ин буд, ки Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон, Ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо зиѐиѐни кишвар
таъкид намуданд, ки «баробари омӯзиши илмҳои муосир ва технологияи
ҷадид ҷавонони мо бояд бо фарогирии таърих ва фарҳанги бузурги миллӣ
ва забони тоҷикӣ таваҷҷуҳи махсус зоҳир намоянд». Ин мулоҳизоти
ҳикматбори Ҷаноби Олӣ дар назди ҳамаи мо вазифаҳои мушаххасе
мегузорад, ки дар навбати аввал ҳамчун мутаххассисони ҷавобгӯи ниѐзҳои
ҷомеаи имрӯз ба камол расиданамонро тақозо дорад.
Таҳкими дурнамои равандҳои иқтисодӣ, эҷоди осори мондагори
фарҳангиву адабӣ, зуҳури ташаббусҳои нав ба нави маънавӣ, кашфи
саҳифаи ношинохтаи таърихи илму техника ба зарифияти фикриву
ҳиммати ҷустуҷӯии мо, ҷавонон пайвастагии қавӣ дорад. Албатта, имрӯз
барои анҷоми чунин ибтикорот имкониятҳои хубу хушоянд мавҷуд
мебошанд, ки дар навбати аввал таъсиси Идрори номии Президентӣ,
ташкили хазинаи махсуси Сарвари давлат барои таҳсили ҷавонон дар
кишварҳои хориҷа бо мақсади тарбияи мутахассисони замонавӣ, таъсиси
ҷоизаи давлатии ба номи Исмоили Сомонӣ дар байни олимони ҷавон дар
шумори ин падидаҳо қарор дорад, ки ҳар яке аз инҳо барои тақвияти
корҳо рӯҳу илҳоми тоза мебахшад. Муҷдагонии хубу хуши дигар барои мо
насли ҷавон он буд, ки маҳз соли сипаригардида дар Паѐми худ Сарвари
давлат ишорат намуданд, ки маблаѓҳои барои хазинаи таҳсили ҷавонон
дар хориҷа ҷудошаванда ду баробар зиѐд карда шуданд. Ин амри хушоянд
барои афзудани шумораи ҷавонони болаѐқату маърифатпарвар нақши
муассир хоҳад гузошт.
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Эътимоди қавии донишҷӯѐну хонандагон амиқ эҳсос намуда,
рисолати аслии донишу илмро дар шароити кунунӣ ба хубӣ дарк
менамоянд ва барои рушду нумӯи кишвари азизамон пайваста талош
меварзанд. Дар замони тараққиѐти босуръати илму техника ба азхудкунии
технологияи муосир, ташаккули фарҳанги техникии ҷомеа, тарбияи
кадрҳои бомаҳорат ва масъулиятшинос, омӯхтану истифода кардани
дастовардҳои илм аҳамияти хоса дода, бо маърифати баланд, кушоишҳову
талошҳои пайгирона ва эҳсоси баланди ватандӯстию меҳанпарастӣ дар
пешрафти кишвари соҳибистиқлоламон саҳми боз ҳам бештар ва
арзандатар хоҳем гузошт.
Имрӯзҳо дар саросари кишварамон чорабиниҳои гуногун сурат
гирифта истодааст, ки мардуми соҳибиистиқлолу некбахти кишварамон
дар фазои рӯзгори осудаю ором бо меҳнати созандаю бунѐдкориҳо бо
ҳидояти шоѐни Сарвари давлатамон Ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон сӯи
ояндаи дурахшон қадамҳои устувор гузошта истодааст. Сарзамини
тоҷикон бо ҳама таърихи кӯҳан, гузаштаи рангину пурифтихор ва
фарҳангу тамаддуни бой ба сӯйи ояндаи дурахшон қадам мемонад.
Тарбияи инсони солим аз қадимулайѐм байни ниѐгони мо вазифаи аввалин
ҳисобида мешуд. Таҳти роҳбарӣ ва сиѐсати хирадмандонаи Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷаноби Оли мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон варзиш
ҳамчун омили ташаккули инсони баркамол дар ҳаѐти ҷамъиятӣ мақоми
хоса пайдо намуда, бозиҳои миллӣ аз нав эҳѐ мегарданд.
Дар урфият мегӯянд, ки руҳи солим дар ҷисми солим буда метавонад.
Агар мо дар асоси ин ҳикмат амал намоем ва дар кишвар барои рушди
намунаҳои гуногуни варзиш шароит фароҳам оварем, фикр мекунам, ки он
ба манфиати тандурустӣ ва солимфикрии аъзои ҷомеаи мо, махсусан
ҷавонон нақши асосӣ ва ҳалкунандаро бозида метавонад.
Инчунин варзиш воситаи муҳими ташкил ва баргузории фароѓат
буда, ба ҳамдигарфаҳмӣ, боварӣ, таҳкими ҳамкорӣ ва дӯстиву рафоқати
сокинони мамлакатамон таъсири мусбат дорад. Имрӯз варзиш ҳамчун як
рукни миллӣ ба ҳаѐти сиѐсиву ҷамъиятӣ ва фарҳангии мо ворид гардида,
бешубҳа дар радифи дастовардҳои истиқлолияти Ватани азизамон мақоми
хоса касб кардааст.
Имрӯз даврае фаро расидааст, ки дар фазои сулҳу субот, ба хотири
эҳѐи воқеии арзишҳои миллӣ ва таҳкими Истиқлолияти давлатӣ мунтазам
ва ҷиддӣ кору фаъолият намоем. Ба ин васила ҷавононро дар руҳияи
ватандӯстиву ватанпарастӣ, эҳсоси гарми ватандорӣ, тарбия намуда,
онҳоро ба роҳи ояндаи нек раҳнамоӣ созем.
Дар шароити кунунии ҷаҳони муосир, ки ба ҳаѐти солими инсоният
хатарҳои ҷиддӣ, аз ҷумла худкушӣ, нашъаҷаллобию нашъамандӣ, костагии
одобу ахлоқ ва ба ҳар гуна ҳаракатҳои номатлуб, гаравидани одамон
бахусус ҷавонон таҳдид мекунанд, мо рушди варзиш ва оммавӣ
гардонидани онро аз ҷумлаи корҳои муҳим меҳисобем.
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Насли калонсол, дар ободонӣ ва шукуфоии мамлакатамон саҳми
арзанда гузоштаанд. Ва ҳиссаи сазовори мардуми меҳнатдуст дар рушди
иқтисодиву иҷтимоии кишвар, созандагӣ ва ободонии Ватани азизамон
шоистаи таҳсин аст. Мо хуб медонем, ки варзиш дар баробари ташвиқу
таблиѓи тарзи ҳаѐти солим, инчунин яке аз воситаҳои беҳтарини таҳкими
дӯстии миѐни кишварҳои ҷаҳон аст. Ҳамзамон варзиш омили муҳими
ҷаҳоншиносии инсон, ба ҳамдигар муаррифӣ ва наздик гардидани халқу
миллатҳо ва кишварҳои мухталифи сайѐра мебошад.
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современность. – Душанбе, 1994. – С.28.
2. Фарҳанг ва ҷавонон: Маҷмӯаи асарҳо. – Хуҷанд: Хуросон, 2009. –
384 с. Бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ.
3. Ҳунар тасхир месозад ҷаҳонро // Адабиѐт ва санъат. – 2016. – 7
апрел.
4. Эмомалӣ Раҳмон. Суханронӣ дар маросими ифтитоҳи Мактаби
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Муллоев Мулломухтор,
Маркази тадќиќоти стратегии назди
Президенти Љумњурии Тољикистон
МУЊОЉИРАТИ МЕЊНАТЇ ВА ТАЪСИРИ ОН БА
ЉАЊОНБИНИИ ЉАВОНОНИ ДЕЊОТ
Чї хеле маълум аст, масъалаи муњољират падидаи нав нест. Он дар
њама давру замон хоси тамоми халќу миллатњо буда, вобаста ба пешрафти
њаѐт талаботњои нав ба навро ба миѐн мегузорад. Муњољират дар замони
кунунї, њам хусусияти сиѐсї, њам иќтисодї ва њам иљтимоиву фарњангиро
ба худ касб намудааст, ки ин метавонад ба сиѐсати давлат, њуввияти миллї,
генофонди миллат ва фарњанги он таъсири амиќ расонад.
Љумњурии Тољикистон низ аз љумлаи он кишварњое ба њисоб меравад,
ки дорои захирањои бузурги мењнатї буда, њамзамон бо мушкилоти шуѓли
ањолї бештар рў ба рў гардидааст. Ин њолат бо сатњи баланди тавлидѐбї
ва афзоиши табиии ањолї алоќамандии зич дорад. Чунончи, дар 20 соли
охир шумораи ањолии Тољикистон 32% ва захирањои мењнатї 67%
афзудааст. Агар ба нишондињандањои оморї назар афканем, дар ин муддат
сатњи шуѓлнокї њамагї 9,1% афзудааст. Яъне афзоиши шуѓлнокї аз
зиѐдшавии захирањои мењнатї 57,8% аќиб мондааст. Албатта, ин тасвири
воќеї, ки дар давраи таѓйирѐбии муносибатњои љамъиятї ташаккул
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меѐбад, бешубња, ба њолати аз њад зиѐд шиддатнок шудани бозори мењнат
дар мамлакат оварда мерасонад. (2, 98).
Бо вуљуди њамагуна таъсирњо ба муњољирон, раванди муњољиратро
наметавон падидаи комилан манфї номид, зеро раванди мазкур дар
баробари падидањои манфї боз падидањои мусбатро низ ба худ касб
намудааст. Раванди муњољирати мењнатї метавонад ба коњиш додани
шиддати бекорї миѐни ањолї, махсусан миѐни љавонон кўмак намояд.
Маълум аст, ки имрўз иќтисоди мамлакат иќтидори таъмини њамаи
ќишрњои ќобили мењнатро бо шуѓли доимї надорад. Аз ин хотир, рў
овардани ќисми муайяни ањолї ба муњољират метавонад дар таъмини
баробарвазнии иљтимої мусоидат намояд.
Таќрибан 60%-и муњољирони кории тољикро дар хориљи кишвар
љавонон ташкил мекунанд, пас худ ба худ маълум мегардад, ки аксари
муњољиронро онњо ташкил медињанд. Чунин раванд дар дењоти кишвар
ваќтњои охир ављ гирифта, тайи солњои охир ба як кори маъмулї мубаддал
гардидааст. Имрўзњо љавонони тољик, аз он љумла љавонони дењот баъд аз
хатми мактаби миѐна роњи муњољиратро пеш мегиранд. Натиљаи тадќиќот
ва пурсишњои сотсиологї нишон медињанд, ки аксари хонандагони
синфњои болої дар дењоти кишвар ба ќавле «орзу»-и муњољир шуданро
доранд. Зеро чи гунае, ки дар боло ќайд намудем, муњољирон ва ѐ
љавононе, ки дар оянда муњољир мешаванд, дар дохили мамлакат то
андозае ояндаи рўшани худро намебинанд. Яке аз сабабњои асосии
муњољир шудани љавонони дењот, ба гаронии маблаѓи тањсил дар
мактабњои олї вобаста буда, дохилшавї ва аз пайи касби интихобкардаи
худ рафтан барои љавонон сол то сол мушкил мегардад. Музди маоше, ки
дар корхонаву ташкилоти ватанї пардохт карда мешавад, барои
оддитарин шароити зисту зиндагї намерасад. Њамин тавр, барои њалли
масъалањои иќтисодию иљтимої танњо як роњ мемонад, ин њам бошад
муњољират аст.
Аслан дар Љумњурии Тољикистон раванди муњољират бе наќша сурат
мегирад, љавонон њар гуна, ки метавонанд ба муњољирати мењнатї
мераванд ва табиист, ки дар аксари мавридњо њуќуќу манфиатњои онњоро
касе њимоя намекунад.
Ин раванд миѐни љавонони дењот дар ду марњила сурат мегирад:
доимї ва муваќќатї. Муњољирати доимї аз муњољирати муваќќатї андаке
фарќ мекунад. Онњо дар муќоиса бо муњољирати муваќќатї забони русиро
бењтар медонанд, сатњи дониш ва маълумонокиашон баланд аст, ќонунњои
кишвари будубошро хуб медонанд ва бо урфу одатњои ањолии тањљої
бењтар мутобиќ шудаанд.
Оид ба давомнокии ваќти кору фаъолияти муњољирон дар кишвари
будубош, поймол гардидани њуќуќи онњо ва дигар мушкилоте, ки дар
кишвари ќабулкунанда дучор мегарданд, дар натиљаи тадќиќоти
сотсиологї аз љониби Маркази тадќиќоти стратегии назди Президенти
Љумњурии Тољикистон дар соли 2013-ум инъикос шудааст:
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Марњилаи иќомати аъзои хонаводањо ба сифати муњољирати мењнатї
миѐни сокинони дењот то 6 моњ- 17,5%, аз 6 моњ то 1 сол- 41,1%, зиѐда аз 1
сол -13,0%, зиѐда аз 2 сол – 14,4%, зиѐда аз 3 сол 14,1%-ро ташкил медињад.
Аз натиљаи тадќиќот хулосабарорї намудан мумкин аст, марњилаи
иќомати муњољирони мењнатї миѐни сокинони дењоти кишвар аз њамаи
натиљаи баландро дар давоми 6 моњ то 1 сол касб намудааст. Аз ин
бармеояд, ки раванди муњољирати муваќќатї миѐни љавонони дењот
бештар мебошад.
Чи тавре ки дар боло зикр намудем, муњољирати муваќќатї нисбат ба
муњољирати доимї бо муќоиса ба савияи забономўзї ва дучор гардидан ба
мушкилотњо фарќ дорад. Натиљаи тадќиќоти Маркази тадќиќоти
стратегии назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар соли 2013 миѐни
сокинони кишвар нисбат ба ин масъала чунин натиља додааст:
Намуди мушкилот

Миѐна

Надонистани
забон,
ќонунњои
Федератсияи Русия ва њуќуќи худ
Миллатгарої
Шароити бади зист
Кори вазнини љисмонї
Беморї.
Пораситонї
аз
љониби
хадамоти њифзи њуќуќ ва муњољират
Мушкилї нест

32,8

Аз љумла
Шањр
Дења
28,9
35,9

18,3
20
31,4
38,3

19,2
18,8
31,2
40,4

16,6
20,9
31,5
36,6

10,8

9,6

11,7

Натиљаи тадќиќот нишон медињад, ки љавонони дењот нисбат аз
љавонони шањр дар муњољирати мењнатї аз њисоби надонистани забон,
ќонунњои Федератсияи Русия њуќуќи худ ба мушкилотњо бештар рў ба рў
мегарданд. Надонистани забон боис мегардад, ки муњољирон бештар дар
шароитњои бади зиндагонї ва корњои вазнин љалб мешаванд.
Муњољирони мењнатї аслан дар шароити ѓуломона кор мекунанд:
онњо њељ гуна њуќуќ надошта, ба ягон намуди хизматрасонињои иљтимої ва
музди мењнати арзанда, ба ягон намуда унсурњои њифзи мењнат умед баста
наметавонанд.
Онњо
манзили
зист,
имкониятњои
гирифтани
хизматрасонињои тиббиро надошта, бо њадди нињоии имкониятњои
љисмонии худ – то 12-18 соат кор мекунанд. Онњо маъмулан 15-20 нафар
дар як њуљра, дар шароити тањхона зиндагї мекунанд. (1, 45)
Ногуфта намонад, ки дар бештар маврид њуќуќњои муњољирони мо ба
таври ошкоро аз љониби маќомоти ќудратии Федератсияи Русия поймол
мегардад, ки дар бештар маврид љониби мо (намояндагињои кишвари мо)
хомушанд.
Таъсири муњољирати мењнатї ба љањонбинии љавонон дар дењот. Бояд
тазаккур дод, ки имрўзњо муњољирати мењнатї дар баробари аз љињати
иќтисодиву иљтимої ва бо љои кори доимї таъмин намудани сокинони
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кишвар, таъсирњои манфии худро низ ба њаѐти љавонони аз он љумла ба
љавонони дењот мерасонад.
Таъсири манфии муњољират ба њаѐти љавонони дењот. Таъсири
муњољират аз як тараф ба њолати рўњию равонии муњољирон ва аз тарафи
дигар ба пайвандони онњо дар ватан мерасад. Чун ишора гардида буд, ки
аксари муњољирони кории кишвари моро дар Федератсияи Русия љавонон
ташкил менамоянд, аз ин рў, поймол шудани њуќуќу манфиатњои эшон аз
љониби кормандони полис, гурўњњои миллатгаро ва дар баъзе мавридњо аз
тарафи корфармоѐн ба таќвият ѐфтани њиссиѐти тарсўї ва ѓуломї дар
вуљуди љавонон оварда мерасонад.
Таъсири муњољират ба таносуби љинсї. Бояд зикр намуд, ки бештар аз
90 фоизи муњољирони кории дењоти кишварро мардон ташкил медињанд.
Мутобиќи маълумоти оморї айни замон таносуби таваллуди љинсњои
марду зан дар Тољикистон ќариб баробар будаву дар умум 52% ањолии
кишварро мардњо ва 48%-и ањолиро занњо ташкил менамоянд. Тибќи омор
имрўзњо тавлидшавии духтарон нисбат ба писарон бештар гардида
истодааст. Акнун тасаввур кардан душвор аст, ки бо вуљуди ин, њамасола
садњо њазор љавонписарон ба хотири анљом додани муњољират ба хориљи
кишвар сафар мекунанд ва як ќисми муайяни онњо дар љойњои истиќомати
муваќќатиашон ба хотири дарѐфти манфиатњои гуногун, аз љумла
шањрвандии њамон давлат хонадор мешаванд. Мутобиќи маълумотњо
танњо дар соли 2016 љавонписарони тољик дар Федератсияи Русия
таќрибан зиѐда аз 10 њазор акди ниќоњ бастаанд. Њамзамон дар шароити
кунунї муњољирати љавондухтарон миѐни сокинони дењоти кишвар ба
њукми анъана даромада, рў ба афзоиш намудааст, ки дигар масъалаи
дардноки љомеаи имрўзаи мо ба њисоб меравад. Баъзе аз љавонзанон ва
духтарон бо назардошти мушкилоти фаровони иљтимої рў ба муњољират
меоранд. Дар ин раванд барои пайдо кардани љои кор ва музди хуб бархе
аз онњо бо њамватанон ва дар баъзе мавридњо бо миллатњои ѓайр оила
барпо мекунанд, ки пешгирї накардани чунин раванд ба таносуби љинсї
ва генофонди миллат таъсири бузурги худро мерасонад.
Таъсири муњољират ба саломатии љавонон. Аксари љавонони муњољир
дар шароити тоќатфарсо зиндагї мекунанд, ба корњои вазнину душвор
машѓуланд, ки боиси беморї, маљрўњї ва нуќсони љисмонї мегарданд. Бо
сабаби кам истеъмол намудани ѓизои босифат, алоќаи љинсии тасодуфї ва
надонистани воситањои эњтиѐтї ба касалињои гуногуни сироятї, монанди
ВИЧ/СПИД, сил ва ѓайра дучор мегарданд. Ин беморињо баробари ба
организми љавонон зарар овардан, боз боиси фалаљшавии насли онњо
мешаванд. Њарчанд шумораи даќиќи гирифторони ин беморињоро миѐни
љавонони дењоти кишвар пайдо кардан ѓайриимкон аст, вале мувофиќи
баъзе маълумотњои ѓайри расмї теъдоди гирифторони ин маризии
марговар миѐни сокинони кишвар бештар аз 8-њазор нафарро ташкил
медињад ва аксари онњо љавононанд.
Харољоти маблаѓњои ѓайримаќсаднок. Бояд ќайд намуд, ки
муњољирати кории љавонон дар кишвар аз лињози самаранокї ва таъмини
рушд таъминшуда нест. Моњњову солњои зиѐд лозим мегардад, ки як
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муњољирон маблаѓе пайдо кунанд, вале баъд аз бозгашт аз муњољират
љавонон дар як муддати кутоњ њама зањмату азобњои кашидаашонро
фаромўш намуда, рў ба айшу ишрат меоранд ва дар як муддати кўтоњ
маблаѓро ба корњои камањамият сарф намуда, барои дубора барои ба
муњољират рафтан ќарз мегиранд. Хуб мешуд агар падару модарон ин
маблаѓњоро сарфакорона ва ба корњои нисбатан фоидаовар, масалан
барои оѓози тиљорат равона менамуданд. Ин иќдом метавонад дар як
муддати кутоњ сафи муњољиронро миѐни љавонони дењот коњиш дињад.
Таъсири муњољират ба афзоиши теъдоди кўдакону наврасони аз тарбия
дурмонда. Муњољират дар аксари мавридњо боиси афзоиши теъдоди
кўдакону наврасони аз тарбия дурмонда мегардад. Сабабњои афзоиши
чунин раванд ба он вобаста аст, ки волидайн дар муњољират ќарор дошта,
фарзандони худро зери тарбияи доимии худ ќарор дода наметавонанд.
Зеро каси дигар чун волидайн ба кўдак таъсири маънавї намерасонад.
Бинобар чунин сабабњо афзоиши сатњи љинояткорї, махсусан дар миѐни
ноболиѓон, зиѐд шуда, шумораи кўдакони кўчагард меафзояд.
Њамин тариќ, тањлили пањлўњои мухталифи таъсири муњољирати
мењнатї ба њаѐти љавонон водор месозад, ки бањри бартараф ва ѐ кам
намудани мушкилоти љойдошта миѐни љавонони дењот дар раванди
муњољирати мењнатї ва таъсири он ба љањонбинии онњо, чунин корњоро ба
анљом расонидан дар дарозмуддат ба манфиати кор хоњад буд:
Якум, илму маориф ва фарњанг самти афзалиятноки стратегияи
рушди миллї ба њисоб мераванд. Аз ин рў, дар марказњои ноњия ва ѐ дар
дењањои кишвар таъсис додани маљмўаи фарњангї, ки иборат аз
китобхона, толори курсњои забономўзї ва толори касбу њунар (дўзандагї)
барои духтарон ба манфиати кор хоњад буд. Зеро иќдоми мазкур дар
дарозмуддат барои баланд бардоштани савияи забономўзї ва касбомўзии
љавонон кўмак хоњад кард;
Дуюм, бо маќсади таќвият бахшидан ба рушди тањсилоти ибтидої ва
миѐнаи касбї, такмили заминаи моддию техникї онњо инчунин мутобиќат
намуда, бо талаботњои бозори мењнатии замонавї ва вобаста ба ин тањияи
методњои нави таълим, њамкории самти тањсилот бо вазорату сохторњои
дахлдор ба роњ монда шавад;
Сеюм, стратегияи миллии Љумњурии Тољикистон оид ба танзими
муњољирати мењнатї бояд такмил ѐбад. Дар он боби алоњида барои
дастгирии љавонони муњољир ворид карда шавад;
Чорум, тањлили љиддии њолати раванди таълим дар њамаи зинањои он
дар сохторњои давлатии шуѓл ва муњољират, муносибати муассисањои
дахлдор оид ба самтњои фаъолияти онњо барои омўзиши касбии љавонон
бо назардошти шароит ва талаботи нави бозори дохили ва љањонї;
Панљум, тањияи чорабинињои махсуси зарурї оид ба муташаккилии
муњољират, ташкили шароити мусоиди мењнатї бо шарти њатмии
баргаштани муњољирон ба кишвар мувофиќи маќсад њоњад буд;
Шашум, гузаронидани мониторинги бозори мењнат дар хориљи
кишвар бо маќсади муайян намудани шумора ва намудњои зарурии
касбњои коргарї; инчунин муайян намудани талаботи љавонон, вазъи
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воќеии шуѓл ва тарзи зиндагии онњо дар хориљ бо маќсади дастгирї, кўмак
ва баланд бардоштани малакаи касбии онњо.
Адабиѐт
1. Муњољирати мењнатї дар Љумњурии Тољикистон. -Душанбе:
Маркази тадќиќоти стратегии назди Президенти Љумњурии
Тољикистон, 2013.-С.45.
2. Наќши љавонон дар тањкими сулњу субот (Маљмўаи конфронси
илмию амалии Маркази тадќиќоти стратегии назди Президенти
ЉТ).-Душанбе: 2013. –С.98.
Муњсин Муродзода,
магистранти курси 2-юми
Донишгоњи миллии Тољикистон
НАЌШИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР ТАЊКИМИ
СИЁСАТИ ДАВЛАТИИ ЉАВОНОН
Дар Паѐми асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат,
Президенти Љумҳурии Тољикистон муҳтарам Эмомалї Раҳмон ба Маљлиси
Олии Љумҳурии Тоҷикистон 22-юми декабри 2016 ироа гардидааст: «Бо
дарназардошти сањми љавонон дар рушди ҷомеа ва иштироки фаъолонаи
онњо дар њаѐти сиѐсиву иќтисодии мамлакат пешнињод менамоям, ки соли
2017 дар Љумњурии Тољикистон Соли љавонон эълон карда шавад».
Бо такя ба дурдонањои гуњарбор ва ин ташаббуси беназир менигорам,
ки бояд љавонон риштаи ифтихору эътимоди Пешвои миллатро
мустањкам дошта амсоли гавњараки чашм эњтиѐт кунанд. Зеро эътимоди як
Пешво, нисбати њифзи асолати љавонони миллаташ дар масири зиндагї
амсоли сипари устувореро мемонад.
Пешвои миллат дар тамоми суњбату вохўрињояшон бо табаќањои
гуногуни љомеа, алалхусус бо љавонон, бо ин нидои саршор аз ифтихор
ишора мекунанд, ки љавонони мо дар њар љое, ки бошанд, бояд њисси
баланди миллї дошта бошанд, бо Ватан, миллат, давлати соњибистиќлоли
худ, забону фарњанги миллии хеш ифтихор намоянд ва барои њимояи онњо
њамеша омода ва њушѐру зирак бошанд.
Њангоми ироаи Паѐми имсолаи Пешвои миллат ишора шуд, ки
«љавонони имрўзаи мо, яъне насли замони истиќлол аз наслњои пешина бо
савияи илму дониш, маърифату ҷањонбинї, сатњи тафаккур ва одобу ахлоќ
фарќи куллї доранд, ки ин њама боиси ифтихори мо мебошад».
Мо, љавононро месазад, ки рисолати худ ва эътимоду боварии
Пешвои муаззами миллатро аз даст надињем. Таърих гувоњ аст, ки аз рўзи
ба майдони сиѐсат баромадан ва бунѐди эъмори давлати навини тољикон
оѓоз намудани Пешвои миллат, ки худ љавони рушдѐфта ва намунаи
дигарон буд, аз њамон лањза ба нерўи љавонони Ватанпараст ва оќилу
хирадманд таваљљуњи бевосита дошт.
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Бояд зикр кард, ки таваљљуњ ва ѓамхории падаронаи Сарвари кишвар,
муњтарам Эмомалї Рањмон ба љавонон аз рӯзњои аввали соњибистиќлолӣ
возењу равшан ба назар мерасид. Новобаста аз сахтињо ва нокомињои пай
дар пай пешомада Пешвои миллат ба баррасии масъалањои марбут ба
ҷавонон ва сиѐсати ҷавонон афзалият медод. Дар ин давра яке аз
дастовардњои арзишманд он ба њисоб меравад, ки новобаста аз вазъияти
ногувор, љанги шањрвандӣ мулоќоти нахустини расмии Роњбари мамлакат Раиси Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон бо
намояндагони љавонони љумњурӣ дар 70-ум рўзи сарварї – 2 феврали соли
1993 баргузор шуд. Ин нишони дар воќеъ ѓамхор, пуштибон, дастгир ва
парастор будани Сарвари кишварро нисбат ба ҷавонон аз рўзњои аввали
соњибистиќлолї инъикос менамояд.
Пас аз силсисаи мулоќоту вохўрињои Пешвои миллат аз ибтидо то
имрўз барои таъмини фазои
сиѐсї, иќтисодї, иљтимої, њуќуќї ва
фарњангии љавонон ба хотири расидан ба ин њадафи олї аз ҷониби
Њукумати Тоҷикистон дар даврони соњибистиќлолӣ як ќатор барномањои
давлатӣ доир ба дастгирии љавонон, баланд бардоштани мавќеи онҳо дар
љомеа, бењтар намудани вазъи иҷтимоии љавонон ќабул карда шуданд, ки
њар кадоме аз ин санадњо дар њаѐти љавонони кишвар наќши муњим
бозиданд.
Дар ин давра «Барномаи миллии љавонони Тоҷикистон», «Барномаи
давлатии тарбияи ватанпарастии љавонони Тоҷикистон», «Барномаи
рушди саломатии љавонон дар Љумњурии Тоҷикистон», «Барномаи миллии
рушди иљтимоии љавонон дар Љумњурии Тоҷикистон барои солњои 2016 2018», «Консепсияи миллии сиѐсати давлатии љавонон дар Љумњурии
Тоҷикистон» ва «Стратегияи сиѐсати давлатии љавонон то соли 2020»
ќабул гардиданд, ки њамаи онњо, дар маљмўъ, барои татбиќи
самараноки сиѐсати давлатии ҷавонон заминаи мусоид фароњам оварда,
мавќеи љавононро дар љамъият боз њам устувор гардониданд.
Гузашта аз ин, дар ташаккулдињии сиѐсати давлатии љавонон бо
ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи сиѐсати давлатии
љавонон» дар соли 2004 – ум оѓоз ѐфт. Ќонуни мазкур фарогири анќариб
тамоми пањлуњои њаѐти љавонон буда, њуќуќ ва манфиатњои ин табаќаи
созандаро танзим менамояд. Махсусан, ќабул гардидани Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи љавонон ва сиѐсати давлатии ҷавонон» собит сохт,
ки Њукумат дар сиѐсати худ ба љавонон такя карда, тарбия намудан ва ба
камол расонидани насли љавону созандаро яке аз вазифањои
аввалиндараҷаи худ медонад.
Илова бар ин, дигар дастоварди таърихӣ ва эътимодноки соҳа дар ин
давраи фаъолият ин ќабули санади асосгузори дуюми њуќуќї – Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти волонтѐрї» дар соли 2013
ба њисоб меравад. Ќонуни мазкур пеш аз њама њамчун эътирофи
иќтидорнокии соња ба њисоб меравад ва он дар самти татбиќи босамари
сиѐсати иҷтимоии ҷавонон, аз ҷумла тарбияи ҷавонон дар руҳияи
ватандӯстӣ, хайрхоњї, инсондӯстӣ, њамќадам будан ба ҷомеаи муосир ва аз
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њама муњим фаъолнокии љамъиятї ва таъминоти кадрии соња метавонад
заминагузор бошад.
Дар шароити дигаргунсозињои љањонї муќаррар кардани
чањорчўбањо ва меъѐрикунонии муносибат нисбат ба ќишрњои муайяни
ҷомеа, бахусус ҷавонон, ки ояндаро месозанд, таќозои замон мебошад.
Фаромўш набояд кард, ки Тоҷикистон ҷавони 25 соларо мемонад ва ќувваи
асосии мењнатиро низ ҷавонон ташкил медињанд, барои он муайян
намудани љабањои фаъолият ва дурнамо нисбат ба ҷавонон мувофиќи
маќсад арзѐбї мегардад.
Дар њамин асно лоињаи Консепсияи миллии сиѐсати љавонон дар
Љумњурии Тољикистон тањия ва ќабул гардид. Санади мазкур маќсад,
принсип ва афзалиятњои асосии сиѐсати давлатии ҷавононро муайян
менамояд, ки мутобиќи он бояд механизмњои меъѐрии њуќуќии татбиќи
сиѐсати давлатии ҷавонон муайян гардида, асосњои таъмини методологї,
ташкилӣ ва иттилоотии он ташаккул дода шавад.
Таъкид кардан ба маврид аст, ки бо пешрафт ва талаботи рўзафзуни
љањони муосир ва пайваста такмил ѐфтани шуури љавонон ва барои
самаранок истифода бурдани ин нерўи созанда зарурати ќабули санадњои
дахлдор аз љониби Њукумати кишвар роњандозї гардид. Пўшида нест, ки
яке аз омилњои асосии рушди њар кишварро дар қатори дигар арзишҳо
захираҳои инсонї, аз љумла љавонон ташкил медињанд. Ин имкон медињад,
ки сиѐсати давлатии ҷавонон њамчун яке аз самтњои муњими рушди љомеа
мавриди баррасӣ қарор дода шавад. Дар кишваре, ки вазъи демографӣ
мунтазам афзоиш меѐбад ва беш аз 70 фоизи аҳолиро насли ҷавон ташкил
медиҳад, муайян намудани сиѐсати давлатии љавонон аз нуктаи назари
сиѐсї ва иљтимої ањамияти калон дорад. Ба сиѐсати љавонон, њамчун
бахши стратегї ва афзалиятноки сиѐсати давлатӣ дар ҳамаи марҳилаҳои
рушди ҷомеа таваҷҷӯҳи махсус зоњир мегардад.
Нињоятуламр моњи октябри соли 2011 Стратегияи сиѐсати давлатии
ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020 ќабул гардид. Њуљљати
мазкур ба татбиқи сиѐсати давлатии љавонон ба фароњам овардани
шароити ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва ташкилӣ, кафолатњо барои аз љониби
љавонон интихоб гардидани роҳи зиндагї, худтатбиқнамоии шахсии
ҷавонон, рушд ва дастгирии иттиҳодияҳои ҷамъиятии ҷавонону кӯдакон,
ва ташаббусҳои онњо нигаронида шудааст.
Аммо ба ин нигоњ накарда, аз љониби Њукумати Љумњурии
Тољикистон барои њифз ва корбарї ба ин табаќаи воќеан нерўманди љомеа
нињоди асосї ва маќомоти дахлдор баъд аз чанд маротибаи таљдиди
сохтор, яъне Кумитаи љавонон, варзиш ва саѐњии назди Њукумати
Љумњурии Тољикистон таъсис дода шуд. Сохтори мазкур барои таъмин ва
идома додани сиѐсати пешгирифтаи Пешвои миллат Эмомалї Рањмон дар
бораи љавонон роњандозї гардидааст. Нигоњи неки Њукумати кишвар
барои манфиатњои љавононро бештар њимоя карда, орзуву омоли онњоро
дар њаѐт амалї месозад ва барои кору зиндагии шоиста, яъне фардои ободу
осудаи љавонон шароиту заминањои мусоид фароњам меорад. Давлату
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Њукумат ба љавонон њамчун нерўи созанда муносибат намуда, наќши
онњоро дар пешрафти кишвар басо муњим ва арзанда мешуморанд.
Пўшида нест, ки љавонони худогоњу худшинос ва ватандўсту
ватанпарвари мо дар њамаи љабњаву самтњо ташаббус нишон дода, дар
арсаи байналмилалӣ нуфузу обрӯи Ватани мањбубамонро баланд
мебардоранд. Дар марњалаи навини рушди иқтисодиву иҷтимоии
кишварамон љалби нерӯи ҷавонон, хусусан, дар татбиќи њадафњои созандаи
Њукумат нињоят муњим мебошад.
Як нуќтаро аз суханронии Пешвои миллат Эмомалї Рањмон, ки дар
нахустин љаласаи Шўрои миллии кор бо љавонон санаи 27 майи соли 2016
садо додааст, ѐдрас менамоям: «Мо иштироки фаъоли љавононро дар њаѐти
сиѐсиву љамъиятї њамеша љонибдорї мекунем ва љалби ин ќувваи фаъоли
љомеаро барои устувор гардонидани рукнњои давлатдории навин аз љумлаи
масъалањои аввалиндараља мешуморем». Ин суханон ифтихори бузургест
барои мо, љавонон.
Мо, љавонони кишвар аз љониби Пешвои худ соли 2017- ро ба як
ќишри љомеа ихтисос додану ин табаќаро дар маркази таваљљуњи худ ќарор
доданро њамчун туњфаи олї ќабул намуда, сањми босазои худро дур рушду
нумуи Ватани азизамон мегузорем.
Сиѐвуш Наботов,
докторанти риштаи ҳуқуқи
Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон
ПЕШВОИ МИЛЛАТ ИФТИХОРИ ҶАВОНОН
Ҳангоми омӯзиш ва таҳқиқӣ мавзӯҳои вобаста ба самти фаъолияти
Президент ва Пешвоѐни сиѐсӣ рисолаи таълифнамудаи як донишманди
риштаи ҳуқуқ хеле ҷолиб буд, ки бо чунин ҷумлаҳо оғоз мешуд: “Дилхоҳ
кишвари муосирро ба киштии бузурге шабоҳат додан мумкин аст, ки бо
қувваю маҳорати маллоҳони он дар уқѐнуси беканори ҷаҳонӣ шино
мекунад. Дар ҳайати кишти гурӯҳҳи маллоҳоне қарор доранд, ки бори
масъулияти ҳаракати бехатарии киштиро ба ӯҳда гирифтаанд. Ба ин даста
капитани киштӣ роҳбарӣ дорад, ки барои ҳаракати босуръати киштӣ,
беосеб бартараф намудани мавҷҳои пуртуғѐн, шахҳои зериобӣ, тӯфонҳои
пуршидати сарироҳ, дарѐфти оқилонаи “боди мурод” масъулияти бузург ба
дӯш дорад. Дар инҷо мо шартан Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмонродар
назар дорем, ки баъд аз пурра ва ба таври расмӣ ба фаъолият шуруъ
кардани Пешвои миллат ҳангоми анҷоми ваколатҳои мансаби президентӣ,
ки он ҳангом ӯ тибқи қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар
бораи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат» ба Президенти
амалкунандаи он вақт маслиҳат медиҳад ва самтҳои сиѐсати дохиливу
хориҷиро муаян месозад, бори гарони давладориро низ бар душ дорад, ки
ояндаи давлату миллат аз он вобастагӣ пайдо мекунад. Воқеан барои
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Тоҷикистон як давлати ҷавон чунин як шахси кордону пуртаҷриба ва дар
сиѐсат пухташуда бениҳоят зарур аст.
Ин киштӣ ба соҳили мақсад дар мавриде мерасад, ки агар капитан ва
дастаи маллоҳон якдилона тибқи нишондодҳои қутбнамо фаъолият бурда,
қоидаҳои киштирониро ба роҳбарӣ гиранд. Дар ин мисоли рамзии мо, ки
барои маърифати аҳамияти мавзӯи мавриди баррасӣ манзури хонанда
гардонидем, капитани киштӣ–Пешвои миллат-Президент, (баъдан Пешвои
миллат) дастаи маллоҳон- хизматчиѐни давлатӣ, қутбнамо-конститусия ва
қоидаҳои киштиронӣ- илми идоракуниро ифода мекунад.
9 декабри соли 2015 Маљлиси Намояндагони Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат»-ро ба тасвиб расонид.
Баробари ќабул шудани ќонун он мавриди таваљљуњи васеи мардуми
кишвар ва доирањои байналмилалї ќароро гирифт. Бо назардошти тағйиру
иловаҳо ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ворид гардидани
масъалаи мазкур дар сатҳи Конститутсия аз моҳи майи соли 2016, 8 ноябри
соли 2016, № 290 бошад Қонститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар
бораи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат» қабул гардид.
Қабул шудани Қонуни Ҷумҳурии Тољикистон «Дар бораи Асосгузори
сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат» яке аз муњимтарин рўйдодњои
сиѐсии кишвар дар солњои охир ба њисоб меравад. Ин ќонун дар низоми
ҳуқуқӣ ва сиѐсии Тољикистон ва дар таърихи давлатдории миллии тоҷикон
нињоди комилан ҷадид яъне нињоди Пешвои миллатро ворид намуд, ки он
њамчун кафили сулњу вањдат, суботу амният ва њифзи давлатдории миллии
мо фаъолият хоњад намуд.
Омӯзиши таҷрибаи таърихи ҷаҳонӣ ва назарбандиҳои илми гувоҳӣ
медиҳад, ки доштани “Пешвои миллат”, эътирофи бунѐдгузори давлат
барои рушди худшиносӣ ва роҳи ҳамвори тараққиѐти давлатдори вобаста
ба шароити дохилию байналмилаллӣ дар ҷаҳони ноором шарт ва зарур аст.
Соҳаҳои мухталифи илм низ аз ҷанбаҳои гуногун хизматҳои воқеии
онҳоро қадршиносӣ карда, таъсири нек ва қавии чунин симоҳоро дар
масири таърих барои рушд, ваҳдат ва пешрафти миллату ҷомеаҳо ѐдрас
карда, шинохт ва эътирофи онҳоро ба мисли “Пешвои миллӣ”, “Падарбунѐдгузори давлат” ва монанди инҳо вогузор карда,ба фазои илмҳои
сиѐсатшиноси ва ҷомеашиноси ворид кардааст.
Чунин ашхоси хизматнишондода дар ҳаѐти сиѐсии кишварҳояшон бо
номҳои гуногун дар руҳӯ равон ва қалби мардумашон ҳифз ва ѐдрас шуда,
мақоми ҳуқуқии гуногунро доро буданд. Нигоҳе ба таърихи ниҳоди
Пешвои миллат гувоҳи равшани ин гуфтаҳост.
Умумияти фаъолияти ниҳоди Пешвоӣ дар таҷрибаи ҷаҳонӣ
муаррифии олии давлат дар дохили кишвар ва арсаи байналхалқи маҳсуб
меѐбад, ки дар оянда халқ ва тамоми амалдорони давлатӣ ояндаи сиѐсати
давлатро дар мувофиқа обо он пиѐда месозанд. Ин умумияти пайдоши
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ниҳоди болозикр бо шахсияташ қишрҳои гуногуни ҷомеаро ором
намегузорад.
Мардуми Тољикистон шахсияти Эмомалї Рањмонро ба тадриљ њамчун
роњбари тавоною пуртаљриба ва њамчун Пешвои воќеии худ пазируфта, ин
мафњум ва ин маќом дар зењни љомеа пухта расида буд. Аз ин рў, Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Асосгузори сулњу вањдати миллї Пешвои миллат» бештар наќши маќоми њуќуќї бахшидан ба ин воќеияти
таърихиро дошт. (1, 21)
Ва бояд тазаккур дод, ки он замоне қонунҳои қабулшуда устувор
њисоб шуда, ва мавриди истиќболи њамагонї ќарор мегирад, ки воќеияти
љомеа, арзишњои умумимиллї ва манфиати давлат ва мардумро ифода дар
худ таҷвссум намояд. Ќонуни ЉТ «Дар бораи Асосгузори сулњу вањдати
миллї - Пешвои миллат» аз љумлаи њамин гуна ќонунњост, зеро он як
воќеияти аллакай вуљуддоштаро ба таври умумимиллӣ расмияти њуќуќївву
сиѐсӣ дар ҷомеаи башарии Тоҷикистон бахшид.
Барои дарки дурусти ањаммият ва моњияти ин мавзўи таърихї дар
љомеа аз тарафи олимон ва муњаќќиќони кишвар низ талошњои љиддие
анљом шуданд, ки њар яке ба пањлуњои гуногуни ин масъала рўшанї
андохтанд.
Башарият гувоҳ аст, ки на ҳама сарварони давлат ба таърих ҳамчун
пешвои миллат ворид шудаанд. Як шахсият вақте ба падидаи пешвои
миллат табдил мешавад, ки вай ба дарки масъулиятнокӣ ва масъулияти
таърихии худ дар сарнавишти ҳамватанони худ барои як кишвар барномаи
дақиқ ва масири пуриқтидори пешрафтро эҷод ва василаҳои амалӣ шудани
онро фароҳам меоварад.
Дар қарни бистум дар таърихи башарият номи пешвоѐни эътирофшудаи миллӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ, аз ҷумлаи Маҳатма Гандӣ, Шарл де Голл,
Франклин Рузвелт, Дэн Сяопин, Ли Куан Ю, Махатхир Муҳаммад дохил
шудааст. Ёдоварӣ аз ин сиѐсатпешагони номдор ҳамчун шахсиятҳои
таърихи тасодуф нест, зеро, ки онҳо барои миллату давлати хеш хидмати
барҷастае кардаанд. Онҳо на танҳо мақому нақши глобалии кишвари худро
тақвият бахшида, ҷаҳиши стратегиро дар иқтисод, сиѐсат ва фарҳанг
барномарезӣ ва амалӣ карданд, балки дар шароити хеле мураккаб ва
тақдирсоз тавонистаанд роҳи комил, роҳи расидан ба орзуҳову ормонҳои
инсониву миллии ҳамватанони худро дарѐфта, ҳамчун нерӯи
муттаҳидкунандаи миллат дар густариши ғояҳои ваҳдатофар ва ояндасоз
нақши таъсиррасон гузоранд.
Ба ҳамин маънӣ, дар даврони нав мардуми дунѐ Махатхир Муҳаммад
– пешвои мардуми Малайзия, Ли Куан Ю – сарвазири Сингапур, Дэн
Сяопин – раҳнамои мардуми Чинро чун пешвои миллӣ–шахсиятҳои
барҷастаи миллатсози мешиносанд. Ин пешвоѐн, аз як сӯ дар замони худ,
дар заминаи иттиҳоди миллат, пешрафти давлат ва кишварашон ба муваффақиятҳо расида, аз сӯи дигар, барои рушду такомули миллати худ дар
замонҳои баъд, заминаи устувор ва ҷиддӣ муҳайѐ сохтаанд.
83

https://bikhon.tj/

Пешвоѐни миллӣ тавонистаанд нақшаи пешрафти ояндаро дар пояи
арзишҳо ва манфиатҳои миллӣ пешниҳод ва дар кишварашон амалӣ
кунанд, ки таърих бо гузашти замон самараи хеле барҷастаи онҳоро исбот
кардааст.
Ва ниҳоят, пешвоѐни миллие, ки ѐд дар боло шуданд соҳиби обрӯву
эътибори байналмилалӣ шудаанд. Лоиқи қайд аст, ки миқѐси фаъолияти
онҳо маъмулан аз доираи кишварҳояшон берун баромада, ташаббус ва
тадбирандешиҳои байналхалқии ин пешвоѐн ба пешрафти кишварҳои
дигари ҷаҳон низ таъсири мусбат бахшидааст.
Саргузашти Асосгузори сухлҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллати мо
сароғоз ба ҳолати сиѐсии роҳбарони миллии муваффақ, ки дар боло зикр
шуданд, монанд аст. Эмомалӣ Раҳмон замоне ба сари қудрат омад, ки
Тоҷикистон ба ҷанги таҳмилии дохилӣ гирифтор буд ва кишварро хавфи
нобудӣ таҳдид
мекард,
мардум
ба
парокандагиву
гуруснагиву
нодорӣ ва ҷангҳои бемаънӣ рӯ ба рӯ буданд. Дар ин вазъи нобасомон
табиист, ки рисолати асосии пешво – ба созиш овардан ва муттаҳид
гардонидани гурӯҳҳои мухолифи ҷомеа дар асоси ғоияҳо ва кору пайкори
тоза, арзишҳо ва идеалҳои миллӣ мебошад.
Дар марњалаи таърихие, ки имрўз љомеа ва давлати мо аз сар
мегузаронад, њатто агар роњбари ќавии миллї намедоштем, онро бояд бо
ҷидду ҷаҳд месохтем ва худ меофаридем. Аммо хушбахтона, мо зарурати
ба таври сунъї сохтани чењра ва шахсияти Пешвои миллатро надорем, он
ба таври воќеї ба вуљуд омад.
Биѐед инҷо суол мегузорем ки чаро чунин шуд? Аввало, Эмомалї
Рањмон дар як марњилаи мураккаби таърихї ба сари давлат омада, бо
талошњои худ давлати тољиконро аз хатари воќеии нобудї наљот дод.
Хидматњои дигари ў низ бисѐр бузурганд, аммо фаќат њамин масъала, яъне
њифз ва наљоти давлатдории мо кофист, ки ному корномаи ин шахсият дар
таърихи халќи мо барои абад боќї монад. Аз ин рў, ба андешаи мо маќоми
Пешвои миллат як шакли олии арљгузории мардум ба хидматњои беназири
Эмомалӣ Раҳмон ва хусусан, ба арзишњои мењварии сиѐсати ў, яъне сулњу
вањдату суботу амният мебошад.
Масаъалаи Пешвои миллат масълаи амалии давлатдорї буда,
Пешвои миллат барои љомеаи мо њамчун як омили устувори таъмини
вањдат ва амнияти миллї дар марњалаи давлатсозї зарур мебошад. Яъне,
Эмомалї Рањмон бо он љойгоњи умумимиллии худ имрўз ба кафили сулњу
субот ва кафили њифзу пойдории давлатдории муосири мо табдил ѐфтааст.
Фахри Донишмандон қайд мекунанд, ки Эмомалї Рањмон имрўз на
њамчун шахс, балки њамчун як арзиш, њамчун як мафњум, њамчун як
сарвати миллї, њамчун як мењвари миллї матрањ аст. Ин љо сухан дар
бораи шахс намеравад, балки сухан дар бораи давлат, дар бораи
манфиатњои умумимиллї ва давлатдории миллї меравад. (1, 30)
Акнун мо шиҳиди он хоҳем буд, ки нињоди Пешвои миллат дар
атрофи шахсияти таърихии Эмомалӣ Раҳмон шакл гирифта, инкишоф
меѐбад ва ба воситаи нињодсозї, таљрибаи нодири давлатсозӣ ва нуфўзи
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муттањидкунандаи ў дар хизмати давлатдории миллї, дар хизмати њифзу
устуворсозии давлати миллї гузошта мешавад.
Ҳамин тариқ, Пешво ҷанбаи шахсӣ ва фардӣ дорад, яъне пешво ин
шахсест, ки тавассути донишу малака, қуваи ирода ва нуфуз метавонад
миллатро аз парокандагӣ ва давлатро аз вартаи нестӣ бираҳонад. Пешво
ин шахсест, ки мардум бе ягон маҷбуркуни вайро ҳамчун пешво эътироф
намудаанд ва аз қафои вай мераванд.
Дар шароити имрўзаи таърихї ва дар вазъияти кунунии
байналмилалї мо имрўз масъалаи муњимтар аз њифзи давлату суботу
амнияти миллї надорем. Дар пеши чашмамон дањњо кишвар табартақсим
шуда истодаанд, тўфони берањми набарди абарќудратњо кишварњоро фурў
мебаранд. Аз ин рў, њифзи давлат масъалаи раќами яки ҳар яки мост. Пас,
нињоди Пешвои миллат њамчну кафили сулњу амнияти давлат як зарурати
љидист.
Мо бояд на дар доираи назарияпардозиҳои илмӣ балки дар матни
воќеияти имрўзаи љомеа, минтаќа ва љањон андешаронӣ намоем. Чавонон
низ бояд ҳамеша дар андешаи дар паҳлуми пешвои миллат бо як ҳиси
ифтихоротӣ талош варзанд.
Тавре, дар боло зикр намудем бисѐре аз давлатњои муосир ва
пешрафтаи љањон ташаккул ва ѐ эњѐи давлатдории худро бо ному хидмати
шахсиятњои алоњидаи таърихї вобаста медонанд ва онњоро дар замони
зиндагияшон њамчун пешвои миллї эътироф намудаанд. Масалан, таъриху
давлатдории ИМА-и демократї, ки асосгузори демократияи ҷаҳонист ба
номи Ҷорҷ Вашингтон, Фаронса бо Шарл Де-Голл, Чин бо Мао Зе Дун,
Туркия бо Камол Отатурк пайвастагии зич доранд. Дар кишварҳои аъзои
ИДМ бошад, Владимир Путинро дар наҷоту эҳѐи давлатдории Русия ва ѐ
нақши таъйинкунандаи Нурсултон Назарбоевро дар ташаккул ва рушди
давлатдории миллии қазоқҳо инкор наменамоянд. Эътирофи хидмат ва
љойгоњи табиї ва воќеии ин шахсиятњо њаргиз давлатњои зикршударо аз
сифати демократї мањрум накардааст. Масалан, дар кишвари дўсту
њамсояи минтаќавии мо – Ќазоќистон, парлумон Президент Нурсултон
Назарбоевро ба таври расмї маќоми «Элбосї» ѐ Пешвои миллатро дода,
ўро њамчун кафили вањдат ва њифзи давлатдории миллї эътироф
намудааст. Ин маќомро доштани Н.Назарбоев боиси суботи бештари
вазъияти сиѐсї дар ин кишвар нагаштааст. Илова бар ин, ҳеҷ як шахс
наметавонад Ќазоќистонро як давлати ќафомонда ѐ ѓайридемократї
номад.
Ҳамагон медонанд, ки он солҳои мушкил ки паси сар кардем роҳбари
давлат Эмомалӣ Раҳмон дар навбати аввал бо таҳаммул ва таҳлили дақиқи
воқеиятҳо дар пайи сафару гуфтушунид бо раҳбарони давлатҳои дахлдор
дар қазияи ҷанги кишвари мо шуд, бо гурӯҳҳо ва нерӯҳои мухолиф
ва ҷангҷӯѐни дохилӣ рӯ ба рӯ шуд, музокира кард, сулҳ баст ва роҳро барои
эҷоди сулҳ боз намуд. Имрӯзҳо мардум ба кулли медонанд, ки ду хизмте ки
Эмомалӣ Раҳмон дар вартаи миллати шарафманди тоҷик кардааст ҳар касе
нодида мегирад барҳақ ношукр ва кӯр аст. Якум. Бидуни истисно тамоми
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узви ҷомеа эътироф мекунанд, ки барқарор шудани сулҳу субот ва Ваҳдати
миллӣ дар мамлакат аз бузургтарин хидмати пешвои миллати мо, ки баъди
пош хурдани Иттиҳоди Шуравӣ роҳбарони давлатҳои собиқ Шуравӣ ин
корро ба гунаи Эмомалӣ Раҳмон анҷом надодаанд. Хидмати дуюме,ки
Пешвои муазами мардуми тоҷик Эмомалӣ Раҳмон дар ҳаққи милати хеш
кардааст, ин барқарор сохтани сохти конститутсионӣ кишвар ва ба даст
овардани Истиқлолияти устувори Тоҷикистон ва таъмини амнияти
мардуми кишвар мебошад.
Тавре қаҳрамони миллати афғон Аҳмадшоҳи Масъуд қайд
менамояд: Истиқлолият ба Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонов-ин
сиѐсатмадори дараҷаи ҷаҳониро дод. Имрӯз ӯ машҳуртарин фарзанди
Тоҷикистон ва тамоми тоҷикони ҷаҳон ва дӯсти ҳақиқии Афғонистон
аст.
Агар аз назари таҳқиқ ба пирузиҳои Эмомали Раҳмон назар кунем,
асоси пирӯзиҳои таърихии Эмомалӣ Раҳмон ҳадафҳои олии миллӣ ва
барномарезиҳои дақиқу созандаи ӯст, ки бо нерӯи иродати бузург дар сатҳи
сиѐсати давлатӣ барои эҳѐи иқтидори маънавии тоҷикон ҳама васила ва
заминаҳоро муҳайѐ сохт. Маҳз ҳамин сиѐсати қавӣ боис шуд, ки ҷомеаро аз
бӯҳрони амиқи сиѐсӣ берун овард, бо татбиқи ислоҳоти конститутсионӣ ва
поягузориву такмили ҳокимияти давлатӣ дар саросари кишвар низоми
собит ва фазои мусоидро устувор намуд, ки он сарчашмаи ҳамаи
бунѐдкориҳо, тараққиѐт ва сарсабзиҳои кишвари мост.
Ҳамчунин бо дарку љамъбасти ин дастовардњои бунѐдї метавон
дарѐфт, ки сабаби эњтироми амиќ, эътимоди устувор ва ифтихори
мардуми Тољикистон ба Пешвои миллии худ дар чист. Ин аллакай ба
тамоми Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳонӣ маълум аст, ки дар асно ҳануз Расул
Ғамзатов шоири халқӣ, Қаҳрамони Меҳнати сотсиалистӣ, соли 2003 гуфта
буд...Инсони боҷасорату хирадманд – Президенти Тоҷикистон тавонист
формулаи сулҳи ҷанги бародаркушро ѐбад…
Ба андешаи мо барои минбаъда солҳои давлатдорӣ бо иштирокии
қишри ҷавони доштани чунин Пешвои миллат марҳилаи рушди давлатдори
ҳисоб ѐфта, дар роҳи тасдиқи рукнҳои давлатдории муосир қадами устувор
хоҳад буд.
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НАЗАРИ НЕКИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ БА ЉАВОНОН
Дар Паѐми навбатии Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ - Пешвои
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар
баробари таҳлилу баррасии сиѐсати дохиливу хориҷии мамлакат, аз ҷумла
расидан ба истиқлолияти энергетикӣ ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии
мардум ба ҳамаи сохторҳои марбута дастуру супоришҳои мушаххас дода
шуд. Махсусан бо пешниҳоди Пешвои миллат соли 2017 “Соли ҷавонон”
эълон гардид, ки ин иқдоми некро нерўи фардосози ҷомеа ба шоистагӣ
истиқбол намуданд [1].
Дар ҷомеаи имрӯза дар кори пешбурди соҳаҳои мухталифи иқтисоди
миллӣ мавқеи ҷавонон хеле муҳим аст. Зеро ин қишри ҷомеа дорои
иродаи тозаю нав, нерӯи муҳими пешбарандаи чомае буда, истифодаи
васеи технологияи муосирро дар истеҳсолот метавонад ба хубӣ таъмин
созад. Махсусан, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки қисми зиѐди аҳолиро
ҷавонон ташкил медиҳанд, Ҳукумати мамлакат ба ин қисми аҳолӣ диққати
махсус медиҳад.
Бояд гуфт, ки имрўз ҳукумати мамлакат сиѐсати ҷавононро дастгирӣ
намуда, дар ҳамаи соҳаҳои ҳаѐтан муҳим саҳми ҷавононро назаррас унвон
намудааст. Махсусан, таблиғи насли наврас ба омўзиши мероси таърихӣ,
ташаккули худшиносиву худогоҳии миллӣ аз таваҷҷўҳи хоси мақомоти
раҳбарии кишвар ба эҳѐву шинохти арзишҳои миллӣ сарчашма мегирад. Аз
ин рў Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон нисбати рисолати љавонон чунин таъкид намудаанд:
«Ҷавонон бояд номбардори ниѐгони хирадманд, сулҳпарвар, эҷодкор ва
баору номуси хеш бошанд». Моҳияти ин нуктаи муҳими таъкид намудаи
Президенти мамлакат, пеш аз ҳама, назари неки Пешвои миллат ба
чавонон мебошад.
Бо гузашти замон дар таърихи давлатдории тоҷикон дар даврони 26соли Истиқлолияти давлатӣ нақш ва мақоми ҷавонон боз ҳам густурдатар
ба назар мерасад. Ин нукта борҳо дар суханрониҳои Асосгузори сулҳу
Ваҳдати миллӣ Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид
гардида, аз ҷумла ишорат шудааст, ки ҳар гуна тадбире дар мамлакат
андешида мешавад, пеш аз ҳама, ба манфиати ҷавонон ва барои беҳбудии
ҳаѐти онҳо амалӣ мегардад [2, 42].
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Дар Паѐми навбатии Пешвои миллат ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон 22 декабри соли 2016 бори дигар қайд гардид, ки ҷавонон бояд
аз ҳама қишрҳои ҷомеа бештар фаъол бошанд, ташаббусҳои созанда
пешниҳод намоянд, рамзҳои давлатӣ, муқаддасоти миллӣ ва дастовардҳои
истиқлолиятро ҳифз кунанд, дар ҳаѐти сиѐсиву иҷтимоии Тоҷикистон бо
дасту дили гарм ва неруи бунѐдгарона ширкат варзанд, амнияти давлат ва
шарафу номуси ватандориро ҳимоя карда, худро аз ҳама хавфу хатарҳои
номатлуби ҷаҳони муосир эмин нигоҳ доранд ва парчамбардори ин
сарзамин, марзу бум ва кишвари муқаддасамон бошанд. Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон “Дар бораи сиѐсати давлатии ҷавонон” ва дар ин замина
таъсис ѐфтани Кумитаи кор бо ҷавонон аз ҷумлаи чунин тадбирҳои муҳим
маҳсуб мешавад.
Таваҷҷўҳ ба таърихи давлатдории Тоҷикистон дар даврони таҳкими
Истиқлолияти давлатӣ ин амрро ба таври воқеӣ ба субут мерасонад, ки
масъалаи таҳкими сиѐсати давлатии ҷавонон ҳанўз аз оғози фаъолияти
Пешвои миллат, аз ҷараѐни баргузории Иҷлосияи XVI-уми Шўрои Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон сарчашма мегирад. Вобаста ба ин, даврабандии
ташаккули сиѐсати давлатии ҷавононро аз қабули Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон “Дар бораи сиѐсати давлатии ҷавонон”, ки соли 1993 cурат
гирифт, метавон муқаррар намуд, ки баъдан дар заминаи он ташаккул
ѐфтани раванди сиѐсиву иҷтимоӣ ва иқтисодии ҷомеа нақш ва ширкати
ҷавононро муқаррар сохтааст.
Ба хамин хотир ҷавонон бояд на танҳо маҷозан ояндаи миллат
бошанд, балки бояд созандагони ҳақиқӣ ва воқеъии миллат, соҳиби ин
сарзамин, нигаҳбони марзу буми кишвар, муҳофизи обрӯ ва ҳаѐву номуси
Ватан, зиндакунандаи анъана ва урфу одатҳои гузаштагон ва дар маҷмуъ
посбони номусу нангу ори тоҷик бошанд ва битавонанд тоҷикро чун як
миллати мутамаддин муаррифӣ кунанд.
Вақте сухан дар мавриди марҳалаи аввали ташаккули сиѐсати
давлатии ҷавонон дар Тоҷикистон дар оғози даврони соҳибистиқлолӣ
меравад, бояд таъсири ҷанги шаҳрвандӣ ҳамчун омили муассири коҳиши
вазъи иҷтимоиву иқтисодии ҷомеа ба эътибор гирифта шавад, ки албатта,
он, пеш аз ҳама, ба ҳаѐти ҷавонон аз ҳар ҷиҳат таъсири манфӣ расонидааст.
Ин таъсир дар навбати аввал дар гумроҳшавии ҷавонон ва бар асари он
талафоти зиѐди ҷонӣ дидани ин насли фардосоз дар айѐми ҷанги
шаҳрвандӣ ба зуҳур мерасад, ки албатта, ба раванди татбиқи сиѐсати
мазкур то ҷое таъсиргузор омад.
Гузашта аз ин, саҳм ва мақоми ҷавонон дар татбиқи қонуну
барномаҳои давлатӣ ва санадҳои меъѐриву ҳуқуқӣ хеле муҳим ва назаррас
арзѐбӣ мешаванд, ки дар саҳифаҳои таърихи давлатдории навини
Тоҷикистон асноди фаровоне ин ҳақиқатро шарҳу тавзеҳ медиҳанд [3].
Боиси сарфарозист, ки ҳамин гуна нигоҳ ба таъриху фарҳанг ва
арзишҳои маънавии гузашта дар ҷомеаи мо миѐни ҷавонон сол аз сол
тавсеа пайдо менамояд. Ин аз он дарак медиҳад, ки сиѐсати маънавибунѐди
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Пешвои миллат барои тарбияи фикриву маънавии насли ҷавон нақши
рўшан мегузорад. Афзудани шумораи ҷавонони лаѐқатманд, олимону
шоирон, ихтироъкорон, ҳунармандони ҷавон ва тарбияи аксари онҳо дар
рўҳияи худогоҳӣ аз ин амри муҳим дарак медиҳад.
Бо шукўҳи хоса таҷлил гардидани Рўзи ҷавонони Тоҷикистон, ки аз
соли 1998 то кунун ҷараѐн мегирад, худ падидаи нодире ба шумор меравад,
ки сиѐсати давлати кунунии тоҷиконро дар ҷодаи эҳтиром ва ғамхорӣ
нисбат ба насли наврас ифода менамояд. Дар баробари ин, барои
дастгирии ҷавонони болаѐқат ҷоизаҳои махсуси илмӣ, аз ҷумла Ҷоизаи
давлатии ба номи Исмоили Сомонӣ, ҷоизаҳои Кумитаи ҷавонон, ва варзиш
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар ҷоизаҳо дар риштаҳои илм, маориф,
адабиѐт, ҳунар таъсисѐфтаанд.
Воқеан, имрӯзҳо ҷавонони кишвар дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии
халқ: сиѐсат, иқтисодиѐту иҷтимоиѐт, фарҳанг, тандурустиву саноат ба
монанди инҳо саҳми ҳалкунанда доранд ва дар як вақт давлат низ ба
ҷавонон таваҷҷуҳи махсус зоҳир намуда, ҳуқуқи онҳоро ба моликият ва
фаъолияти соҳибкорӣ низ кафолат медиҳад. Мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон “Дар бораи ҷавонон ва сиѐсати давлатии ҷавонон”, ҷавонон
ҳуқуқ ба меҳнат, истироҳат, ҳифзи саломатӣ ва таҳсил дошта, ҳамзамон
давлат дастгирии оилаҳои ҷавон ва иҷтимоии ҷавононро дар мадди
аввалиндараҷа қарор медиҳад [4].
Ман боварии комил дорам, ки Ватани азизи мо дар ояндаи наздик як
давлати аз ҷиҳати иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангӣ пешрафта мегардад.
Зеро бунѐди роҳҳо, пойгоҳҳои барқӣ, пулҳои боҳашамат ва нақбҳои
нақлиѐтӣ нишонаи рушду нумӯ аст ва он моро ба тамоми қитъаҳои дунѐ
мепайвандад.
Мо – ҷавонон бахусус олимони чавон назари неки Пешвои миллатро
дар калби худ мепарварем ва барои ободии Ватани азизамон Тоҷикистон
ва боло рафтани обрӯю нуфузи он дар ҷаҳони имрӯз аз фарзанди фарзонаи
Тоҷикистон Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ибрат гирифта, барои боло
бурдани обрӯю эътибори Ватани азизамон кору пайкор хохем кард.
1.
2.
3.
4.

Адабиѐт
Паѐми Президенти Чумхурии Точикистон
ба Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон. 22 январи соли 2016.
Начотбахши миллат ва давлат. Душанбе, 2015.
Маљаллаи Љавонони Тољикистон аз 20-уми августи соли 2017.
Сомонаи Кумитаи кор бо љавонон ва варзиши назди Њукумати
Љумњурии Тољикистон. youth.tj.
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Луќмон Норбобоев,
сармуаллими ДИС ДДТТ
ПЕШВОИ МИЛЛАТ – ИФТИХОРИ МИЛЛАТ
Таърих гувоњ аст, ки дар њар як давру замон роњбаре, сарваре ба дунѐ
омадааст, ки бо амалњои неки худ, сиѐсати созандаи худ ба дили халќаш абадан
љой гирифтааст. Имрўз мардуми зањматќарини тољик низ бешак хушбахту
сарбаланд аст, ки тањти роњбарии марди хирадманде зиндагї дорад, ки
ватандўстї, ободкориву созандагї, љонфидої бањри халќу миллат маќсаду
мароми доимии ўст.
Иҷлосияи XVI Шўрои Олӣ, ки дар кохи Арбоби шаҳри бостонии Хуҷанд
баргузор гардида буд, барои халқи мо воқеан иҷлосияи тақдирсоз гардид, зеро
дар он Эмомалӣ Раҳмон роҳбари давлат интихоб гардид. Эмомалӣ Раҳмон
замоне роҳбарии давлатро ба ӯҳда гирифт, ки ҷанги дохилӣ, бесарусомонӣ
боиси харобиҳои зиѐд шуд ва миллати тоҷикро хавфи нобуд шудан таҳдид
мекард. Дар чунин вазъияти тангу вазнин Эмомалӣ Раҳмон, инсони бошуҷоат
ва боварибахш ба тамоми мардуми Тоҷикистон қасам ѐд кард, ки бо тамоми
ҳастиаш Ватанро обод, мардуми парешонгардидаро сарҷамъ мегардонад. Ин
марди накӯ аз соли 1992 инҷониб сарварии кишварамонро ба ўњда доранд ва
таи бисту шаш сол инљониб ҳамчун Президенти давлати демократию
ҳуқуқбунѐд боре ҳам аз қавли худ даст накашидаанд. Мардуми гурезаро ба
Ватан бозгардонида, мамлакатро рӯз аз рӯз ободтар ва зина ба зина ба
истиқлолияти энергетикӣ муваффақ гардонида истодаанд ва ин стратегияро то
ҳол идома медињанд. Маҳз чунин талошҳо ва ҷонфидоиҳояшон тамоми
мардуми тоҷикро рӯҳбаланд ва дар атрофашон иттифоқ намудаанд. Дар
ҷамъомаду вохӯриҳо мардум Президенти кишварамонро бо меҳру самимияти
беандоза “падари миллат”, “ҷаноби олӣ”, “пешво” мегӯянд ва ин худ шаҳодати
он аст, ки Эмомалӣ Раҳмон чун падар, пешво дар дилу дидаи мардуми
шарафманди тољик ҷой гирифтааст.
Таҳкими ҳокимияти давлатӣ ва истиқлолияти миллӣ, хомўш намудани
ҷанги бемаънои харобиовар, барқарор ва устувор кардани сохтори фалаҷгардидаи ҳокимият, таъсиси Артиши миллӣ ва нерўҳои посбони сарҳад,
баргардонидани муҳоҷирони иҷборї ба Ватан, гузаронидани ислоҳоти
конститутсионї дар мамлакат, сулҳи тоҷиконро ба даст овардан ва аҳволи
иҷтимоӣ ва иқтисодии мардумро дар арсаи байналмилалӣ афзудан аз ҷумлаи
хизматҳои беназири таърихии Эмомалӣ Рањмон маҳсуб меѐбанд. Ин талошҳои
созандаи Президентамонро на танҳо тоҷикон ва тоҷикистониѐн, балки тамоми
ҷаҳониѐн дарк кардаанд ва ҳамҷун сарвари кордону соҳибтаҷриба эътироф
кардаанд. Ба ин хотир, Эмомалӣ Раҳмон – Президенти Тоҷикистон расман
“Пешвои миллат” номида шуд. Дар таърихи давлату халқи тоҷик 9 декабри
соли гузашта воқеаи фаромўшнопазир ба амал омад. Вакилони Маҷлиси
Намояндагони Маҷлиси Олии Љумҳурии Тоҷикистон Ќонуни Љумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат»90
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ро қабул карданд. Тамоми мардуми тоҷик онро бо як ҳисси ифтихору
қаноатмандӣ қабул намуд.
Насли ҷавон бояд донад, ки фазои сулҳу ороме, ки имрӯз дорем, бо кадом
мушкилиҳо ба даст омадааст. Баҳри ин сулҳу суботро нигоҳ доштан ва рушду
нумӯи Ватан доимо омода бошанд, пайваста дараҷаи маърифатнокии худро
баланд бардоранд. Барои ин таҳти сиѐсати хирадмандонаю бунѐдкоронаи
Пешвои миллат, Президенти мамлакатамон Эмомалӣ Раҳмон тамоми
имкониятҳои зарурӣ фароҳам оварда шудаанд. Чї тавре ки худи сарвари давлат
дар паѐмҳои ҳарсола қайд мекунанд, маориф дар сиѐсати давлат дар ҷои аввал
меистад, зеро танҳо мардуми соҳибмаърифат метавонад кишварро обод ва дар
арсаи байналмиллалӣ муаррифӣ ва соҳибобрӯ гардонад.
Сарварии Пешвои миллат, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Президенти
Љумҳурии Тоҷикистон, мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон поянда бод!
Нурихон Охунљонова,
мутахассиси шуъбаи тањлил
ва робита бо љомеаи ДДЊБСТ
ЭМОМАЛЇ РАЊМОН – АРЉГУЗОРИ ЗАБОНИ МИЛЛЇ
Таърих гувоњ аст, ки забони модарии мо марњилањои гуногуну
пурихтилофи таърихиро аз сар гузаронида, то имрўз расида ва басо
ќудратманду балеѓу малењ гардидааст.
Агар мо ба таърихи куњан назар афканем, бо мурури замон ва
гузашти садсолаҳо аз шохаҳои забони ориѐӣ дигар забонҳо вобаста ба
давру замон ва макону маҳалҳо ба вуҷуд омаданд. Бо вуҷуди ҳамагуна
тохтутозҳои бераҳмонаву ғоратгарона, сӯхтору қатлу куштор, шикасту
парокандагӣ ва хусумату таассубҳо соҳибзабонон тавонистанд асолати
забони тоҷикиро нигоҳ доранд ва онро аз таъсири дигар забонҳо наҷот
диҳанд.
Забони тоҷикии форсӣ бештар аз ҳазор сол яке аз бузургтарин
забонҳои илмию байналмилалӣ ба шумор мерафт. Осори бою гаронбаҳо ва
пурарзиши адибону олимони фарзона, чун Рӯдакии Панҷрӯдиву
Фирдавсии Тӯсӣ, Абӯалӣ ибни Синои Бухороиву Носири Хусрави
Қубодиѐнӣ, Абӯрайҳони Беруниву Бедил, Саъдиву Ҳофизи Шерозу
Абдураҳмони Ҷомӣ, Шоҳини Хатлониву Аҳмади Дониш ва садҳои дигар
тайи зиѐда аз ҳазору сад сол ҷаҳони ботини инсониятро шаҳомати маънавӣ
бахшида, дар масъалаи ба арши аъло расонидани забони тоҷикӣ саҳми
муносиб гузоштаанд.
Таърих собит намудааст, ки устуворӣ ва пойдории ҳар миллату
давлат пеш аз ҳама забони миллӣ аст. Миллату давлатҳое, ки дар давоми
мавҷудияти таърихии худ бо тамаддун ва осори гаронбаҳо ба иллати аз
даст додани рӯҳи миллии хеш, яъне забони модарӣ аз саҳифаи таърих дур
шудаанд, кам нестанд. Маҳви забон ин маҳви миллат аст.
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Дар замони хатарҳои ҷаҳонишавӣ барои миллатҳо ва халқиятҳои
хурду бузурги сайѐра аз байн рафтани забони миллии халқу миллатҳои
бузург, ба сифати забони давлатӣ ва коргузорӣ қабул намудани забонҳои
ғайр буда, бояд ба ҳар миллату миллатҳои соҳибзабон сабақи ҷовидонии
таърихӣ бошад.
Дар ин љода далели барљастаи эњтироми баланду беназири Пешвои
муаззами миллати мост, ки ба номи “Забони миллат - њастии миллат”
китоби бузурге эљод намудаанд. Ин китоб саршор аз ифтихори миллї буда,
бо услуби шевою оммафањм дар бораи таърихи забони тољикї ва
марњилањои рушди он њикоят мекунад. Бо иншои китоби пурмуњтаво
Президенти мамлакат бори дигар ва бо далелњои фаровону муътамаду
раднопазир тавоної ва мартабаи волои забони тољикиро собит намудаанд.
Дар китоби “Забони миллат- њастии миллат” доир ба даврабандии
таърихи забони тољикї, мардуми ориѐї, забони онњо ва љойгоњи забони
тољикї дар гуруњбандии забонњои эронї сухан рафта, зикр мегардад, ки
забони тољикї дар тули таърихи чандњазорсолаи хеш бо вуљуди он њама
бархурд ва руѐрўї бо чандин забонњои тавонои дунѐ чењраи аслии худро
нигоњ доштааст, ки ин далели тавоноии бунѐди ин шохаи забони ориѐї аз
давраи бостон то имрўз мебошад.
Дар фаслномањо он истилоњи “ориѐї” њамчун номи этникї ва номи
забони мардумони њиндуэронї бар пояи маќом ва маънои воќеии таърихии
он, муштаракоти забонї якљо бо муштаракоти суннативу динї ва
фарњангии мардум дар мисоли “Авесто” ва “Ведо”, ки ин ду ѐдгори
арзишманд манбаи муштарак доранд ба таври муфассал маълумот оварда
шудааст.
Њамчунин, дар ин китоби арзишманд оид ба масъалањои куњантарин
намунањои хаттии забони тољикї ба монанди
катибањои Бесутуни
Дориюши кабир, таърихи ташаккули забони тољикї ва марњилањои он,
хусусиятњои мањаллї ва лањљавии забон, маънои вожаи “тољик”, фасоњату
балоѓати забони тољикї, забони тољикї дар давраи истилои араб ба њайси
забони зиндаи муошират, забони модарии мо дар ањди Тоњириѐн,
Саффориѐн, Сомониѐн, Ѓазнавиѐн, Зиѐриѐн, Оли Буя, Салљуќиѐн, Ѓуриѐн,
Хоразмшоњиѐн ва нуфузи забонњои бегона ба забонњои мо сухан рафтааст
ва хонанда метавонад аз ин китоб аз таърих ва замони пайдоиши забони
тољикї пурра бархурдор гардад.
Агар мо ба таърих назар афканем, дар муќоиса бо ањдњое, ки
зикрашон дар боло рафт, давраи нави ташаккулу таҳаввули забони миллӣ
ба замони давлатдории Сомониѐн иртибот мегирад.
Замони салтанати Сомониѐн забони миллӣ таҳкиму густариш ѐфта,
амирони хирадпарвари Сомонӣ раванди таъсири саросарии забони порсии
дарии тоҷикиро дар қаламрави давлат ҷиддӣ назорат мекарданд ва бад-ин
тариқа, дар ташаккули забон дар давраи дигари таърихӣ саҳми бориз
гирифтанд. Дар он давра доираи нуфузи забони арабӣ, ки ба сифати
забони дину сиѐсат ва илму фарҳанг мутадовил буд, ҳадафмандона маҳдуд
гардида, забони порсӣ (дарии тоҷикӣ) ба забони илму маърифат бадал шуд,
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то ҷое ки бо амри Мансур ибни Нӯҳи Сомонӣ ( 961- 984) китоби машҳури
«Тафсири кабири Табарӣ» ба забони порсӣ тарҷума гардид.
Дар ин давра шоирону адибони барҷастаи адабиѐти классикии
тољику форс устод Рӯдакӣ, Шаҳиди Балхӣ, Абӯшакури Балхӣ, Кисоии
Марвазӣ ва Фирдавсӣ бо ашъори нотакрори хеш ба майдони адабу
фарҳанг ворид гардида, забони порсӣ-тоҷикиро дар баробари забони
арабӣ устувор намуданд. Воқеан, њам забони миллӣ дар замони Сомониѐн
боиси ба вуҷуд омадани мероси гаронмояи илмӣ ва фарҳангӣ гардид.
Ин љо мо гуфта метавонем, ки љавҳари фарҳанги бостонии моро
кушодазабонӣ, андешамандӣ, нуктапардозӣ ташкил додаанд ва халќи
тољик сухан ва забонро, пеш аз ҳама, ба як ҳадафи асосӣ – огаҳӣ бахшидан
ва бедор намудани ҷомеа корбаст кардааст.
Боиси хушнудист, ки аз оғози даврони соҳибистиқлолии миллӣ,
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, бахусус Асосгузори сулњу вањдати миллї
- Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї
Рањмон ба масъалаи рушди забони давлатӣ, мақом ва истифодаи
ҳамаҷонибаи он тадбирҳои муассир меандешанд.
Мањз марњилаи соњибистиќлолї барои мардуми сарбаланди тољик
имконоту шароити нињоят мусоид фароњам овард,
то дар роњи
худшиносии таърихию миллї ба сарнавишт, таърихи гузашта, забону
фарњанг ва маќому манзалати ниѐгони хеш бо диди комилан љадид назар
афканда, равандњои муњими таърихию фарњангиамонро дар тобишу
маънињои љањони мутамаддин рушду такомул дињем.
Њамагон хуб медонем, ки тамоми ганљинаи беназири адабу илму
фарњанги миллат танњо тавассути забон љовидона боќї мемонад. Инчунин
набояд фаромўш кард, ки забони миллат рукни асосии давлатдорї ва
Истиќлолияти давлатї буда, дар пойдорї ва тањкими давлату давлатдорї
маќом ва наќши муассир дорад.
Ин аст, ки Сарвари мамлакат њамчун сиѐсатмадори хирадманд ва
ѓамхори миллату арљгузори њаќиќии муќаддасоти миллї ќомилан барњаќ
таъкид менамоянд: «Забони тољикї њамон ваќт дар маќоми забони илму
фарњанг ќарор мегирад, ки агар бо ин забон истилоњоти илмї, аз љумла, сабки
нигориши илми муосир ба вуљуд оварда шавад».
Шоистаи ќайд аст, ки имрўз забони тољикї ба тамоми меъѐру
талаботи илмї љавобгў мебошад. Ин забон ба монанди аксарияти забонњои
дунѐ баѐнгари номи миллати тољик мебошад ва айни замон марњила ба
марњила дар њоли густариш ќарор дорад.
Вазифаи муҳиме, ки имрӯз пешорӯи аҳли илму маорифи кишвар
қарор дорад, ин ба мақоми забони илм расонидани забони тоҷикӣ аст.
Муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва илмии ҷумҳурии Тољикистон бо
назардошти иҷрои моддаи 10 «Забони илм»-и Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва
талаботи «Барномаи рушди забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои
солҳои 2012-2016» уҳдадор карда шуданд, ки барои ташаккули забони
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тоҷикӣ ҳамчун забони илм ва рушду танзими истилоҳоти илмӣ тадбирҳои
муассир андешанд.
Бо вуљуди он ки барои рушди забони тољикї аз љониби олимону
забоншиносони кишвар ба монади профессорон Муњаммадљон Шакурї,
Додихудо Саймиддин, Сайфиддин Назарзода, Мирзо Њасани Султон,
Саидрањмон Сулаймонов, Азим Байзоев, Бањриддин Камолиддинов,
Туѓралхон Шокиров, Абдуљамол Њасанов ва чандеи дигарон тањќиќоти
арзишманд сурат гирифтааст, ки њанўз басанда нест. Ба андешаи мо, муњим
аст, ки доманаи тањќиќи илмї дар ин љода густурдатар гардад.
Яке аз масъалаи муҳиме, ки барои ба забони илм табдил ѐфтани
забони тоҷикӣ аҳамияти аввалиндараҷа дорад, таҳияи истилоҳоти илмӣ,
мебошад. Ҳамчунин, таҳия ва ҳамгунсозии истилоҳоти забон, таҳқиқи
масоили услубшиносии забони тоҷикӣ, фарҳангномаҳои классикии форсӣтоҷикӣ, таҳия ва нашри фарҳангҳои русӣ ба тоҷикии истилоҳоти техникӣ,
технологӣ, биология ва тиб, таҳияи вожаномаву муҳовараҳои дузабонаю
сезабона, таъмини тарҷумаи расмии ҳуҷҷатҳои соҳавӣ ба забони давлатӣ,
таҳияи Барномаи сатҳи академии забони тоҷикӣ ва забони илм,
фарҳангҳои истилоҳотии соҳавӣ, тафсирии англисӣ-русӣ-тоҷикии
истилоҳоти технологияи компютерӣ, таҳияи барномаҳои тарҷумаи
компютерӣ аз забони тоҷикӣ ба забонҳои дигар ва аз забонҳои дигар ба
забони тоҷикӣ, ворид намудани шакли электронии “Фарҳанги имлои
забони тоҷикӣ” дар шабакаи интернет ва даҳҳо чунин тадбирҳои наќшавии
Барномаи рушди забони давлатии Љумҳурии Тоҷикистон метавонад омили
ташаккул ва татбиқи забони давлатӣ ҳамчун забони илм ва истилоҳоти
илмӣ бошад.
Ќобили зикр аст, ки дар замони соҳибистиқлолии миллии
кишварамон забони тоҷикӣ дар мақоми забони давлатӣ дар корҳои сиѐсиву
иҷтимоӣ ва иқтисодиву фарҳангӣ мақому мартабаи олӣ дорад ва дар асоси
Ќонуни Љумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи забони давлатии Љумҳурии
Тоҷикистон ”, тадбирњои Њукумати Љумҳурии Тоҷикистон барои рушду
густариши забони тољикї тамоми шароит муњайѐ шудааст.
Њамчунин, дар кишвар Кумитаи забон ва истилоњоти назди Њукумати
Љумҳурии Тоҷикистон таъсис ѐфтааст, ки назорати иљрои Ќонуни
Љумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи забони давлатии Љумҳурии Тоҷикистон
”-ро дар тамоми ќаламрави кишвар ба ўњда дорад.
Бояд тазаккур дод, ки пешоњанг ва ташаббускори њама ин иќдоми
наљиб дар робита ба забони давлатї Пешвои миллат буда, дар ин роњи
басо душвор дар даврони Истиќлолият аз худ хидмату зањматњои зиѐдеро
ба харљ додаанд ва имрўз низ барои амалї намудани њадафњои наљиб дар
роњи њифз ва эњѐи яке аз арзишњои миллї пайваста азму талош менамояд.
Љаноби Олї Эмомалї Рањмон дар китоби “Забони миллат- њастии
миллат” ба забони миллї чунин бањо додаанд: “Дур нест, ки орзуву омоли
мардуми тољик дар бобати ба як забони илму фановарї табдил ѐфтани
забони тољикї ва роњ ѐфтани он ба арсаи байналмилалї њамчун забони
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пешрафтаи илми љањонї љомаи амал мепўшад, зеро имрўз забони тољикї
дар њимояи давлат буда, он шањсутуни асолати мост”.
Дар ин љода эњтироми Пешвои миллат Эмомалї Рањмон ба забони
модарї ва гуфтори пурњикмату пурифтихорашон дар ситоиши њар яки мо –
соњибзабононро даъвату водор мекунанд, ки њамеша арљгузори забони
тољикї бошему ба покизагии он бикўшем ва дар њифзи асолату назокаташ
њиссагузорї намоем.
1.
2.
3.
4.
5.

Адабиѐт
Паѐми Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї
Рањмон ба Маљлиси Олии ЉТ. Душанбе, 23 январи соли 2015.
Паѐми Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии ЉТ.
Душанбе, 22 декабри соли 2016.
Э.Рањмон. Забони миллат – њастии миллат. Душанбе. 2016.
Ќонуни Љумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи забони давлатии Љумҳурии
Тоҷикистон” (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2009,
№9-10, мод.546).
Барномаи рушди забони давлатии Љумҳурии Тоҷикистон барои солњои
2012-2016 тањти №335.
Раљабов Д.,
раиси Иттифоќи касабаи
донишљуѐни ДДОТ ба номи
Садриддин Айнї
ЉАВОНОН ВА ЊИФЗИ ИСТИЌЛОЛИЯТИ ДАВЛАТЇ

Ќонуни хосаи табиату таърих ва фалсафаи њаѐт ин аст, ки новобаста
аз хоњишу иродаи њељ як шахс ояндаи љомеа, идораи давлату миллат, њифз
кардан ва афзун намудани музаффариятњои инсонї ба дасти љавонон
мегузарад. њамин аст, ки дар љањони пуртазоди муосир мубориза барои
мафкураи љавонон торафт пурзўр мегардад.
Насли калонсоли љомеаи имрўз бо истифода аз фарњангу тамаддуни
оламшумули офаридаи фарзандони фарзонаи миллати тољик дар њамаи
даврањои таърихї ва хизмати миллати тољик ба тамаддуни башарият
тавонистанд дубора истиќлолият ба даст оварда, замини аљдодии худро пас
аз њазорсолањо ба ихтиѐри худ дароварда, худро соњибватан ва љузъи
људонашавандаи љомеаи љањонї эълон намоянд. Аљдодони миллати мо дар
офариниши тамаддуни љањонї сањми арзанда гузошта, таъриху фарњанг ва
адабиѐту санъати миллатро поягузорї намуда, намунаи бењтарини
давлатдорию давлатсозиро ба мо ва љањониѐн ба мерос гузоштанд. Насли
калонсоли љомеаи имрўзи мо бошад бо истифода аз ин мероси гаронбањо
ва хизматњои шоѐни фарзандони фарњангсолори миллат ба љомеаи љањонї
ва дарки масъулияти хештаншиносї бо матонату ќањрамонї Истиќлолият
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ба даст оварданд. Яъне бо ин онњо рисолат ва ќарзи фарзандии худро дар
назди таърих ва миллат иљро намуданд. Пас рисолат ва вазифаи мо насли
љавони имрўзи Тољикистон аз чї иборат аст. Мо онро дарк мекунем?
Албатта рисолати мо тањкими пояњои давлатдорї, таъмини абадияти
Истиќлолияти давлатї, пойдории сулњу вањдати миллї, муттањидї, њимояи
манфиатњои миллї, рушду инкишоф бахшидани иќтидори истењсолии
кишвар ва муаррифию нигоњ доштани мавќеъи он дар арсаи байнлмилалї
мебошад. Мо љавонон бояд хуб дарк кунем, ки мо ихтиѐр дар даст дорем.
Мо љавонон њаќќи маънавї надорем, ки лањзае фориѓ аз андешаи
соњибдавлатї бошем. Дар љањони имрўз равандњои сиѐсї хеле њассосу тезу
тунданд, ки дар як лањза метавонанд ихтиѐр ва озодии моро халалдор
созанд. Таърих гувоњ ва далели раднопазир аст, ки њељ як халќу миллат
сарзамин ва давлати дигар миллатро обод накардааст. Сарзамини
зарзамини мо тули зиѐда аз њазор сол дар ихтиѐри дигарон буд. Баъди ин
фосилаи тулонию дарози таърихии бедавлатї мо ќисме аз тамаддуни
аљдодиамонро аз даст додем. «Таљрибаи давлатдории халќњои олам собит
менамояд, ки њастии њар давлату љомеа ва рушди озодонаи њар як фарди он
мањз ба истиќлолияти давлатї њамчун кафолати муњимтарини баќои
миллату давлат вобастагии мустаќим дорад. Зеро ноил шудан ба
истиќлолият ва дар ин асос бунѐд намудани давлатдории мустаќили миллї
ба халќњои љањон имкон фароњам меорад, ки соњиби њаќќи табииву
таърихии худ бошанд». Хушбахтона миллати сарбаланди мо баъд аз
фосилаи муайяни таърихї ин њаќќи табииву таърихии аз дастдодаи худро
дубора бо љонфидоињои фарзандони бошарафу љасур ва фарзонааш ба даст
овард. Вале дар он фосилаи таърихие, ки миллати мо аз ин неъмат мањрум
буд њазорон нафар олимону шоирон, файласуфону, табибон,
фарњангшиносону нуљумшиносон ва љавонони ѓаюру далери модари тољик
паси пардаи сиѐњи зулмоти душманон монда, ба ќатл расиданд. Ин
падидаи нопок зарбаи шадид ба њастии миллати мо гардид. Аз ин рў,
имрўз, ки ин неъмат боз насиби мо гардидааст мо љавононро зарур аст, ки
онро бо тамоми њастии худ дифо намоем.
Истиќлолияти Ватан мояи ифтихору саодати мо буда, сароѓози эњѐи
тозаи кишвар аст ва дар замири њар як љавон эњтиром ба фарњанг ва хоки
поки аљдодиро, ки амонат дар дасти мо ворисон аст, зиѐд намуд. Мо
љавонон бояд хуб дарк кунем, ки истиќлолият њамчун рукни бунѐдии озодї,
љавњари асосии зиндагї дар тамоми давру замон ва љузъи таркибии њастї
ва њувияти миллии мо боќї хоњад монд.
Инсон мављуди ќобилу тавоно ва андешаманду бунѐдгар аст. Ваќте ба
таърих назар мекунем, мебинем, ки рушду тараќќиѐти љањон ва инсонњо ба
њамон даврае рост меояд, ки дар дунѐ ѓуломдорї аз байн рафт ва одамон
озоду мустаќил шуданд. Ин далели он аст, ки љавњари асосии рушду
камоли инсон ин озодии ў аст. Њамзамон озод будан маънои онро дорад,
ки инсон ќобилияти љисмонї ва маънавию аќлонии идора кардани худро
дорад ва дар ин баробар метавонад њастии худро нигоњ дораду бунѐд созад.
Ваќте инсон озоду соњибихтиѐр аст ва озодона ташаккул меѐбад ў
соњибиќтидор мегардад ва метавонад манфиатњои худро бо тамом њимоят
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кунад ва дар њифзи шаъну шараф, номусу сиришти худ пайваста
устуворона истодагарї намояд. Њангоме, ки инсон ѓуломи дигарон аст ў
шахсият шуда наметавонад, чунки ихтиѐр дар даст надорад ва комилњуќуќ
нест, њамзамон љисману рўњан аз љониби дигарон идора карда мешавад.
Њамчунин ў шахсият ва субъекти љомеаи инсонї буда наметавонад.
Соњибистиќлолиии миллат низ њамин мазмунро дорад. Яъне миллат ваќте
соњиби давлати худ нест ва ѐ соњибистиќлол нест ў наметавонад рушд
кунад, чунки ихтиѐр надорад аз манфиатњои миллии худ њифз кунад. Дар
ин баробар шинохти миллат низ њамчун субъекти байналмилалї аз байн
меравад ва дар муносибатњои байналмилалї аз номи ў дигарон сухан
мегуянд ва таќдири ўро дигарон ба таври худ ва хостаи худ њал менамоянд.
Ин омил боиси аз байн рафтани хотираи фарњангї ва таърихии миллат
мегардад, ки дер ѐ зуд худи миллат низ аз байн меравад.
Њангоме, ки миллат ихтиѐр надорад, яъне соњибистиќлол нест, ў
зертобеи дигар миллату давлатњо мегардад. Дар ин њолат миллатро
дигарон ба нафъ ва амалї намудани њадафњои худ истифода менамоянд.
Ин маънои онро дорад, ки ваќте шахс ва ѐ миллатро дигарон истифода
мебаранд ў субъект нест, балки ба монанди ашѐест, ки ниѐзњои дигаронро
ќонеъ мегардонад. Яъне истиќлолият шараф ва номуси њар як миллати
озодандеш ва соњибхираду соњибэњтиром аст. Истиќлолият рамзи саодати
миллат ва давлати соњибихтиѐри миллї нишонаи пойдориву баќои он
мебошад. Зеро дар дунѐи пуртазоди муосир фаќат миллате соњиби ному
иззат шуда метавонад, ки истиќлоли воќеї ва давлати озоду мустаќили
хешро дошта бошад. Ин нуќта гувоњи он аст, ки роњи ягонаи њифзи шарафу
номус ва дар маљмўъ сиришту њастии мо ин њифзу гиромидошти
истиќлолиятї давлатї мебошад.
Таърих собит намудааст, ки ба даст овардани истиќлолият кори
бисѐр душвору зањматталаб мебошад, вале њимояи пирўзињо ва
дастовардњои истиќлолият кори аз он њам душвортар аст. Ин шањодати он
аст, ки насли гузашта ва имрўзи кишвар бо љонбозињо ва зањматњои зиѐд
Истиќлолият ба даст оварда таќдири миллатро ба дўши худ гирифтанд ва
давлату миллатро ба шоњроњи бунѐдкорию созандагї ва музафариятњои
њаѐтї њидоят намуданд. Аммо вазифаи душвору пуршараф тањким, њимоя
ва таъмини абадияти пойдории давлати соњибистиќлол аст, ки ба зиммаи
насли љавон аст ва ин масъулиятро бояд дарк кард. Насли љавон њаќу
њуќуќи хато кардан ва аз худ дур кардани масъулиятро надоранд, чунки
барои ба даст овардани ин неъмат фарзандони фарзонаи миллат љонбозињо
намудаанд, садњо модарони тољик ашки њасрат рехтаанд, садњо нафари
дигар ба туњмати душманону бадхоњон ва нотавонбинони миллат
гирифтор гардида, умри худро дур аз оилаю фарзандон ва волидайну
наздикон дар зиндонњо сипарї намудаанд, ки инро хуб бояд дарк кард.
Дар ин росто, ќабл аз њама мо љавонон дарк бояд кунем, ки
истиќлолият волотарин ва боарзиштарин дастоварди миллати мо дар
масири дањ асри охир мебошад. Тољикистон мањз ба шарофати
истиќлолият њамчун узви баробарњуќуќи љомеаи љањонї эътироф гардид ва
дар харитаи сиѐсии дунѐ бо њама махсусиятњои давлатдории муосир арзи
97

https://bikhon.tj/

њастї намуд.
Истиќлолият дар таърихи давлатдорї ва сарнавишти
миллати мо гардиши куллї ва оѓози марњалаи сифатан нави рушд гардида,
дар назди мо љавонон иљрои вазифаи бисѐр пурмасъулияту пурифтихори
таърихї, яъне бунѐди давлати мутамаддини љавобгў ба манфиатњои халќу
кишвар ва эљоди аркони давлатдории муосирро пеш гузошт.
Пешвои миллат Эмомалї Рањмон мефармоянд: «Мусаллам аст, ки
дарки амиќи моњияти истиќлолияту озодї барои пойдории давлат ва баќои
миллат ањамияти фавќулода дорад. Зеро мањз ин неъмати бузурги худодод
барои њар яки мову шумо имкон фароњам овард, ки номаи таќдири худро
бо дасти худамон нависем ва ба хотири фардои ободу осудаи худ ва
фарзандонамон зањмат кашем. Мо бояд њамеша дар хотир дошта бошем,
ки њамаи камиву костињо ва мушкилоти зиндагї дар муќоиса бо неъмати
истиќлолу озодї њељанд. Зеро миллате, ки истиќлолу озодї дорад ва
ихтиѐри давлатдорї дар дасти худаш аст, имконият њам дорад, ки
масъалаву мушкилоти зиндагиро худаш њаллу фасл намояд».
Истиќлолият дар баробари ин, ки омолу орзуи деринаи халќи мост,
инчунин лањзаи андеша ва тањлили масъулияти мо љавонон барои расидан
ба ќадри гузашта ва кору фаъолияти созанда барои имрўзу ояндаи Ватани
мањбубамон мебошад.
Њисси баланди масъулият дар назди гузашта ва имрўзу ояндаи Ватан
ва миллат њар яки мо љавононро водор месозад, ки ба хотири ободиву
оромии кишвари азизамон бо тамоми њастї талош варзем, содиќонаву
ањлона зањмат кашем, дар њифзи манфиатњои милливу давлатиамон доим
зираку њушѐр бошем, то ќарзи худро дар назди Ватан ва халќи Тољикистон
ба таври сазовор адо намоем.
Пешвои миллат Эмомалї Рањмон барњаќ таъкид месозанд: «Љавонони
саодатманди тољик њамеша бояд дар хотир дошта бошанд, ки халќи
озодихоњи тољик асрњои аср барои ба даст овардани истиќлолияти Ватани
азизамон талошу љоннисорињо кардааст ва акнун њифзу нигоњдории ин
неъмати бузург, тањкими сулњу субот ва вањдати миллї вазифаи бевосита
ва муќаддаси онњо мебошад».
Муќаддасу бегазанд ва њамеша пойдору устувор нигоњ
доштани истиќлолият – ин дастоварди бузург ва неъмати бењамтои миллї
вазифаи муњимтарин ва рисолати љонии њар як љавони худшиносу худогоњ
ва бонангу номуси Тољикистон аст.
Расидан ба ќадри истиќлолият ва давлатдории мустаќилона, тањкими
сулњу субот ва вањдати миллї, эњсоси гарми ватандориву ватанпарастї,
бедории маънавї, ифтихори миллї, пос доштани арзишњои миллї ва
рамзњои давлатдорї – њама дар маљмўъ моро ба сўи хушбахтињои бепоѐне
мебарад, ки аз шањди он наслњои оянда низ ба таври комил комгор
мегарданд.
Истиќлолият ва зарурати тањкими дастовардњои он мо љавононро
водор месозад, ки хотираи таърихии худро эњѐ намуда, арзишњои ахлоќиву
фарњангии миллиро ба таври даќиќ омўхта давлати худро рушд дињем ва
миллатамонро ба зиндагии шоистаю арзанда расонем.
98

https://bikhon.tj/

Таърихи пурифтихори миллати сарбаландамон нишони он аст, ки
андешаи истиќлолияту соњибихтиѐрї, талоши расидан ба давлатдории
мустаќили миллї ва орзуву ормони озодандешї дар зењни миллати
истиќлолхоњи мо ва фарзандони некному хирадманди он дар тўли
садсолањо зинда буд ва мањз њамин андеша моро имрўз ба ин шоистагию
комгорї расонид. Њељ як фарди љомеа, махсусан мо љавонон њуќуќи
маънавии бемасъулиятї ва фориѓболї дар роњи пойдорию абадияти ин
дастоварди миллї надорем.
Дарки моњияти истиќлолият ва ќадру манзалати давлатдории миллї,
ки омилњои муњими њастии миллат ва баќои давлатдорї мебошад, барои
мо љавонон рисолати шањрвандї ва ќарзи муќаддаси фарзандист.
Рањматулоев А.Э.,
мудири кафедраи њуќуќи судї ва
назорати прокурории ДДЊБСТ
НАЌШИ ЉАВОНОН ДАР ТАЊКИМИ НИЗОМИ СИЁСЇ ВА
ГУСТАРИШИ ЉОМЕАИ ШАЊРВАНДЇ
Мардуми Тољикистон ба бунѐди давлати демократї, њуќуќбунѐд,
иљтимої ва дунявї шуруъ намуда, дар Конститутсияи Љумњурии
Тољикистон ин маќсадњоро њамчун дурнамои пешрафти љомеа ва давлат
пешбинї кардааст. (3, 4). Бо дарки ин њадафњо халќи Тољикистон ба ин роњ
ќадамњои устувор гузошта, барои фарогир шудани унсурњои демократияи
муосир дар љомеа тадбирњо меандешад. Роње, ки халќи Тољикистон
интихоб намудааст, бо назардошти суннату анъанањои давлатдории миллї,
арзишњои ахлоќию иљтимої ва фарњангию маънавии халќи тољик зиндагии
осоишта, тарзи њаѐти дунявї, фаъолияти озодонаи њамаи њизбу њаракатњо,
иттињодияњои љамъиятї, умуман њуќуќу озодињои кулли шањрвандони
мамлакатро таъмин намуда, манфиатњои тамоми мардуми Тољикистонро
пуштибонї мекунад.
Давлати демократї ва њуќуќбунѐд, ки дар ќонун пешбинї мешавад
арзишњои бењтарини умумибашариро фаро гирифта, моњияти иљтимої ва
башардўстона дорад, ба таъмини адолати иљтимої мусоидат мекунад,
барои баланд бардоштани сатњи зиндагї ва инкишофи шахсият фазои
мусоиди сиѐсї, њуќуќї, иќтисодї, иљтимої, маънавї ва фарњангиро
фароњам меорад. (5, 22).
Лекин, ташаккули давлати њуќуќбунѐд дар љомеае, ки пур аз низоъи
сиѐсию иљтимої, мухолифат ва муборизаи сиѐсии берун аз доираи
муќарраркардаи ќонун, бе якдигарфањмию вањдати тамоми шањрвандон, бе
њадафњои ягонаи рушду инкишофи њаѐти љомеа, бе эњтироми њуќуќу
озодињо ва нобоварї ба њамдигар, бе љомеаи шањрвандї ѓайриимкон аст.
Чї бояд кард, ки масъалњое, ки боиси низоъњои иљтимої, нобоварї ѐ
вайронкунии ќоидањои њуќуќию маънавї мегарданд, пешакї муайян ва
бартараф карда шаванд? Оѐ пешгирї ва њалли мушкилоти иљтимої аз
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љониби худи шањрвандон имконпазир аст? Оѐ ин гуна падидањоро
бартараф намудан мумкин нест?
Ба моњияти ин масъалањо агар диќќат дињем, маълум мешавад, ки
барангезандаи аксарияти мушкилот аз роњњои ќонеъ гардонидани эњтиѐљ,
талаботњои
иљтимоиву табиї бармеоянд, ки њалли онњо аз сатњи
худшиносї, худогоњї ва худфаъоли шахс дар њаѐти љомеа вобаста аст.
Худшиносї, худогоњї, дарки воќеањои иљтимоиву сиѐсї, маърифатнокї
омилњое мебошанд, ки њар шахс дар љомеа масъулиятшинос бошад ва
вобаста аз дониш, малака ва имкониятњои худ амал намояд. Зеро заминаи
асосии пешрафти њаѐти љомеаро љомеаи шањрвандї ташкил медињад,
љомеае, ки аъзоѐни он озоданд, имконияти озодона бе ягон монеањо ѐ
дахолат истифода бурдани њуќуќу озодињои дар ќонун пешбинишударо
доранд, дар њалли масъалањои иљтимої (фарњангї, ободонї, хайру саховат,
дастгирии моддї ва ѓ.) фаъоланд.
Дар Тољикистон марњила ба марњила тамоми шароитњо фароњам
оварда шуда истодааст, ки вазъияти иљтимоии тамоми шањрвандон бењтар
карда шавад, онњо аз имкониятњои пешбиникардаи ќонун самаранок
истифода бурда, дар идоракунї, рушду камоли фарњанги миллї фаъолона
иштирок намоянд, кўшишу щайрати худро бањри ободонии кишвар равона
созанд.
Ташаккули давлати њуќуќбунѐд бе љомеаи шањрвандї, ки сатњи
баланди инкишофи њаѐти љамъиятї ва аъзоѐни љомеаро (дар њама соњањои
њаѐти љамъиятї; сиѐсї, иќтисодї, иљтимої, фарњангї) инъикос мекунад,
имконнопазир аст. Ќаблан дар низоми давлатдории гузашта тамоми
соњањои њаѐти љамъиятї дар доираи тобеияти давлат ќарор доштанд,
вобаста аз иродаи синфи њукмрон, бо дахолат ва роњбарии давлат
инкишоф меѐфтанд. Ин зуњуроти таърихї, ки асрњо љараѐн гирифтааст, дар
шуури мардум наќш бастааст, ки баъзе аз нишонањои онро то имрўз, на
танњо дар байни ањолии кишвар, балки байни мансабдорон низ ба
мушоњида мерасад. Масалан, шахсони гирифтори «патернализми давлатї»,
ки масъулият, изњори аќида ва ташаббускориро дар кадом шакл зоњир
нагардад, инкор карда, аз имконияти мустаќилона амал кардан худдорї
мекунанд ѐ худро ољиз медонанд. Ин гуна шахс ќодир аст, танњо бо
дахолати давлат ѐ роњбар (хўљаин) њалли ягон масъаларо ба зимма гирад ѐ
ба таври дахлдор амал намояд. Дар њолати карахтии аќлу шуур қарор
гирифта, аз њама корњо канораљўї карда, мавќеи бетарафї, бепарвої,
дастнигарии иљтимоиро ишѓол мекунанд. Тасаввуроти онњо дар њамон сатњ
ќарор гирифтааст, ки барои онњо њама шароитро гўѐ давлат, роњбар муњайѐ
намоянд, њалли њама масъалањоро масъулияти роњбар медонанд. Аксари
онњо тарафдори оштинопазири анъанањои кўњна мебошанд, арзишњои
муосирро инкор мекунанд, зудбоварона њама гуна амри сардори авлоди
худ, мањал ѐ мазњабро иљро мекунанд, хусусан, агар он амр ѐ аз номи
шахси мансабдор ѐ доро, бонуфуз бошад (новобаста аз ќонунї ѐ
ѓайриќонунї будани он). Замони шуравї бошад, аъзоѐни љамъиятро ба
дастаљамъї (коллективї) будани маќсад, манфиату амвол, якаќидагии
танњо як њизб омўхта кард, лекин эътиќод, изњори аќида, амволи шахсї,
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њаѐти шахсиро тањти вобастагї ва мањдудкунии ќатъї ќарор дод. Дар
шароити имрўза давлат ин гуна мањдудиятҳоро бекор кард, тамоми
омилњои пешбарандаро, ки аз анъанањои миллї ва умумибашарї сарчашма
мегиранд, дастгирї ва эътироф менамояд, барои нигоњ доштан ва ѓанї
гардонидани онњо шароит фароњам овардааст. (1, 19)
Дар Тољикистони имрўза сохторњои љомеаи шањрвандї (њизбњо,
њаракатњо, созмонњо, ташкилотњои ѓайридавлатї, иттињодияњои љамъиятї,
худидоракунии мањаллї, унсурњои анъанавї) яке аз рукнњои муњимтарини
низоми сиѐсии љамъият эътироф мешаванд, ки нерўи асосии онњоро
љавонон ташкил медињанд. Њоло дар кишвар фаъолияти созмонњои
љавонон њамчун шакли самараноки љалби нерўи пешбарандаи љомеа ба
корњои созандагию бунѐкорї, хайрия ва эњсонкорї шоѐни таваљљуњи хоса
аст. Чунки онњо ба инъикосѐбии холисонаи воќеият, амали риоя ва татбиќи
ќонунњо ва њимояи манфиатњо, ќонеъгардонии эњтиѐљоти мухталифи
шањрвандон ва љомеа - дастгирии ашхоси ба ѐрии амалї муњтољ, инчунин,
дастгириии инкишофи илму фарњанг, одату анъанањои бењтарин, маориф
ва тандурустї ѐрии амалї мерасонанд. Онњо љузъи људонашаванда ва
зарурии љомеаи шањрвандї, кафолати устувори таъминоти иљтимої,
демократия ва рушду пешравии љомеа гашта, ѓояњои инсондўстї,
иттињодї, мењру шафќат ва эњсонкориро тасдиќ ва дар амал љорї карда
истодаанд. Созмонњои љавонон дар њамкории зич бо маќомотњои давлатї
ва соњибкорї ва маќомотњои худидоракунии мањаллї маќсаднок амал
карда истодаанд, ки чунин њамкорї бояд густариш ѐбад. Онњо аз љониби
худ талаботи мустаќили сиѐсї ѐ иќтисодї пешбарї намекунанд ва њадафи
фоидагирї надоранд. Ташкилу фаъолияти онњо њам ба манфиати худи онњо
ва њам ба манфиати љомеа мувофиќат мекунад. Аз ин рў, Тољикистон
баробари дигар падидањои сиѐсию њуќуќї ба рушду ривољи низоми
сохторњои љомеаи шањрвандї ва самаранокии фаъолияти онњо дар амалї
намудани сиѐсати дохилї ва рушди соњаи иљтимої эътибори калон
медињад. Њамкории давлат бо сохторњои љомеаи шањрвандї, хусусан,
созмони љавонон дар заминаи манфиатњои нињоии умумии њарду тараф
сурат мегирад. Давлат дар татбиќи сиѐсати худ ба дастгирию њамкории
сохторњои љомеаи шањрвандї њавасманд буда, сохторњои љомеаи
шањрвандї бошанд, ба кафолатњои њуќуќї, сиѐсї, иќтисодї, иљтимої ва
маънавии давлат манфиатдоранд. Маќсад аз ташкилу ривољи сохторњои
љомеаи шањрвандї ин воќеан барпо кардани љомеаи демократии
њуќуќбунѐди шањрвандї, густариши раванди созандагию бунѐдкорї дар
кишвар, маќсаднок истифода бурдани нерўи аќлонї ва маънавии аъзоѐни
љомеа дар ободонии мамлакат, љалби љавонон ба тањкими дастовардњои
истиќлолият мебошад.
Дар натиљаи тањлил ва омӯзиши наќши љавонон дар рушди љомеаи
шањрвандї ба хулоса омадан мумкин аст, ки созмонњои љавонон дар
њамкорї бо маќомоти давлатї фаъолияти худро бањри њалли масъалањои
иљтимої роњандозї карда метавонанд, ки њоло хеле
муњим ва
рўзмарраанд, аз љумла:
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1. Бо маќсади пешгирї намудани њолатњои љалби наврасон, ноболиѓон
барои гирифтани таълими динї дар таълимгоњњои ѓайриќонунї ѐ
дар назди шахсони бе иљозатнома фаъолиятдошта, дар њамкорї бо
дигар маќомоти салоњиятдори давлатї мунтазам корњои
фањмонадињї баргузор намоянд.
2. Љињати паст кардани сатњи бекорї дар байни љавонон, фароњам
овардани шароитњои мусоид барои тањсили љавонон, такмили
ихтисос, тайѐр намудани кадрњо ва дастгирии љавонони лаѐќатманд,
дастгирии молиявии љавонони ниѐзманд ва оилањои љавон, инчунин
пешгирии њуќуќвайронкунї ва љинояткорї дар байни љавонон,
шомилшавии онњо ба њизбу њаракатњои террористию ифротгаро,
марказњои љамъиятии боварї таъсис дода, бо ѐрии фондњои хайривї
аз љињати моддию маънавї гурўњњои осебпазир, хусусан љавонон ва
наврасонро дастгирї намоянд.
3. Сабабу шароити аз хона ѓайб задани кўдакон, беназоратї нисбати
таълиму тарбияи онњо, аз таълиму фароѓат, варзиш дар канор
мондани онњо, оворагардии кўдакон ва наврасонро мавриди тањлил
ќарор дода, дар њудуди фаъолияти худ тадбирњо андешанд, то ин ки
дуздидани кўдакон, харидуфурўш ѐ ќочоќи онњо ба њар маќсад ва
дар њар намуд ва шакле, ки бошад, пешгирї карда шавад.
4. Шахсони пањнкунандаи маълумотњои зўроварї ва сангдилї, кино ѐ
видеофилмњое, ки хусусияти порнографї доранд, рафторњои
зиддиљамъиятї, аз љумла истеъмоли нўшокињои спиртї, маводи
нашъаовар, мањсулоти тамоку ва ѓ., тарѓиб мекунанд, муайян ва
бањри пешгирии чунин кирдорњо татбиќи
тадбирњои зарурї
пешнињод карда шавад.
5. Чорањои муќовимати љамъиятиро бар зидди њама гуна амалњои
вобаста ба љалби шахси ноболиѓ ба оворагардї, гадої ва дигар
рафторњои зиддиахлоќї фаъол гардонида, бањри баланд бардоштани
масъулияти касбии омўзгорон, муассиса ва дигар ташкилотњое, ки
масъалањои вобаста ба таълиму тарбияи кўдакро ба танзим
медароранд, љињати таблиѓу ташвиќи таљрибаи пешќадами онњо
њамкорї ба роњ монда шавад.
6. Њангоми ташкили корбарї танњо бо шаклњои пањнгаштаи
корбарї, ба монанди љамъомадњо, вохўрињо, суњбат - машваратњои
пур аз шиори якранга (ѐ таърифу тавсиф, ситоиши нољо) ва ѐ аз рўи
супориш ва наќшаи ягон нафар роњбари идора, танњо барои
намоиш зоњиран омодашуда, ки мардум, хусусан љавононро дилгир
мекунад, мањдуд шудан ба маќсад мувофиќ нест.
Љавонон оядаи миллат ва давлатанд. Онњо бояд дар њама соњањои њаѐти
љомеа пешќадам, масъулиятшинос ва ташаббускору эљодкор бошанд.
Муњим он аст, ки дар гирдбоди бархӯрди тамаддунњо ва љањонишавии
фарњангњо љавонони мо - њамчун нерўи асосии пешрафти љомеа фирефтаи
арзишњои ба фарњанги миллии мо бегонаи давлатњои Ѓарб нашуда,
арзишњои иљтимоии миллї, фарњанг, санъату адабиѐт ва забон, илму
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маърифат, одоб, ахлоќу рафтор, таълиму тарбия ва дигар арзишњои
маънавиро тањким бахшанд, ки инъикосгари симои миллати мо мебошанд.
Муттањидї, якдилї, худогоњї, худшиносї ва дорои фарњанги ѓании
маънавї будани ањли љомеа, хусусан љавонон ќодир аст таъсири њар гуна
зуњуроти тањрибкориро, ки ба нооромї, бесарусомон сохтани њаѐти
осоишта нигаронида шудаанд, пешгирї ва бартараф намояд.
1.
2.
3.
4.
5.
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дотсенти кафедраи
сиѐсатшиносии ДДЊБСТ
РОБИТАИ ДЎСТИИ БАЙНИ ЉАВОНОН ОМИЛИ МУЊИМ ДАР
ТАЊКИМИ ВАЊДАТИ МИЛЛЇ

Эълон шудани соли 2017 «Соли љавонон» имконият, иќдому
ташаббусњо ва ба анљом расонидани корњои созандагиву бунѐдкориро
барои љавонон бештару бењтар гардонид. Дар ин сол аз љониби сохтору
бахшњои љавонон барои боло бардоштани њисси худшиносї, худогоњї,
ватандўстии љавонон, хотирмону сазовор сипарї намудани ин соли
таърихї корњои назаррас анљом дода шуда истодаанд. Аз тарафи Раѐсати
љавонон ва варзиши вилояти Суѓд ташкил намудани форуми вилоятии
љавонон тањти унвони «Мо љавонони хушбахти сарзамини бињиштосо»
барои тањкими дўстии байни љавонони шањру ноњияњо, ошної пайдо
намудан аз љойњои таърихї ва баланд бардоштани њисси ватандўстии
љавонон кори бисѐр арзишманд мебошад. Дар ин доира аз санаи 11 то 13
август бо роњбарии сардори Раѐсати љавонон ва варзиши вилояти Суѓд
Олимљон Зоњидзода мо, як гурўњ љавонони шањрњои Исфара, Конибодом,
Хуљанд, ноњияњои Бобољон Ѓафуров, Деваштич, Айнї ба шањрњои ќадимаи
вилоят Истаравшан ва Панљакент сафар намудем.
Дар рафти сафар њам тањкими дўстии байни љавонони вилоят,
ошноии бештар аз маконњои таърихї, урфу одатњои шањрњои ќадима ва
табодули андешаву таљрибаи байни љавонон сурат гирифт. Ин чорабинї
дар роњи боло бардоштани худшиносии миллї, ватандўстии љавонон
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таъсири назаррас гузошт. Гузашта аз, ин сафар имкон фароњам овард, ки
љавонон маконњои таърихиро бевосита бо чашми худ бубинанд.
Дар маљмўъ ањамияту натиљањои форуми вилоятии љавонон аз
нуктањои зерин иборат буд:
1. Мењмоннавозї ва ќабули гарм. Тољикон мардуми мењнатдўсту
мењмоннавоз њастанд, ки он аз фарњангу тамаддуни бой доштани ин
миллат сарчашма мегирад. Ин суханонро аз забони бисѐр мењмонони
хориљї ва сайѐњон мешунавем. Тамоми мутафаккирони миллати тољик
дўстиву рафоќат ва муносибати нек доштанро тарѓибу талќин менамоянд,
ки инсондўстї дар маркази он ќарор дорад. Мисоли равшани ин гуфтањо,
истиќболи гарму самимии иштирокчиѐни форум бо нону намак аз
даромадгоњи шањри Истаравшан ва Панљакент аз тарафи љавонон ва
масъулини давлатї мебошад. Њамроњї, муносибати самимї, хизмати нек
ба иштирокчиѐни форум аз тарафи мизбонон аз он шањодат медод, ки ин
миллат дар њаќиќат фарњанги баланди мењмоннавозию мењмондўстї
дошта, метавонад барои халќияту миллатњои дигар намунаи ибрат бошад.
2. Тањкими дўстї дар байни љавонон. Дар доираи сафар љавонони
синну сол ва касбу кори гуногуни шањру ноњияњо бо њамдигар аз наздик
ошної пайдо карда, риштаи дўстї ва робита барќарор намуданд, ки чунин
амал барои тањкими вањдати миллї, иттињоду дўстї кори нињоят муњим ба
шумор меравад.
3. Ошної пайдо намудан аз мавзеъњои таърихї. Тољикистон
сарзамини ќадима буда, љойњои таърихии зиѐд дорад. Вале, то ба имрўз
аксарияти наврасону љавонони кишвар љойњои таърихии љумњуриро
надидаанд ва танњо тавассути телевизион, наќлњо ва китобу рўзномањо дар
бораи онњо маълумот доранд. Форуми мазкур имкон фароњам овард,
љавонон аз мавзеъњои таърихии ду шањри ќадима - Истаравшан ва
Панљакент бо чашм бубинанд, бо ќадам њис кунанд ва таассуроти неку
хотирмон пайдо намоянд. Дидан намудан аз мавзеи таърихии Панљакенти
ќадим, шањраки Саразм, оромгоњи сардафтари адабиѐти классикї
Абўабдуллоњи Рўдакї, осорхонаи таърихї-кишваршиносї, урфу одат,
расму русуми мардуми ин шањрњо ва дигар маконњои таърихї аз он гувоњї
медод, ки ин миллати фарњангї осори гаронбањои моддию маънавї ба
миѐн оварда, дар рушди тамаддуни башарї сањми назаррас гузоштааст.
Бозѐфтњои таърихї аз шањраки ќадимаи Саразм, ки таърихи 5500-сола
дорад, барои љавонон дар роњи шинохти дурусти таърихи ин миллату
сарзамин дарси хуб буда, худшиносиву худогоњї ва ифтихори миллии
онњоро баланд мебардорад. Чуноне ки дар ин маврид Пешвои миллат
таъкид намудаанд: «Мо бояд насли имрўз ва фардоро бо суннатњои воло ва
бо мероси бузурги ниѐгонамон њарчи бештар ошно намуда, дар
зењнушуури онњо њисси ифтихор аз давлатдории миллии худ, эњтиром
нисбат ба истиќлолият, њисси баланди ватандўстї ва ифтихор аз Ватани
аљдодиро инкишоф дињем».
4. Ватаншиносї ва љањоншиносї. Сафар кардан ба минтаќаву
шањрњои дуру наздик аз ќадим ба миллати тољик, ки њамеша дар пайи
љустуљўи илму маърифат ва љањоншиносї буд, яке аз одатњои нек ба шумор
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меравад. Аксарияти мутафаккирону донишмандон аз як љониб аз сабаби
мушкилоту монеањои дохилї ба хориљ сафар карда бошанд, аз тарафи
дигар ба кишварњои хориља сафар карданро дар љањоншиносї, инкишофи
илму дониш кори муњим мењисобиданд. Дар њаќиќат муосифрат ба њаѐти
шахсият таъсири назаррас мерасонад. Чуноне ки дар байни мардуми мо
мегўянд: «То мусофир нашавї, мусулмон намешавї». Ин њам ба маънои ба
вуљуд омадани таѓйирот дар шахсият ба њисоб меравад. Шахс ваќте
рафтору гуфтор, кирдори худро бо мардуми бегона муќоиса мекунад,
ваќте бо расму оин, анъанаи нав ошно мешавад, бо макону љойњои таърихї
ва бо дигар унсурњои њаѐти иљтимоиву иќтисодї ва сиѐсии љомеаи дигар
огоњ мешавад, он хоњу нохоњ ба маърифати ў ва ватаншиносиву
љањонишиносиаш бетаъсир нахоњад монд. Сайру саѐњат ба дохили
Тољикистон бисѐр хуб аст, вале ваќте шахс ба кишвари хориља сафар
мекунад, бо илму техника ва технология, соњаи хизматрасонї, тиљорату
савдо ва бо анъанаву одати ба мардуми ў тамоман бегона ошної пайдо
мекунад, дар чунин њолат сатњу сифат ва дараљаи рушду тараќќиѐти
давлати худро бо он кишвар муќоиса намуда, хештан ва љомеаи худро аз
оинаи бегона ба таври дигар назар менамояд. Чи хеле ки ба њамаи мо
маълум аст, Роњбари давлат низ аз сабаби таљрибаи бойи љањонгардї ва
љањоншиносї доштанашон, њамеша њангоми суханрониву мулоќоти худ
љавононро ба омўзишу илму техника, забонњо хориљї, касбу њунарњои
замонавї даъват мекунанд. Чи тавре ки Пешвои миллат дар ин бора
фармудаанд: «Шумо бояд амиќ дарк намоед, ки вазифаи асосиятон дар
марњалаи кунунї пеш аз њама омўзиши илму дониш, азхуд намудани
воситањои техникии замонавї ва дастовардњои технологияи муосир,
тањкими вањдати миллї ва њифзи пойдории сулњу амнияти сарзамин,
хизмати содиќона ба Ватан ва тарбия ѐфтан дар рўњияи ватандўстиву
ватанпарастї иборат аст». Дар њаќиќат фардо кишварро он љавононе
муаррифї мекунанд, ки соњиби донишу маърифати баланд, касби замонавї
ва њисси худшиносиву ватандўстї дошта бошанд.
5.
Риояи либоси миллї. Расму русум, анъана, забону фарњанг
муаррифгари њар миллат мебошад. Либос яке аз навъњои фарњанги миллї
буда, дар замони истиќлолият барои тарѓибу аз нав зинда намудани ин
фарњанг корњои муњим анљом дода шуд. Аммо, то ба имрўз баъзењо ба
либоси миллї хунукназарона рафтор намуда, ќисме аз онњо либоси
бегонаро тарѓибу ташвиќ менамоянд. Сабаби ба чунин кор даст задани
занону бонувонро ба таври гуногун шарњ медињанд. Мувофиќи тадќиќоти
сотсиологии соли 2015 сабаби рў овардани занон ба либоси бегона
таќлидкорї, мўд пиндоштани чунин либосњо ва намоиш додани мазњабї
будани худ, водорсозї аз љониби шавњар ва дигар аъзои оила, инчунин
таъсири фарњанги бегона тавассути тамошои кинофилмњо ва дигар
василањо мебошад. Вале дар шањри Панљакенти бостонї дар ягон макон
занону бонувонро бо либосњои ба фарњанги мо бегона надидем.
6.
Гузаштан аз ватаншиносии китобию иттилоотї ба
ватаншиносии њиссию амалї. Бо шарофати истиќлолияти давлатї, сулњу
субот, вањдати миллї, кўшишу талошњои Роњбари давлат мушкилоти
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рафту омади мардум, њамлу наќли молу мањсулот аз як минтаќа ба
минтаќаи дигари кишвар њал гардида, Тољикистон аз бумбасти
коммуникатсонї берун шуд. Дар њаќиќат бунѐду таъмири роњњо
мушкилоти мусофиронро сабук намуда, имкон фароњам овард, ки бидуни
мушкилї шањрвандон ба гўшаву канори мамлакат сафар намоянд. Илова
бар ин наврасону љавонон ин сарзамини ќадима ва маконњои таърихиро на
танњо бо роњи китоб, наќлу гуфтор, балки бевосита аз он љойњо дидан
намуда, Ватани худро бо чашм мебинанд ва бо ќадам эњсос менамоянд. Ин
ба ќавли Абдуллоњи Рањнамо гузаштан аз ватаншиносии иттилоотию
китобию тасаввурї ба ватандории њиссию амалию унсурї мебошад. Дар
чунин њолат дарку шинохти њар фард оиди таърихи миллат, расму русум,
анъанаи миллї, кору пайкори бузургони гузаштаи миллат ва таърихи
ќадим доштани сарзамин таѓйир ѐфта, он бешак ба худшиносию худогоњї
ва њисси ватанўстї таъсири назаррас мегузорад. Фикр мекунам, ањамияти
форуми вилоятии љавонон низ ин масъаларо фарогиранда буд ва
иштирокчиѐни он чунин эњсосро пайдо намуданд. Аз рўи гуфтаи
иштирокчиѐни форум аксарияти љавонон ба шањри Панљакент нахустин
бор сафар намуданд ва баъди ин дидор, сайру гашт, мулоќот бо мардум,
ошної бо љойњои таърихї назару андешаи тоза ва эњсоси дигаре оиди
ватани мањбуби худ пайдо намуданд.
7. Рушди туризми дохилї. Дар њаќиќат Тољикистон яке аз
кишварњои зебою таърихї буда, љойњои зебову хуштабиати чун Њафтќул,
Искандаркўл, Саразм, Њулбук, Чилучорчашма дорад, ки њамасола њазорњо
сайѐњон аз ин маконњо дидан намуда, таасуроти неки маънавї пайдо
менамоянд. Бо назардошти чунин имконияту шароит имрўз ваќти он
расидааст, ки на танњо инкишофи турзими беруна ва њамзамон рушду
нумўи туризми дохила хеле муњим мебошад. Зеро, ин натанњо роњи ѓанї
намудани буља ва рушди туризми дохила, балки боло бурдани маърифати
ватаншиносї, ошної бо таърихи сарзамин, љойњои ќадима, аз наздик ошно
шудан бо анъана, урфу одат ва расму русумњои мардуми њар минтаќаи
кишвар низ мебошад. Аз ин лињоз омодагии њар шањру навоњї барои
ќабули сайѐњон, яъне ташкили инфрасохтори ба талаботи њам сайѐњони
дохила ва њам хориља љавобгў, таблиѓи фарњанги сайру саѐњат дар байни
мардум, ба рушди иќтисодиѐти кишвар ва боло рафтани њисси
худшиносиву худогоњї ва ватандўстии шањрвандон мегардад. Умуман
ташаккули ин фарњанг имкон медињад, ки саѐњат кардан ба анъанаи неки
шањрвандон мубаддал гардад.
Хулоса, форуми вилоятии љавонон тањти унвони «Мо љавонони
хушбахти сарзамини бињиштосо» ва сайру саѐњат ба шањрњои таърихиву
ќадимаи Истаравшан ва Панљакент дар Соли љавонон чорабинии
хотирмон ва кори нињоят муњим буда, ба боло рафтани худшиносї, њисси
миллї ва ватаншиносии љавонон таъсири назаррас гузошт.
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Бењрўз Саидов,
мутахассиси Маркази тадќиќоти стратегии
назди Президенти Љумњурии Тољикистон
МАРЊИЛАЊОИ РУШДИ СИЁСАТИ ДАВЛАТИИ ЉАВОНОН ДАР
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Сиѐсати давлатии љавонон яке аз самтњои мењварии сиѐсати давлатии
Љумњурии Тољикистон мањсуб меѐбад ва он њамеша дар маркази таваљљуњи
Њукумати кишвар ќарор дорад. Њукумати мамлакат ва сохторњои
ваколатдори кор бо љавонон низ барои татбиќи њадафњои гузошташудаи
сиѐсати давлатии љавонон роњу усулњои навро амалї менамоянд.
Сиѐсати давлатии љавонон ќисми људонашавандаи стратегияи
давлату Њукумат мебошад, ки барои баланд бардоштани маќом ва наќши
љавонон дар ташаккули демократикунонии њаѐти љомеа нигаронида
шудааст.
Дар шароити муосир сиѐсати давлатии љавонон бо дарназардошти на
танњо вазъият ва равандњои хоси дохили давлатї, балки дар заминаи
омилњои минтаќавї ва байналмилалї ба амал бароварда мешавад.
Љавонон, ки ќисми људонопазири љомеа мањсуб меѐбанд, барои
таќдири имрўз ва ояндаи давлати худ масъуланд. Масъулияти насли љавон
дар асоси аз худ намудан ва такмил додани низоми арзишу меъѐрњо ва
истифодаи онњо дар рафтору фаъолияти хеш, ки ба тараќќиѐти Тољикистон
мусоидат мекунад, амалї карда мешавад.
Бинобар ин, бо маќсади фароњам овардани шароити мусоид барои
рушду такомули љавонон ва зиндагии арзандаи онњо дар љомеаи муосиру
давлати соњибихтиѐру, демократии њуќуќбунѐд ва дунявии ягона, аз љониби
Њукумати мамлакат тадбирњои зиѐде андешида шудаанд. Аз љумла, 13
марти соли 1992 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи сиѐсати
давлатии љавонон» ба тасвиб расонида шуд, ки бо мурури замон ќонуни
мазкур дар тањрири нав бо номи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи љавонон ва сиѐсати давлатии љавонон» аз 15 июли соли 2004 ќабул
гардид.
Барои дар амал татбиќ намудани ќонуни мазкур аз љониби Њукумати
Љумњурии Тољикистон давра ба давра, аниќтараш 5 маротиба Барномаи
миллии «Љавонони Тољикистон», 3 маротиба «Барномаи давлатии тарбияи
ватанпарастии љавонони Тољикистон», «Барномаи рушди саломатии
љавонони Тољикистон», 2 маротиба «Барномаи миллии рушди иљтимоии
љавонон дар Љумњурии Тољикистон» барои солњои 2013-2015 ва 2016-2018,
«Консепсияи миллии сиѐсати давлатии љавонон», «Стратегияи сиѐсати
давлатии љавонон то соли 2020» ќабул гардидаанд, ки дар маљмўъ, барои
татбиќи самараноки сиѐсати давлатии љавонон ва барои ба њадафњои
нињоии сиѐсати давлатии љавонон расидан заминаи мусоидеро фароњам
оварданд.
Омўзиш ва тањлили татбиќи сиѐсати давлатии љавонон дар Љумњурии
Тољикистон имкон медињад, ки онро ба якчанд марњилањои таърихї људо
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намоем. Замина ва меъѐрњои људо намудан ба марњилањо ин ќабули Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи сиѐсати давлатии љавонон» (13 марти
соли 1992), имзои Созишномаи истиќрори сулњ ва ризоияти миллї (27
июни 1997), ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи љавонон ва
сиѐсати давлатии љавонон» (15 июли 2004), таъсиси Шўрои миллии кор бо
љавонон дар назди Президенти Љумњурии Тољикистон (19 июли соли 2015)
ва эълон гардидани соли 2017 њамчун «Соли љавонон» мебошанд.
Марњилаи якуми татбиќи сиѐсати давлатии љавонон моњи марти соли
1992 – моњи июни соли 1997-ро дар бар мегирад. Ин марњила бо ќабули
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи сиѐсати давлатии љавонон»
сарчашма гирифта ва бо имзо расидани Созишномаи умумии истиќрори
сулњ ва ризоияти миллї хотима меѐбад. Мањз дар њамин марњила Ќонуни
Љумњурии Тољикистон аз 13 марти соли 1992 «Дар бораи сиѐсати давлатии
љавонон» сањифаи навро дар рушди њаракати љавонон кушод.
Рушди минбаъдаи сиѐсати давлатии љавононро метавон пас аз
Иљлосияи XVI таърихии Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон алоќаманд
намуд. Роњбари давлат бори нахуст 2 феврали 1993 бо љавонони кишвар
мулоќот карда, 4 сентябри соли 1993 дар љаласаи Шўрои Марказии
Иттифоќи љавонони Тољикистон ва 17 марти соли 1994 дар Анљумани
якуми Иттифоќи љавонони Тољикистон иштирок намуда, љавононро аз
хатогињои гузаштаи таърих дарси ибрат гирифтан, муттањид ва якљоя амал
намудан ва ба роњи Вањдат ва якдигарфањмї даъват намуданд: «Идеали
сиѐсии мо вањдати миллї, муттањидию ягонагї, дўстию бародарї ва
пешрафти Ватани азизамон мебошад» (3, 87). Бешубња, ин вохўрї дар њаѐти
љавонон ва умуман дар њаракати љавонони мамлакат њамчун рўйдоди
муњими таърихї ворид гардид.
Таърихи воќеан фаромўшнашавандаи љумњурї ин мулоќоти
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон бо љавонон
мебошад, ки 23 майи соли 1997 баргузор гардида буд. Ин вохўрї дар
арафаи ба даст овардани ризояти комили миллї рост меояд. Раванди
нобоварї ва низоъ ба марњилаи њамкорї дар роњи бунѐди давлатї
демократї табдил ѐфт.
Бо маќсади татбиќ намудани Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи сиѐсати давлатии љавонон» 23 майи соли 1997 Президенти Љумњурии
Тољикистон Фармон «Дар бораи баъзе тадбирњо оид ба бењтар намудани
кор бо љавонон» имзо намуд, ки дар натиља 27 майи њамон сол Њукумати
Љумњурии Тољикистон Ќарор «Дар бораи таъсис намудани Кумитаи кор бо
љавонони назди Њукумати Љумњурии Тољикистон»-ро тасвиб намуд. Дар
назди Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон Раѐсати
сиѐсати љавонон ба фаъолияти худ оѓоз намуд. Таъсиси Кумитаи кор бо
љавонони назди Њукумати Љумњурии Тољикистон – ин оѓози як марњилаи
нав дар њаллу бартараф намудани масъалањои љойдоштаи сиѐсати давлатии
љавонон буд.
Марњилаи дуюми татбиќи сиѐсати давлатии љавонон аз давраи ба
имзо расидаи Созишномаи истиќрори сулњ ва ризоияити миллї то ќабули
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Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи љавонон ва сиѐсати давлатии
љавонон» дар тањрири навро фаро мегирад.
Муњимтарин нишонаи ин марњила – таъини љавонон ба мансабњои
гуногуни роњбарикунанда дар маќомотњои давлатии минтаќањои
мухталифи љумњурї буд. Тибќи ќонуни Конститутсионии Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи интихоботи Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон», «Дар бораи интихоботи вакилон ба Маљлиси мањаллии
вакилони халќ» намояндагони ќишри љавонон сазовори курсии вакилонро
сарфароз гардиданд.
Бояд зикр намуд, ки мањз дар ана њамин марњилаи рушд бо Ќарори
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 23 май, њамчун «Рўзи љавонони
Тољикистон» эълон карда шуд.
Марњилаи сеюми татбиќи сиѐсати давлатии љавонон дар Љумурии
Тољикистон бо ќабули Ќонун «Дар бораи љавонон ва сиѐсати давлатии
љавонон» дар тањрири нав (июли соли 2004) оѓоз меѐбад ва то таъсис
ѐфтани Шўрои миллии кор бо љавонон дар назди Президенти Љумњурии
Тољикистон идома меѐбад.
Марњилаи чоруми татбиќи сиѐсати давлатии љавонон дар Љумњурии
Тољикистон бо таъсис ѐфтани Шўрои миллии кор бо љавонон дар назди
Президенти Љумњурии Тољикистон (19 июли соли 2015) оѓоз меѐбад.
Њайати Шўро аз њисоби роњбарони нињодњои сохтори алоќаманди
Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон, вазорату идорањо,
маќомоти иљроияи њокимияти давлатї дар ВМКБ, вилоятњои Суѓду
Хатлон, шањри Душанбе ва шањру ноњияњои тобеи љумњурї ва
ташкилотњои љамъиятии кор бо љавонон иборат буда, онро бевосита
Президенти Љумњурии Тољикистон роњбарї менамояд.
27 майи соли 2016 иштирок ва суханронии Асосгузори сулњу Вањдати
миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам
Эмомалї Рањмон дар љаласаи нахустини Шўрои миллии кор бо љавонони
дар назди Президенти Љумњурии Тољикистон як сањифаи навро дар
таърихи њаракати љавонони кишвар кушод. Дар назди аъзоѐни Шўро
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон суханронї
намуда, таъкид доштанд, ки њадафи ин сохтор – баррасии масъалањои
марбут ба татбиќи сиѐсати давлатии љавонон ва љалби љавонон ба корњои
муњими давлатї ва љамъиятї, амалї намудани усулњои самараноки
њамкорї ва њамоњангсозии фаъолияти маќомоти марказї ва мањаллии
њокимияти давлатї бо иттињодияњо ва ташкилотњои љавонон мебошад. (4)
Дар рафти љаласаи мазкур Президенти Љумњурии Тољикистон,
муњтарам Эмомалї Рањмон ба масъалањои марбут ба њаѐт ва фаъолияти
љавонон, татбиќи сиѐсати давлатии љавонон, рафъи камбудињои љойдошта
дар љомеа, дуруст эњсос намудани набзи љомеа, эмин нигоњ доштани
љавонон аз таъсири њама гуна омилњо ва аќидањои носолим, инчунин
тарѓиби тарзи дурусту маќсадноки њаѐти љавонон мавриди баррасї ќарор
доданд.
Марњилаи панљуми татбиќи сиѐсати давлатии љавонон дар Љумњурии
Тољикистон бо ироаи Паѐми навбатии Асосогузори сулњу вањдати миллї 109
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Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї
Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, ки 22 декабри 2016 сол
баргузор гардида буд, оѓоз ѐфт ва то ин љониб идома дорад.
Бояд тазаккур намуд, ки дар рафти ироаи Паѐми навбатии худ
Пешвои миллат зикр намуданд, ки: «Татбиќи босамари сиѐсати давлатии
љавонон аз рўзњои нахустини соњибистиќлолї дар мењвари фаъолияти
Њукумати Тољикистон ќарор дорад... Бо дарназардошти сањми љавонон дар
рушди љомеа ва иштироки фаъолонаи онњо дар њаѐти сиѐсиву иќтисодии
мамлакат пешнињод менамоям, ки соли 2017 дар Љумњурии Тољикистон
Соли љавонон эълон карда шавад» (2).
Эълон гардидани соли 2017 њамчун «Соли љавонон» ин ифтихор ва
сарбаландии тамоми љавонони љумњурї мањсуб меѐбад ва ин маънои онро
дорад, ки љавонони Љумњурии Тољикистон сазовори боварии Асосогузори
сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон
муњтарам Эмомалї Рањмон гардидаанд.
Дар баробари ин, љавононро зарур аст, ки њарчи бештар аз
манфиатњои сиѐсии кишвар истифода намоянд, забонњои хориљиро
омўзанд, донишњои замонавї азбар намоянд ва сањми худро дар рушду
устувории кишвари азизамон – Љумњурии Тољикистон гузоранд.
Хулоса, сиѐсати давлатии љавонон дар Љумњурии Тољикистон аз
солњои аввали бадастовардани истиќлолияти давлатї то ба имрўз такмил
ѐфта истодааст ва Њукумати мамлакат бањри фароњам овардани шароит
мусоид барои љавонон, баланд бардоштани њисси мењанпарастии љавонон,
таќвият бахшидани корњои њарбию ватандўстї ва баланд бардоштани
маърифати ахлоќии љавонон, тањкими њувияти миллии онњо дар замони
љањонишавї, пешгирї аз гаравиши љавонон ба њизбу њаракатҳои ифротї,
љинояткорї, паст кардани бегонапарастї миѐни љавонон, ободу зебо
гардонидани ҳар як гўшаи диѐр, тањкими робитањои дўстона, њамкорї,
њамдигарфаҳмї, сулњу суботи комил ва муќаддас доштани арзишњои
миллї, ташаккули идрок, зењн, малака ва савияи дониши наврасону
љавонон бањри њавасманд гардонидани љавонони болаѐќат ва соњибилму
маърифат тамоми нерўи худро равона намудааст.
1.
2.
3.
4.

Адабиѐт
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон. 22.05.2016. –Душанбе: Ганљ,
2016.
Паѐми Президенти Љумҳурии Тољикистон, Пешвои миллат, муҳтарам
Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумҳурии Тољикистон. 22.12.2016.
URL: http://www.president.tj/node/13739
Рањмон Э. Тољикистон: чањор соли истиќлолият ва худшиносї.-Душанбе:
Ирфон, 1995.
Ширкати Пешвои миллат дар љаласаи якуми Шўрои миллии кор бо
љавонон. 27.05.2016. URL: http://kmt.tj/content

110

https://bikhon.tj/

Саидов С.С.,
дотсенти Донишгоњи
соњибкорї ва хизмат
ПЕШВОИ МИЛЛАТ – МУАРРИФГАРИ НАСЛИ ЉАВОН БАРОИ
ИМРЎЗУ ФАРДОИ ДУРАХШОН
Дар марҳилаи кунунии рушди ҳар як кишвар љавонон нақши муҳим
мебозанд, зеро љавонони бонангу номус ва саодатманд рушди ояндаи
ҷомеаро муайян мекунад. Нақши ҷавонон дар нигоњдории фарҳанги
иҷтимоӣ, иќтисодї, сиѐсї ва ташаккули ҷомеа хело бузўрг мебошанд.
Љумњурии Тољикистон аз рўзњои нахустини ба дастовардани истиќлолият,
сиѐсати давлатии хешро ба масъалаи љавонон равона намуда, бањри
фароњам овардани шароитњои муносиб барои рушди бомуваффаќияти
ташабусњои созандаи љавонон тадбирњо меандешад. Яке аз муњимтарин
имкониятњое, ки љавонон доро мебошанд ин потенсиали зењнии онњо ба
њисоб меравад. Сиѐсати давлатї дар ин самт пеш аз њама фароњам
овардани шароити мусоид барои рушди моликияти зењнии љавонон,
афзоиши потенсияали љавонон ва истифодаи он барои рушди соњањои
алоњидаи иќтисодиѐт мебошад.Дар давраи ташаккулѐбии иќтисодиѐти
инноватсионї наќши потенсиали зењнии љавонон тањкибахш буда, бо
истифода аз тафаккури зењнї ва дастовардҳои илмии худ метавонанд дар
рушди иќтисодиѐти миллї таъсири назарас гузоранд.Дар акасарияти
маврид њаракатњо, фаъолияти зењнї ва саломатии љавонон аз гурўњњои
дигари ањолї фарќ мекунанд, ки ин худ нишонаи давомдиҳандаи кору
фаъолияти насли калонсол, нерӯи созанда, пойдории ояндаи миллат ва
давлат мебошанд.
Дар Љумњурии Тољикистон љавонон ояндасози миллат ва давлат
буда арзиши махсусро доро мебошанд. Иштироки љавонон дар њаѐти
иљтимоию иќтисодї, сиѐсию фарњангї ва тањкими истиќлолияти давлатї
беназир буда, ташаббусу пешнињодњои созандаи онњо њамеша аз љониби
Њукумати Љумњурии Тољикистон дастгирї меѐбанд. Хотирнишон бояд
намуд, ки рушди минбаъдаи демократия дар љомеи шањрвандии мо ин пеш
аз њама аз дастгирињои њукумат бањри њаллї проблемањои љавонон ва
баланд бардоштани сањми онњо дар ҳаѐти иҷтимоию иқтисодӣ, сиѐсию
фарҳангии кишвар вобастагии калон доранд.Љавонон дар њаѐти иљтимоию
сиѐсии њокимияти давлатї ва истиќлолияти Тољикистон мавќеъи асосиро
касб менамояд. Бинобар ин сабаб Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ,
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон насли ҷавонро пайваста дастгирӣ менамояд. Дар вохурию
баромадњои худ пайваста қайд менамояд, ки «Ҷавонон ояндаи милат
ҳастанд». Дар санаи 21-уми майи соли 2005 Пешвои миллат, муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон њангоми вохурї бо намояндагони кишвар ќайд намуда
буд, ки «Шумо-ҷавонон барои тақдири имрӯзу ояндаи давлату миллат,
рушду ободии мамлакат, дар арсаи ҷаҳон ва миѐни давлатҳои мутамаддини
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олам мақоми шоиста ѐфтани Тоҷикистони азиз, масъулияти бузург бар дӯш
доред». Ин суханон пурмуњтавои Пешвои миллат шањодати он аст, ки ў
њамеша ба љавонон ва насли навраси кишвар эътимоду боварї дошта,
дурахшонии кишвари азизамонро дар зањматњои софдилонаи љавонон
мебинад. Аз ин сабаб Президенти кишвар доимо кўшиш менамояд, ки
љавонони саодатманди миллати тољик дар дохил ва хориљи кишвар ба
таълим фаро гирифта шаванд то дар оянда мутахассиси хуб гардида ба
ватану миллат хеш содиќона хизмат намоянд. Тайѐр кардани
мутахассисони баландихтисосу соҳибмаърифат ва ҷавобгӯй ба талаботи
бозори меҳнат љавњари асосии сиѐсати њукумати кишвар буда, бањри
амалигардонии ин њадафњо ҳамаи захираву имкониятҳоро сафарбар
менамояд. Дар Љумњурии Тољикистон айни замон 39 муассисањои
тањсилоти олии касбї фаъолият менамояд, ки шумораи донишљўѐни ба
тањсил фарогирифташуда ба 170 њазор мерасад. Дар муассисањои
тањсилоти олии кишварњои пешрафтаи хориљї бошад, зиѐда аз 30 њазор
љавонони лаѐќатманд аз њисоби давлат ба тањсил фаро гирифта шудаанд.
Рушди нерўи инсонї алалхусус наврасону љавонон дар шароити кунунї
новобаста аз њолатњои мављудбуда ва ба воя расонидани родмандони
ояндаи миллат мавриди таваљљуњи њамешагии давлату њукумат ќарор
дорад.
Њукумати Љумњурии Тољикистон барои тарбияи насли наврас ва ба
воя расонидани љавонон соњибмаърифту созанда як зумра ќонуну санадњо
ба тасвиб расонидааст, ки фаъолияти озодонаи љавононро дар љомеаи
демократї таъмин менамояд. Ба хотири гуфтањои дар боло зик шуда
мехоњам ќайд намоям, ки мањз бо ин маќсад соли 1992 Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи сиѐсати давлатии љавонон» ќабул шуда ва бо
ќабули ин ќонун сиѐсати давлатии љавонон оѓоз гардид. Сипас бо
дарназардошти талаботњо дар њаѐти љавнон ва рушди љомеаи муосир
зарурияти аз нав ќабул намудани ќонун «Дар бораи љавонон ва сиѐсати
давлатии љавонон» ба миѐн омад, ки аз тарафи Маљлиси намояндагони
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 9-июни соли 2004 ќабул гардид ва
онро Маљлиси миллї 8 июли соли 2004 љонибдорї намуд, ки аз љониби
Президенти кишвар санаи 15 июли соли 2004 ба имзо расонида шуд.
Љумњурии Тољикстон яке аз љавонтарин давлати соњибистиќлол дар њудудї
давлатњои ИДМ мебошад, ки мутобиќи ќонунњои ќабулгардида сину соли
љавонї аз 14 то 30 –сола муќарар карда шудааст ва зиѐда аз 70 фоизи
ањолиашро љавонони то 30- сола ташкил медињад.
Боиси ифтихор ва сарфарозист, ки бо дастгирии Президенти
мамлакат дар заминаи ќонунгузории амалкунанда санаи 23-юми май Рўзи
љавонони Тољикистон эълон гардид ва аз соли 1998 то инљониб дар
кишвари азизамон 23 май Рўзи љавонони Тољикстон љашн гирифта
мешавад. Бо ќарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аввалин маротиба 31
октиябри соли 2005 Барномаи давлатии «Тарбияи ватанпарастии ҷавонони
Тоҷикистон барои солҳои 2006–2010» ќабул гардид.Сипас маротибаи
дуюм бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 майи соли 2010
тањти №208 Барномаи давлатии «Тарбияи ватандӯстии ҷавонони
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Тоҷикистон барои солҳои 2010–2013» қабул карда шуд. Ќонуну санадњои
зикр гардида дар тарбия насли љавонон наќши босазо гузошта, љавонон, ки
нерўи созанда, бунѐдкор ва ташаббускор мебошанд бо истифода аз ин
конунњои амалкунанда фаъолияти эљодкоронаи худро дар љомеи имрўза
тавонистан муаррифї намоянд.
Ќайд кардан ба марид аст, ки тибќи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар бораи маориф моддаи 3. Сиѐсати давлатї дар соњаи маориф яке аз
самтњои афзалиятноки сиѐсати иљтимоии Љумњурии Тољикистон мањсуб
меѐбад. Пешвои миллат, муњтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд, ки
“Дар сиѐсати иҷтимоии кишвар соҳаи илму маориф дар оянда низ ҳамчун
яке аз самтҳои калидӣ боқӣ монда, Ҳукумати Тоҷикистон барои рушди он
тамоми имконоти худро истифода мебарад… ”. Дастгирии давлатии
олимону муњаќќиќони љавон аз љониби давлат ва њукумат ба таври васеъ
намоѐн буда, имрўз олимон ва муњаќќиќони љавони кишвар дар самти
кашфиѐтњои илмї ба комѐбињои назарас ноил гардидаанд. Олимон ва
муњаќќиќони љавони кишвар дар замони соњибистиќлолияти давлатии
Тољикистон тавонистанд, ки илми тољикро ба љањониѐн муаррифї созанд.
Бо маќсади дастгирї ва њавасмандгардонии олимони љавон дар соњаи илм
ва техника аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон бо Фармони
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз санаи 20 марти соли 1998 тањти №
967
шаш ҷоизаи ба номи Исмоили Сомонӣ таъсис ѐфт, ки ҷавонони
саодатманди кишвар аз ин иќдоми маорифпарваронаи Пешаои миллат
хушнуд гардиданд. Ҷоизаи Исмоили Сомонӣ дар соњаи илм барои олимони
љавон бењтарин мукофти давлатї ба њисоб рафта, диплом ва мукофоти
пулии он аз љониби Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
супорида мешавад. Ба хотири њавасмандгардонии олимони љавон шаш
ҷоизаи ба номи Исмоили Сомонӣ тайи солњои охир ба дувоздањ љоиза
табдил дода шудааст, ки љавонон аз ин иќдоми неки Пешвои миллат руњу
тавони тоза гирифта, саъю кушиш менамоянд, ки дар рушду тараќиѐти илм
ва техникаи мамлакат сањми арзандаи хешро гузоранд.
Пешвои муаззами миллат пайваста бо љавонон кишвар мулоќтњо
намуда дар суханронињояш мурољиат менамояд, ки: «Шумо, ҷавонони
ватандӯсту ватанпарвар, матину қавиирода ва далеру шуҷоъ дар ҳамаи
соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва ҳаѐти ҷомеа ғайратмандона фаъолият намуда,
дар пешрафти мамлакат ҳиссаи муносиб мегузоред, барои ободиву
пешрафти Ватани маҳбубамон софдилона хизмат мекунед, марзу буми
сарзамини аҷдодӣ ва амнияту оромии давлатро содиқона ҳифз менамоед ва
бо донишҳои муосири худ ҳамчун мутахассисони оянда ба хотири
тараққиѐти кишварамон саҳми арзишманд мегузоред».
Бояд тазакур дод, ки мо љавонон ояндаи миллат ва давлат буда,
сиѐсати хирадмандонаи созандаву бунѐдкорона ва маорифпарварронаи
Пешвои миллатро сарбаландона дастгирї менамоем. Ҷавонони мо дар
замоне зиндагӣ мекунанд њамќадами равандњои замони муосир буда,
бархурдор аз суръати пешрафти илму техника ва технологияњои
инноватсионї мебошанд. Рушди прогреси илми техника љавононро водор
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ба он месозанд, ки пайваста пайгири донишњо навин ва ихтироъотњои
нодир бошанд, зеро ки љањони муосирро бе технологияи инноватсионї
тасавур карда ѓайри имкон мебошад. Ташаббусњои созандаи љавонон
бањри њифзи арзишњои анъанавї, маънавї ва ахлоќии халќи тољик буда,
њадафњояшон ватандустонаву адолати иљтимої мебошад. Фаъолияти
максадноки иљтимоии љавонон дар пойдории Сулњ, Вањдат, њамбастагї ва
њамдиграрфањмї асос ѐфтааст, ташакул меѐбад. Вобаста бар ин мавзўъ дар
баромади худ Пешвои миллат ќайд намуда буд, ки: «Ҷавонони кишвар
бояд рисолати таърихии хешро дар назди хотираи ниѐгони гузашта, ҷомеаи
имрўза ва наслҳои оянда амиқ дарк намуда, тамоми нерўи ҷисмониву
ақлонии худро ба хотири таҳкими давлату давлатдорӣ, ҳифзи дастовардҳои
даврони истиқлол, ваҳдати миллӣ, сулҳу субот ва рушди минбаъдаи
иҷтимоиву иқтисодии сарзамини аҷдодиямон сафарбар созанд». Бале, дар
њаќиќат мо љавонон вазифадор њастем, ки бањри ободии кишвари худ
Тољикистони азиз дастаљамъона хизмат намоем ва боварии сарвари
давлатро, ки нисбат ба љавонон равона гардидааст сарбаландона иљро
менамоем.
Чи тавре ки маълум аст љавонон ќисми зиѐди ањолии Тољикистонро
ташкил медињанд ва дар рушди иќтисодиѐти кишвар наќши муњим доранд.
Ҳадафи рушди иқтисодии кишвар фароҳам овардани шароит барои
некӯаҳволии иқтисодии ҷавонон мебошад. Дар пешрафти босуботи
иќтисодиѐти кишвар, љавонон саъю талоши худро равона намуда,
пайваста кушиш менамоянд, ки бањри иљрои вазифањои се њадафи
стратигии миллї: таъмини истиќлолияти энергетикї, рањои аз бунбасти
коммуникатсионї ва њифзи амнияти озуќаворї ба натиљањо назарас ноил
гарданд.
Наќш ва мавќеъ љавонон дар рушди љомеа ва фаъолияти онњо дар
њаѐти сиѐсию иќтисодии кишвар бузург ба чам расида ва ба ин хотир дар
рафти ироа намудани Паѐми солона ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон санаи 22 декабри соли 2016 Пешвои миллат-Президенти
Љумњурии Тољикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо таваҷҷуҳи хосае ба
насли ҷавони кишвар соли 2017 Соли ҷавонон эълон намуд. Ин иќдоми
Пешвои миллат муњимтарин мужда барои љавонон дар соли љорї мебошад.
Пас мо љавононро лози меояд, ки аз ин имкониятњо самаранок истифода
бурда ба ѓамњорињои сарвари мањбуби кишвари азизамон содиќ бошем.
Чумњурии Тољикистон тањти роњбарии сиѐсати хирадмандонаи
Асосгузори сулњу вањдати миллї Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тоҷикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар замони муосир, мушкили
амнияту субот далатњои ҷаҳонро водор ба он месозад, ки ҳамкориро дар
сатҳи минтақавию байналмилалї боз ҳам хубтар ба роҳ монанд. Дар
шароити имрўза новобаста аз пешравињои бузурги иќтисодї мушкилоти
муњими сиѐсати љањонї вуљуд доранд, ки бояд аз љониби љомеаи љањонї
бањри њалли ин мушкилот тадбирњо андешида шаванд, зеро дар њолати
решадавондани ин мушкилињо таъсири манфи ба насли наврас хоњад
расид. Њукумати Љумњурии Тољикистон њамеша дар пайи њалли мушкилоти
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кишвари худ ва ѐфтани роњу воситањои дуруст бањри пиѐдасозии онњо ва
таъмини шароит барои зиндагии арзандаи њар як сокини кишвар буда,
инчунин мушкилотеро, ки дар оянда имкони домангир шудани љањони
муосирро доранд, роњи њалли муносиб барояшон пешнињод менамояд.
Вобаста ба ин, дар аксари марид пешнињоду ташаббусњои Президенти
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон аз љониби созмонњои
байналмилаї ва кишварњои љањон бо дилгармї пуштибонї меѐбад. Доир
ба ин мавзўъ дар арсаи байналмиллї аз љониби Пешври миллат 4 маротиба
ташаббусњои љањонї вобаста ба захи рањои об ва истифодабарии он
пешнињод карда шудааст, ки бо дилгармї дастгирї ѐфтаанд. Яке аз чунин
ибтикорот эълон намудани Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои
рушди устувор» бори аввал аз ҷониби Президенти Љумњурии Тољикистон
дар рафти Форуми њафтуми ҷањонии об, ки моњи апрели соли 2015 дар
Љумњурии Корея баргузор шуд, эълон гардид. Дар љаласаи навбатии
Маљмаи Умумии СММ якдилона ќатънома оид ба эълони солњои 2018-2028
њамчун “Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор» аз 21
декабри соли 2016 тањти раќами 71/463 ќабул гардид. Тазакур бояд дод, ки
Дањсолаи мазкур дар Рўзи ҷањонии об - 22 марти соли 2018 оѓоз гардида,
њамчунин дар Рўзи љањонии об - 22 марти соли 2028 ба анљом хоњад расид.
Ќатъномаи мазкур бо иттифоќи оро ва бо њаммуаллифии 193 кишвари узви
СММ љонибдорї гардидааст. Њадафи ин дањсола рушди устувор ва
мудирияти њамгироѐнаи захирањои об љињати расидан ба њадафњои
иљтимої-иќтисодї, муњитизистї ва ѓ. мебошад.
Њамакнун Љумњурии Тољикистон тањти роњбарии Пешвои миллат,
муњтарам Эмомалї Рањмон дар љањон ба сифати пешсафи фаъоли њалли
мушкилоти глобалӣ шинохта шудааст, ки ин боиси ифтихори мо љавонон
мебошад.Дар ин замина мо љавонон корњои тадќиќотии хешро амалї
намуда, бањри бењбудии некўањволии ањолї ва рушди устувор
заминагузорї хоњем намуд. Таѓйирѐбии иќлим дар шароити имрўза яке аз
муњимтарин масъалањои байналмилалї ба њисоб рафта, на танњо ба
Љумњурии Тољикистон балки ба љомеаи љањонї таъсири манфї мерасонад.
Аз ин сабаб мо љавонон бояд пайваста кушиш намоем, ки бањри
амалигардонии иќдомњои башардустонаи Пешвои миллат, ки дар сатњи
дохилї ва хориљї пешнињод мегарданд, сармашќи кори худ ќарор дињем.
Инчунин, бо боварии комил гуфта метавонем, ки дар њолати
амалигардии маќсадњои дар боло зикргардида њадафњои стратегии миллии
пешбинишудаи Њукумати Љумњурии Тољикстон, яъне таъмини
истиќлолияти энергетикї, рањої аз бунбасти коммуникатсионї ва њифзи
амнияти озуќаворї таъмин гардида, шароити мусоид барои зиндагии
арзандаи љавонон муњайѐ мегардад. Ќайд кардан ба маврид аст, ки
эътирофи васеи байналмилалї ѐфтани ташаббусњои љањонии Президенти
Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон,
вобаста ба масъалањои таѓйирѐбии иќлим ва норасоии оби нушокї, ки аз
љониби СММ ва давлатњои узви он дастгирї ѐфтаанд, аз он шањодат
медињанд, ки обрўю нуфуз ва эњтироми давлати соњибистиќлоли
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Тољикистон ва љавонони он тањти роњбарии Пешвои миллат дар арсаи
байналмилалї љойи махсусро ишѓол мекунад.
Дар охир мехоњам ќайд намоям, ки Љумњурии Тољикистони тањти
сиѐсати хирадмандонаи Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат,
Президенти Љумњурии Тоҷикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон бо
шарофати ба дастовардани Истиќлолияти давлатї, сиѐсати дохилї ва
хориљии хешро барои ояндаи дурахшони миллати тољик, алалхусус
љавонони бонангу номуси кишвар тавонист тањрезї намояд.
Самадова З.А.,
сардори раѐсати корњои
илмї-тањќиќотии ДДЊБСТ
МАҚОМИ ЉАВОНОН ДАР РУШДИ
МАДАНИЯТИ СОЊИБКОРЇ
Имрўзњо љомеаи љањонї ба меъѐрњои ахлоќї, ташаккулѐбї ва
татбиќи онњо дар њаѐту фаъолиятбарии одамон диќќати хоса људо
менамояд. Ин падида дар љумњурии мо бештар ба назар расида, он
хусусан аз љавонон, ки ќисми зиѐди ањолиро ташкил медињанд, риояи
ќоидањои ахлоќї, одоби муоширатро талаб менамояд. Зеро таљриба
исбот намудааст, ки танњо риояи шартњои ахлоќї, ќоидањои одоби
муоширати корї ба њадафњои гузошташуда оварда мерасонад.
Дар Љумњурии Тољикистон фароњам овардани муњити мусоид барои
рушди фаъолияти соњибкорї, низоми устувори сиѐсї, фазои хуби
сармоягузорї вазифањои муњим мањсуб дониста мешаванд. Барои љомеаи
мутамаддин ин шартњои муќаррарии фароњамоварии заминаи устувор
бањри густариши иќтисодии давлат ва пешравии некўањволї ва сифати
њаѐти мардум мебошад. Бинобар он дар љомеа, алалхусус дар байни
љавонон мављуд будани арзишњои волои фарњангї, ѓояњои пешќадами
эљодию созандагї ба пешрафти маънавиѐти љомеа ва аз он љумла ба
рушди маданияти соњибкорї замина мегузорад. Бобати
умедбахш
будани љавонони имрўза Сарвари давлат, Асосгузори сулњу вањдати
миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам
Эмомалї Рахмон дар Паѐми навбатии худ ба Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон таъкид намуданд, ки « … онњо давомдињандаи кору
фаъолияти насли калонсол, нерўи созанда ва иќтидори воќеии пешрафти
љомеа, хулоса, ояндаи миллат ва давлат мебошанд».
Дар марњилаи кунунии рушди љомеа, ки пешравии босуръати
техника ва технология ва њамзамон як ќадар аќибмонии фарњангї ба
назар мерасад, барои устувор нигоњ доштани љомеа дарки муњимияти
донишњои ахлоќї, маърифатнокї ва маданияти хизматрасонї зарур аст.
Хусусан њангоми тайѐр намудани мутахассисони љавон барои фаъолияти
мустаќили касбї, аз љумла дар бахши соњибкорї ин падида муњим аст.
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Ба љавонони имрўза Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рахмон
бањо дода ќайд намуданд: «Љавонони имрӯзаи мо, яъне насли замони
истиқлол аз наслҳои пешина бо савияи илму дониш, маърифату
ҷаҳонбинӣ, сатҳи тафаккур ва одобу ахлоқ фарқи куллӣ доранд, ки ин
ҳама боиси ифтихори мо мебошад». Ин суханон ќишри љавони љомеаи
кишварро водор месозад, ки љавобан ба ѓамхорињои падаронаи Сарвари
давлат Эмомалї Рањмон тамоми саъю талоши хешро ба донишандӯзӣ,
интихоби касбу ҳунарҳои муосир, ободиву пешрафти сарзамини аҷдодӣ,
рушди илму техника ва бунѐдкорӣ равона созанд.
Аз љавонон пеш аз њама рафтори боадабона талаб карда мешавад.
Бояд тазаккур дод, ки рафтори боадабона љузъи људонашавандаи
ташаккул ва нигоњдории боварї мебошад. Боварї дар соњаи фаъолияти
соњибкории љавонон муњим буда, самаранокии корро баланд мебардорад
ва дар натиља кору фаъолияти инсонро осону мамнун мегардонад.
Љавонон бояд донанд, ки пайдо кардани боварї ин як намуди
механизми паст намудани хавфи хољагидорї мебошад.
Рафтори боадабонаи љавонон дар соњаи тиљорат ба густариши
муносибатњои хуб имкон медињад ва баръакс, рафтори ѓайриахлоќї
бошад, ба фаъолиятбарии дурусти хољагидорї халалдор месозад. Аз ин
лињоз, тољирон ва соњибкорони љавони моро зарур аст, ки бањри ба
натиљањои баланд муваффаќ шудан, ба боварии тарафайн бояд ноил
гарданд.
Алоќамандии фаъолияти соњибкорї бо ахлоќи њамида, маданият
дар он аст, ки худ хусусияти соњибкорї дар робитањо ва муносибатњои
доимї, гуфтушунид, суњбатњои корї зоњир мегардад. Дар атрофи
соњибкор
шарикон,
соњибкорон,
кормандон,
таъмингарон,
истеъмолгарон ќарор доранд. Зарур аст, ки дар раванди фаъолияти худ
соњибкор аз як тараф фоидаи интизории худро гирифта тавонад ва аз
тарафи дигар талаботи истеъмолгарро бо дараљаи баланди маданї
ба
пуррагї ќонеъ намояд. Баъзан соњибкорони навкор, яъне бештар
љавонон аз надоштани таљрибаи кофї дар ин роњ ба иштибоњ роњ
медињанд, фоидаи яклањзаинаи худро нисбат ба соњибэњтиром шудан
афзал медонанд. Дар натиља ин амал ба гум кардани боварї, яъне
талафоти маънавї ва пайваста ба он ба талафотњои молиявї оварда
мерасонад.
Риоя намудани меъѐрњои ахлоќї, одоби муоширати корї аз љониби
соњибкорон, хусусан соњибкорони љавон албатта натиљањои самарабахш
медињад. Риояи меъѐрњои маданияти соњибкорї ба истеҳсоли маҳсулоти
тайѐри дорои сифати баланди мутобиқ ба стандартҳои ҷаҳонӣ ва қобили
рақобат такони ҷиддӣ бахшида, инчунин ба зиѐд шудани гардиши савдои
хориҷӣ, фоидаовар гардидани истеҳсоли молҳои ватании ба содирот
нигаронидашуда, болоравии маърифатнокии соҳибкорони ватанӣ ва
афзоиши сармоягузории хориҷӣ мусоидат хоњад кард, ки инро сиѐсати
кунунии давлат аз мо талаб мекунад.
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Боиси ќаноатмандист, ки имрўзњо њукумати кишвар њамаи ташаббусу
пешниҳодҳои созандаи
љавонони соњибкорро дастгирӣ карда, бањри
амалӣ гардидани онҳо ҳамаи имкониятҳоро муҳайѐ менамояд.
Дар мулоќот бо соњибкорон ва сармоягузорони ватаниву хориљї, ки
санаи 14 ноябри соли 2017 дар ш. Душанбе баргузор гардид, вобаста ба
иљрои њадафњои роњбарияти давлат дар самти рушди иќтисодиѐт ва
дастгирии њамаљонибаи бахши соњибкорї Сарвари давлат Эмомалї
Рањмон Њукумати љумњурї ва сохторњои дахлдорро вазифадор карданд, ки
ташаббусњои соњибкорону сармоягузоронро њамаљониба дастгирї карда,
барои амалї гардидани иќдомоти созандаи онњо мусоидат намоянд.
Соҳибкорон бояд ҷавобан ба ин ғамхориҳо дар доираи имкониятҳои
мавҷуда саъю кӯшиши худро барои васеъ намудани фаъолияти истеҳсоливу
хизматрасонӣ, қонеъ гардонидани талаботи бозори дохилӣ ва афзоиши
ҳаҷми содироти молу маҳсулот, таъмин намудани аҳолӣ бо ҷойҳои корӣ ва
боз ҳам ободу зебо гардонидани кишвари азизамон равона намоянд.
Њамин тариќ, густариши фаъолияти соњибкории озод байни љавонон
барќарорсозии анъанањои аљдодии иќтисодии њаѐти мардумро талаб
мекунад. Ин бањри аз љониби љавонон дарк намудани рисолати хеш дар
таъмини рушди устувори иќтисодї ва беш аз он баланд бардоштани
некўањволї ва маънавиѐти солими љомеа мусоидат хоњад кард.

Сангинов М.М.,
магистранти ДДХ
ба номи академик Б.Ѓафуров
ТАНЗИМИ ОИЛА – КАФОЛАТИ РУШДИ
УСТУВОРИ ҶОМЕА
Бо ибораи Пешвои миллат, Ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон «Масъалаи
демография, аз ҷумла танзими оила дар мамлакатҳои исломӣ проблемаи
нав нест». Аз мобайнҳои солҳои 90-уми асри XX Тоҷикистон низ баҳри
бурдани сиѐсати фаъоли демографӣ кӯшиш ба харҷ дода истодааст.
Банақшагирии оила ва зарурияти танзими таҷдиди аҳолиро Пешвои
миллат ҳанӯз дар анҷумани 3-юми занон (соли 1999) ба миѐн гузошта
буданд. Таъсис ѐфтани комиссия оиди нуфуз ва инкишофи аҳолӣ дар назди
Ҳукумати Ҷумҳурӣ ва ташкил шудани Маркази миллии танзими оила (соли
1999) аз ин гувоҳӣ медиҳад.
Мақсади сиѐсати демографии дар Тоҷикистон оғозѐфтаро Пешвои
миллат, Президенти кишвар дар «тадриҷан кам гардидани таваллуд,
афзудани давомнокии умр ва баланд гардидани сатҳи зиндагиву маданияти
аҳолӣ» мебинанд. Пешвои миллат қайд мекунанд, ки «сиѐсати демографии
мо… ба ҷорӣ шудани тарзи муносиб ва қобили қабули афзоиши аҳолии
мамлакат нигаронида шавад».
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Барои амалӣ гардидани сиѐсати демографии љумҳурӣ аз тарафи
Академияи илмҳо ва Маркази омӯзиши иҷтимоии инсон дар якҷоягӣ бо
Вазорату идораҳои дахлдор Консепсияи сиѐсати демографии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва дар асоси он барномаи дарозмуҳлати инкишофи демографӣ
таҳия карда шудааст. Аз ин рӯ, самт ва хусусиятҳои сиѐсати пешгирифта ба
аҳолӣ маълум гардидаанд ва ҳаргуна «саволҳои» ноҷоя ба монанди: «Дар
оила ба чанд фарзанд «иҷозат» мешуда бошад?», «Дар оила минбаъд чанд
фарзанд беҳтар аст?», «Оѐ ба фарзандҳои «зиѐдатї» ҷарима ҷорӣ
мешавад?» ва монанди инҳо аз байн бардошта шудаанд.
Асоси сиѐсати давлатии демографиро манфиатҳои умумидавлатӣ ва
манфиатҳои субъектҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси риояи ҳуқуқҳои
умдаи инсон муайян мекунад. Сиѐсати давлатии демографӣ, қисми
таркибии сиѐсати иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки бо татбиқи
он давлат масъалаи танзими равандҳои демографиро бо дарназардошти
шароити таъғирѐбандаи иқтисодию сиѐсӣ ва иҷтимоию
фарҳангии
мамлакат ҳаллу фасл менамояд.
Маҳз чунин муносибат имкон медиҳад, ки яке аз бандҳои тавсияҳои
конференсияи байналмиллалӣ оид ба нуфузи аҳолӣ ва рушд (Коҳира 1994)
дар бобати дохил кардани омили демографӣ ба ҳамаи соҳаҳои рушди
васеъи ҷомеа дар ҳаѐт татбиқ карда шавад. Дар омода намудани Консепсия
он чиз ба эътибор гирифта шудааст, ки равандҳои демографӣ дар дохили
вақт суст тағйир меѐбанд, аз ин рӯ вай барои ояндаи дур нигаронида
шудааст. Ҳамчунин, таҷрибаи сиѐсати демографии кишварҳои хориҷаи
наздик ва дур низ ба инобат гирифта шудааст.
Танзими равандҳои демографӣ дар Консепсияи мазкур таъини маҷмӯи
таъинҳои маъмурӣ, тарбиявӣ ва иҷтимоиву иқтисодиро дошта, ба
ҳавасмандгардонӣ ѐ маҳдуд намудани суръати инкишофи аҳолӣ, ки
ҷавобгӯи талаботҳои ҷорӣ ва минбаъдаи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ва
татбиқи ҳуқуқи инсонро таъмин мекунад, равона шудаанд.
Объекти сиѐсати давлатии демографӣ равандҳои демографии
Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд. Субъекти сиѐсати давлатии демографӣ
мақомоти ҷумҳуриявии давлатии идора ва мақомоти худидоракунии
маҳаллӣ мебошанд.
Консепсияи сиѐсати давлатии демографии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба он
такя мекунад, ки истифодаи роҳҳои ҳалли маҷбурӣ наметавонад воситаи
идораи равандҳои демографӣ бошад. Ин ғайрибашардӯстона буда, ба
Консепсияҳои байналмиллалии СММ «Дар бораи ҳуқуқи кӯдак», «Дар
бораи барҳам додани ҳамаи шаклҳои маҳдудсозии ҳуқуқи занон»
мухолифат дорад, ба принсипҳои демократии ҳуқуқи инсон мувофиқат
намекунад.
Консепсияи сиѐсати давлатии демографии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба
принсипҳо ва меъѐрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ, ба Конститутсияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар ҳуҷҷатҳои меъѐриву
ҳуқуқӣ асос меѐбад.
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Ин нишондодҳо микдори таваллуд ва фавтро нопурра нишон
медиҳанд ва аз ин рӯ, ҳолати воқеии афзоиши аҳолии Ҷумҳурии
Тоҷикистонро инъикос карда наметавонанд.
1. Афзоиши босуръати микдори аҳолӣ ва суръати пасти рушди
иқтисодӣ нишондињандаҳои шиддати демографиро афзунтар мегардонад.
Чунончӣ, соли 1989 ба 100 нафар одами синни қобили меҳнат 175 нафари
синни ғайри қобили меҳнат, вале дар соли 1998-ум бошад, 184 нафар рост
меомад. Дар њамон солњо дар ҳоли қашшоқӣ зиндагӣ кардани қисми
муайяни аҳолӣ имконият намедод, ки онҳо хӯроку либосу пойафзол,
манзил, маишати хуб дошта бошанд ва доруҳои заруриро дарѐфт намуда,
ба саломатии худ назорат кунанд. Айни њол вазъият ба куллї дигаргун
шуда, баланд шудани сифати хизматрасонии соњаи тандурустї, коњишѐбии
сатњи камбизоатї ба назар мерасад.
2. Омилҳои асосие, љињати фароҳам овардани вазъи демографӣ, дар
алоқамандӣ бо ҷанги шаҳрвандӣ, бад шудани вазъи зиндагии мардум,
барқароршавии муносибатҳои бозоргонӣ, қисман халалдор шудани
таркиби ҷинсиву синнусолии аҳолӣ, суст гардидани ҳифзи иҷтимоии
оилаҳои серфарзанд, тағйир ѐфтани таркиби миллии аҳолӣ, кам шудани он
қисмати аҳолие, ки ба серфарзандӣ майл доранд, фаъол гардидани аҳолӣ
дар танзими оила ба вуҷуд омадаанд.
3. Дар дењот њам дараљаи таввалуд хеле кам шудааст, вале нисбат ба
шањрњо зиѐдтар аст. Зиѐд будани таваллуд дар дењот ба наќши иќтисодии
кўдакон дар оила, пурзўр шудани вазифаи истењсоливу хољагии оила, тарзи
тафаккур, шароити мењнат ва маишат дар он вобаста аст.
Сарфи назар аз баъзе камшавиҳои микдори таваллуд ва дараҷаи
таваллуди аҳолӣ дар шароити кунунӣ, масъалаи камшавии минбаъдаи
таваллуди аҳолӣ хеле мураккаб мебошад.
4. Таваллуди зиѐд ва хӯроки камғизо боиси харобшавии организми
занон, бад шудани саломатӣ ва афзоиши бемориву фавт дар байни онҳо
мегардад.
5.Серфарзандӣ дар шароити пасти зиндагии оилаҳо ба тарбияи солими
бачаҳо мусоидат намекунад. Кӯдакони зиѐд бо мақсади ѐрӣ расонидан ба
падару модарони худ, ба хизматрасонии мардум машғул шуда, ба мактаб
намераванд. Дар байни чунин кӯдакон гуруснагии бардавом мушоҳида
мешавад, ки он боиси бадшавии саломатии онҳо мегардад, сафи
ҷинояткорони ноболиғ меафзояд. Насли то андозае носолим, дорои
маънавиѐти хароб ва дониши суст, ихтисоси номукаммал ва барои кор дар
истеҳсолоти технологияи баланд на он қадар сазовор ба вуҷуд оварда
мешавад.
6. Идомаи раванди аз урбанизатсия дур шудани ҷомеа. Таваллуди зиѐд
дар деҳот, муҳоҷирати нисбатан ками аҳолии деҳот, ривоҷ ѐфтани
муҳоҷироти акс (шаҳр-деҳа) сабаби дар деҳот ҷамъ будани қисмати асосии
ањолии Ҷумҳурии Тоҷикистон мегардад. Дар деҳот бекории чӣ ошкоро ва
чӣ ниҳонӣ зиѐд мешавад, оилаҳои мураккаб (чанднаслӣ) бештар мегарданд,
вазъи зиндагӣ хароб мегардад. Сатҳи урбанизатсия шудани мамлакат
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нишондиҳандаи дараҷаи инкишофи он ва аҳолиаш мебошад, бинобар ин
дар ин соҳа бояд тадбирҳои дахлдори давлатӣ андешида шаванд.
7. Идомаи муҳоҷират ба кишварҳои хориҷии аз лиҳози этникӣ ѐ
иқтисодӣ наздик. Аз Ҷумҳурии Тоҷикистон рафтани миқдори зиѐди
муттахасисону коргарони баландихтисос боиси суст шудани иқтидори
илмиву иқтисодии мамлакат гардида буд. Дар тавозуни муҳоҷират мисли
пештара салдои манфӣ боқӣ мондааст. Як қисми муҳоҷирони стихиявии
меҳнатӣ дар маҳалли омадаашон ҷои зист, сабт, ҳуқуқи истифода аз
неъматҳои моддиро надоранд, корҳои вазнин, корҳои камталаботро иҷро
мекунанд.
8. Афзоиши босуръати шумораи аҳолӣ ба бад шудани шароити
экологӣ мусоидат мекунад. Ба тарзи стихиявӣ аз як ҷо ба ҷои дигар
рафтани аҳолӣ дар ноҳияҳои кӯҳсор ва доманакӯҳҳо, сохтмони зиѐди
манзил дар заминҳои корам, фишор ба олами набототу ҳайвонот,
ифлосшавии ҳавзҳои об дар ниҳоят боиси вайрон шудани таносуби
иҷтимоии аҳолӣ дар маҳалҳо, мувозинати табиї ва ҳодисаҳои даҳшатноки
экологӣ мегардад.
9. Сатҳи баланди афзоиши ҳарсолаи шумораи аҳолӣ ҳамсафари
афзоиши сусти нишондиҳандаҳои иқтисодӣ мебошад, ки якҷоя бо
захираҳои маҳдуди табиї имрӯз ва фардо метавонад дар ҳалли масъалаҳои
инкишофи устувор монеаи ҷиддӣ гардад.
10. Шумораи аҳолӣ агар ба меъѐрҳои қабулшуда такя карда шавад, дар
20-25 соли наздик аз ҳисоби ду манбаъ зиѐд мешавад: аз ҳисоби таваллуди
зиѐди кӯдакон бештар дар деҳот ва аз ҳисоби таркиби синну соли ҷавони
аҳолӣ, ки ҳатто дар шароити афзоиши муқаррарии оилаҳо микдори
аҳолиро зиѐд мекунад. Аз рӯи ҳисоби тахминӣ дар солҳои наздик суръати
миѐнаи афзоиши аҳолӣ 1,9 - 2,1 фоизро ташкил медиҳад.
11. Бо вуҷуди дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронидани тадбирҳои
ҷиддӣ дар соҳаи танзими оила, боз ҳам сатҳи баланди таваллуд дар оянда
боқӣ мемонад. Ин гувоҳӣ медиҳад, ки тамоилҳои кори ба пастшавии
таваллуд нигаронидашударо бояд тағйир дод.
Танњо бо тарғибот ва корҳои дар соҳаи истифодаи аҳолӣ аз воситаҳо
ва усулҳои пешгирӣ ба мақсад расидан душвор аст. Таҷрибаи 25 соли охири
кишвар ва таҷрибаи як қатор давлатҳои хориҷӣ аз ин шаҳодат медиҳанд.
Қабл аз онҳо бояд маҷмӯи тадбирҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ,
тарбиявӣ андешида шавад, ки ба тарбияи арзишҳои нав роҷеъ ба танзими
оила созгор бошанд.
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Солиев Њ.А.,
мутахассиси бахши идоракунии
сифати тањсилоти ДДЊБСТ
ЉАВОНОН – ЉОНИБДОРИ СИЁСАТИ
ПЕШВОИ МИЛЛАТ ВА АРЗИШЊОИ МИЛЛЇ
Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар паѐми навбатии худ
ба Маљлиси Олии мамлакат сиѐсати њукуматро дар самти дастгирии
љавонон ѐдовар шуда ќайд намуданд, ки љавонон бояд аз ҳама қишрҳои
ҷомеа бештар фаъол бошанд, ташаббусҳои созанда пешниҳод намоянд,
рамзҳои давлатӣ, муқаддасоти миллӣ ва дастовардҳои истиқлолиятро ҳифз
кунанд, дар ҳаѐти сиѐсиву иҷтимоии Тоҷикистони азиз бо дасту дили гарм
ва нерӯи бунѐдгарона ширкат варзанд, амнияти давлат ва шарафу номуси
ватандориро ҳимоя карда, худро аз ҳама хавфу хатарҳои номатлуби ҷаҳони
муосир эмин нигоҳ доранд ва парчамбардори ин сарзамин, марзу бум ва
кишвари муқаддасамон бошанд.
Љавонони мо нерўи пешбаранда ва созандагони имрӯзу фардои
Тоҷикистони соҳибистиқлол мебошанд. Зеро сиѐсати сарвари давлатамон
љавонони бо нангу номуси кишварро ба сўи худогоњї ва њифзи арзишњои
миллї, сањмгузорї дар ободонии ватани мањбуб, аз худ кардани илмњои
замонавї, њамчун марди љасур муњофизи марзу буми кишвар будан ва дўст
доштани ватани соњибистиќлол њидоят менамояд. Имрўзњо наќши љавонон
дар рушди соњањои гуногуни мамлакат ва барои пешрафти љомеаи солиму
мутамаддин басо назаррас буда, хушбахтона солњои охир таваљљўњи
роњбарияти давлат нисбати дастгирии љавонон бештар гардида истодааст.
Дар марњалањои минбаъдаи рушди давлатдории миллиамон љињати
пешбурди сиѐсати давлатии љавонон ва фароњам овардани шароити
мусоид барои инкишофи соња як силсила њуљљатњои дахлдор, аз љумла
«Стратегияи сиѐсати давлатии љавонон дар Љумњурии Тољикистон то соли
2020», «Консепсияи миллии сиѐсати љавонон дар Љумњурии Тољикистон»
ва дигар барномањои соњавї ќабул гардиданд.
Агар ба таърих назар афканем, на танњо Тољикистон, балки дар
аксарияти кишварњои олам, чї дар гузаштаи таърихї ва чї имрўз,
масъалањои марбут ба љавонон њамеша мавриди таваљљўњи давлату
њукумат ќарор дорад. Дар даврањои ќадим масъалаи љавонон дар сиѐсати
давлатдорї ањамияти махсусу аввалиндараља дошт ва ба љавонон њамчун
нерўи азими љисмонї диќќат медоданд ва онњоро аз лињози руњиву равонї
барои таъмини амнияти кишвар ва ба хотири амалї намудани маќсадњои
стратегияи њарбии давлатї омода ва истифода мекарданд. Љавони аз
лињози љисмонї ќавиву боирода яке аз захирањои муњими њар як давлат ва
љомеа ба шумор мерафт. Аммо, баъди рушди илму технология ва кашф
гардидани дастовардњои модели навину замонавї мувозинат байни нерўи
зењнї ва љисмонии љавонон таѓйир ѐфт. Давлати мо, яке аз кишварњои аз
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лињози ањолї љавонтарин ба шумор рафта, аксарияти ањолии онро љавонон
ташкил медињанд ва онњо нерўи бузургї мутањаррики рушди кишвар
мебошанд. Сарвари давлатамон зимни идомаи дастгирињои худ бо
дарназардошти саҳми ҷавонон дар рушди ҷомеа ва иштироки фаъолонаи
онҳо дар ҳаѐти сиѐсиву иқтисодии мамлакат соли 2017-ро дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Соли ҷавонон» эълон намуданд, ки иќдоми мазкур дар назди
љавонони кишвар масъулиятњои зиѐдро ба бор овард.
Масъулияти љавонон ин дастгирии давлату њукуматро дар љодаи
таъмини шароити донишомўзии наврасону љавонон ба таъмиру таљдиди
мактабњо, сохтмони муассисањои таълимии наву замонавї, сифати чопи
китобњои дарсї, компютерикунонии муассисањои таълимї ва љорї
намудани квотањо барои хонандагони болаѐќат ањамияти зарурї дода,
љавобан ба ин дастгирињо омодагии њамаљониба дидан мебошад. Бањри
пойдор намудани сулњу субот дар кишвари орому осудаамон ва аз њар
гуна ашхоси номаълуму ношинос њушѐр будан, ба гуфтањои шахсони
бадкору бадхоњ бовар накардан ва зиракии сиѐсиро аз даст надодан,
њамкориро бо маќомоти корњои дохилї ќавї намудан мебошад, зеро
истиќлолияти давлатї њамон ваќт устувору пойдор мегардад, ки њар як
фарди љомеа ба ќадри он расад ва њамчун дастоварди бузурги таърихї
њифз намуда, озодиву соњибихтиѐриро асоси хушбахтии худ ва наслњои
ояндаи миллат шуморад.
Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон мўњтарам Эмомалӣ Раҳмон љавононро ояндаи
ҷомеаю давлат ном мебаранд, ки дуруст аст онҳо бояд зери назар ва
маслиҳату машварати калонсолон фаъолият намуда, барои пешрафти
ҷомеа саҳми муносиби худро гузоранд. Бахусус, дар замони гирудорҳои
муосир дурӣ ҷустан аз ҳар гуна туҳмату буҳтон ва канорагирӣ аз
пайроҳаҳои хатарнок хеле муҳим аст. Як андешаи ботил, каҷравию гумроҳӣ ҳаѐти инсонро барбод хоҳад дод. Андешаи солим он аст, ки баҳри
пешрафти ҷомеа амал намоем, зеро бе ташаббуси нек ва ақидаҳои солим
созандагӣ басо душвор буда, дар ин роҳ дасту дили гарм доштану ба арзишҳои миллӣ содиқ мондан ҷавонони моро ба кӯйи мурод хоҳад расонд.
Ҷавонони моро лозим аст, ки аз пайи илму маърифат шуда,
созандагони фаъоли давлати ҳуқуқбунѐду дунявию демократӣ бошанду
Ватани хешро дар ҳама давру замон муҳофизат намоянд. Онҳо бояд ҳеҷ гоҳ
рӯҳафтода нашуда, аз ҳеҷ як нобаробариву мушкилот наҳаросанд, балки бо
ақлу дониш, саводи рӯзафзунашон монеаҳоро бартараф намоянд. Яке аз
омилҳои расидан ба мақсадҳои ниҳоӣ омӯхтани забонҳои гуногун аст.
Беҳуда нест, ки дар робита ба ин, Барномаи давлатии «Такмили таълим ва
омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои
солҳои 2015 – 2020» ба тасвиб расидааст. Шогирдон бояд ҳар чи бештар
забон омӯзанд, зеро дар замони ҷаҳонишавии тамаддунҳо ин басо муҳим ва
сариваќтист.
Инчунин имрўз ҷавонони бонангу номуси кишвар ҷойи худро дар
сафи Қувваҳои мусаллаҳ медонанд. Лозим ба ѐдоварист, ки ҳамасола дар
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Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавонони синну соли даъватӣ ба хизмати ҳарбӣ ҷалб
карда мешаванд. Онҳо сарҷамъ баҳри ҳимояи Ватани худ, ҳар порча хоки
сарзамини аҷдодӣ ҷаҳду талош меварзанд. Љоиз ба ѐдоварист, ки дар рафти
даъвати тирамоҳии соли 2017-ум мушоҳидаҳо нишон дод, ки шумораи
ихтиѐриѐн назар ба солҳои қаблӣ зиѐд гашта, сафи Қувваҳои мусаллаҳро
ҷавонмардони шуҷоъу далер пурра месозанд.
Боиси хушнудист, ки имрўзҳо садҳо ҷавонмардони баору номуси
диѐрамон бо амри дил баҳри ҳимояи манфиатҳои давлат, таҳкими
Истиқлолият ва иқтидори мудофиавии он барои хизмати содиқона ба
Ватан - Модар ба сафи Қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурӣ сафарбар шуда
истодаанд. Онҳо хуб медонанд, ки дўст доштани Ватан дўст доштани
модар аст ва бо дарки чунин масъулият омода ҳастанд, ки қарзи
ҷавонмардии худро иҷро намоянд.
Барои насли наврас хизмат дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳ муҳимтарин
мактаби обутоби зиндагӣ мебошад. Маҳз, дар ҳамин ҷо ҷавонписарон
сабақи шуҷоату мардонагӣ гирифта, муҳофизат кардани хоки поки Ватани
маҳбубамонро меомўзанд. Имрўз аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва Вазорати мудофиаи кишвар баҳри хидмати сарбозон дар
қисмҳои низомӣ тамоми шароити зарурӣ муҳайѐст. Аз ин рў, ҷавононро
зарур аст, ҳамеша баҳри дифои Ватан-модар омода бошанд.
Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои Миллат мўњтарам
Эмомалї Рањмон дар Паѐми навбатии худ, ба Маљлиси Олии мамлакат
ќайд намуданд, ки мо аз олимони худ, бахусус аз олимони ҷавон умеди
калон дорем, ки дар ояндаи наздик илмро дар асоси дастовардҳои
инноватсионӣ ба истеҳсолоти ватанӣ васеъ татбиқ карда, бо ҳамин роҳ дар
рушди иқтисоди миллӣ саҳми арзишманди хешро мегузоранд.
Хулоса, кўшиш намоем, ки дар раванди рушди љомеа тавассути
тањким бахшидани фикру андешаи нав, бахусус њифзи истиќлоли давлатї
ва дастовардњои он, арзишњои бунѐдии миллатсозї ва ватансозиву
ватандорї бо масъулият бошем ва бањри амалї намудани гуфтањои боло
љиддан талош варзем. Зеро мањз љавонон метавонанд бо дониши амиќ,
љањонбинии фарроњу андешаи мустаќил ва бо масъулияти баланди
шањрвандї, ќарзи фарзандии хешро дар назди халќу Ватан эњсос намуда,
љомеаро ба пеш - ба сўи ободиву пирўзињои нав њидоят намоянд ва њифзи
арзишњои миллиро дар мадди аввал гузоранд.
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Солиев Ш.Х.,
ассистенти кафедраи
сиѐсатшиносии ДДЊБСТ
БАРЌАРОРШАВИИ СУЛЊУ ВАЊДАТИ МИЛЛЇ ЧУН МАРЊИЛАИ
МУЊИМ ДАР ТАЊКИМИ СИЁСАТИ
ХОРИЉИИ ТОЉИКИСТОН
Барќарор гардидани сулњу вањдати миллї пас аз мољарои тўлонї дар
Тољикистон марњилаи муњиме дар рушди давлатдории миллї дар замони
соњибистиќлолї мебошад. Имзои Cозишномаи умумии истиќрори сулњ ва
ризоияти миллї дар Тољикистон њодисаи муњиме буд, ки минбаъд ба
рушди соњањои мухталифи кишвар шароити мусоид фароњам намуд.
Шуруъ аз ин замон имкониятњои наве барои рушди сиѐсати дохилї ва
хориљии кишвар фароњам омаданд. Аз он љумла, дар ќатори рушди
дохилии Тољикистон њамчунин таѓйиротњои назаррас дар сиѐсати хориљии
кишвар зуњур намуданд. Тезиси асосие, ки мо баррасї менамоем, он аст, ки
расидан ба сулњу вањдат марњилаи муњим дар тањкими минбаъдаи сиѐсати
хориљии Тољикистон гардид.
Пеш аз њама ќайд намудан зарур аст, ки аксари муњаќќиќони соњаи
сиѐсати хориљї дар кишвар барќарор шудани сулњу вањдати миллиро чун
шароити муњими рушди сиѐсати хориљии Тољикистон эътироф намудаанд.
Њанўз дар суханронии худ ба ифтихори 10-умин солгарди Рўзи вањдати
миллї дар соли 2007 Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон
сулњи тољиконро чун заминаи дар арсаи байналхалќї боло рафтани обрўи
Тољикистони соњибистиќлол ва тањкими нуфузу мавќеи он дар миѐни
љомеаи љањонї бањогузорї намуда буд [1].
Муњаќќиќи масъалањои сиѐсати хориљї Сайидзода Зафар имзои
созишномаи сулњ ва расидан ба вањдати миллиро њамчун марњилаи муњиме
дар эњѐ ва густариши сиѐсати хориљии Тољикистон арзѐбї намудааст. Ба
андешаи ў барќарор шудани сулњу оромї ва тањкими суботи сиѐсї дар
кишвар ба Хукумати мамлакат имконият пеш овард, то њамкорињои
бештару густурдатареро бо кишварњои љањон ва созмонњои байналмилалї
роњандозї намояд [2].
Њамчунин барќароршавии сулњу вањдати миллї дар Тољикистон чун
заминаи муњим барои таќвияти љињатњои муайяни сиѐсати хориљии кишвар
ќаламдор гардидааст. Њамрохон Зарифї, собиќ вазири корњои хориљии
Љумњурии Тољикистон чунин иброз доштааст, ки дастовардњои музокироти
сулњи тољикон барои пешрафти сиѐсати хориљии Тољикистон заминаи
муносиб фароњам оварданд. Ў вазъи номуътадил ва номусоиди кишварро
барои њамкорї бо давлатњои хориљї, бахусус дар бахши љалби сармояи
хориљї ба иншоотњои муњим халали љиддї донистааст [3].
Воќеан њам мо метавонем сулњу вањдати миллиро чун шароити
заминасоз барои рушди сиѐсати хориљии Тољикистон талаќќї намоем.
Заминасозии сулњу вањдати миллиро дар тањкими сиѐсати хориљии
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Тољикистон мо метавонем аз рўи якчанд нишондињандањо ва шароитњои
падидомада исбот созем.
Пас аз ба созиш расидан ва ором шудани вазъияти кишвар шароити
воќеї ба вуљуд омад, ки кишвар ба муносибатњои хориљии худ таваљљуњи
хосса дода бошад. Ин марњиларо ба таври маљозї метавонем давраи
«хонатаконї» ном барем. Зеро пас аз мољарои дарозмўњлат ва нооромиву
носуботї ба кишвар имкон фароњам омад, ки њама чангу гардњои «хона»-и
худро тоза созад, онро таъмиру тартиб кунад ва ба ќабули мењмонони зиѐд
ва мухталиф омодагї бигирад. Воќеан, суботи сиѐсї заминаеро фароњам
кард, то кишварњои дигар бе ягон тарсу њарос муносибатњояшонро бо мо
барќарор созанд ва намояндагињои худро дар пойтахти кишварамон
ифтитоњ намоянд. Њамзамон бо анљом ѐфтани музокирот ва барќарор
шудани сулњу оштї дар кишвар таваљљўњи кишварњои хориљї ба
Тољикистон ба маротиб зиѐд шуд.
Шуруъ аз ин давра дар баробари ба роњ мондани муносибатњои
афзалиятнок бо кишварњои Иттињоди Давлатњои Мустаќил, хусусан
Федератсияи Россия ва љумњурињои Осиѐи Марказї, тавсеа ва таќвияти
муносибатњо бо дигар кишварњои љањон, аз љумла, кишварњои форсизабон,
олами ислом ва билохира љомеаи љањонї ба њайси мењвари сиѐсати
хориљии Љумњурии Тољикистон ќарор дода шуданд, ки њанўз дар иљлосияи
18-уми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон дар соли 1993 чун њавзањои
муњимми сиѐсати хориљии кишвар муайян гардида буданд. Яъне,
барќарории сулњу вањдат дар Тољикистон сиѐсати хориљии кишварро дар
самти њавзањои муайяншуда пурра гардонид ва имкон фароњам овард, ки
уфуќњои нав барои њамкории минбаъда кушода шаванд.
То ба имзо расидани созишномаи сулњ ва барќарории вањдати миллї
дар муњољират ќарор доштани як ќисме аз нерўњои сиѐсии кишвар ва
идомаи мољаро воќеан ба амалї намудани сиѐсати хориљии Тољикистон
дар он замон таъсири манфї мерасонид. Дар он замон нерўњои мухолиф ва
раќибони онваќтаи Њукумати Тољикистон њар гуна андешањои ботилеро
пањн намуда, низоми идории кишварро чун «режими коммунистї» дар
чашми љањониѐн ва хусусан кишварњои мусалмонї нишон доданї
мешуданд. Воќеан дар пасманзари пошхўрии Иттињоди Шўравї, ки тайи
њафтод соли мављудияташ идеологияи њукмронаш коммунистї ва атеистї
буд, раќибони давлату њукумати Тољикистон аз ин омил васеъ истифода
кардан мехостанд ва дар хориља њам то љое ба чунин тавтеањо бовар
мекарданд [4]. Албатта чунин њолат ба рушди сиѐсати хориљии Тољикистон
ва кушодани самти нав ба љониби кишварњои љануб таъсири манфии худро
мерасонид. Аз ин рў, мо метавонем имзои Созишномаи истиќрори сулњ ва
ризоияти миллиро, ки љонибњои даргирро ба њам овард ва сулњи пойдорро
дар кишвар барќарор намуд чун марњилаи наве дар рушди сиѐсати хориљии
Тољикистон ќаламдод созем, ки уфуќи наверо ба љониби кишварњои
мусалмонї боз намуд. Пас аз барќарории сулњу субот ба мо имкони
мусоиде фароњам шуд, ки худро чун кишвари мусалмонї ба дигар
кишварњои олами ислом муаррифї намоем ва њамкорињои судмандро бо
онњо ба роњ монем.
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Пас аз эътидоли вазъият ва њукмфармо шудани суботу оромї
принсипњои асосї ва анъанањои сиѐсати хориљии Тољикистон њамчун љузъи
људонашавандаи стратегияи фарогири рушди кишвар пурра барои њалли
масоили афзалиятноки он, аз љумла, тањкими суботу вањдати миллї,
таќвияти ислоњоти сиѐсию иќтисодї, тавсеаи рукнњои демократии
давлатдорї ва ташкили љомеаи шањрвандї, таъмини пешрафти босуръати
њамаљониба ва ноил шудан ба њадафњои стратегии љумњурї равона
гардиданд. Дар ин давра шароити бурдани сиѐсати бисѐрсамта барои
Тољикистон фароњам омад.
Муњиммияти дигари Вањдати миллї дар тањкими сиѐсати хориљии
Тољикистон ин боло рафтани таваљљуњ ба самти сиѐсати хориљї мебошад.
То расидан ба Вањдати миллї низоми идории кишвар асосан ба мушкилоти
дохилї, хусусан ба њалли мољаро ва таъмини тартиботи љамъиятї машѓул
буд, ки дар он замон масъалаи муњимтарин шуморида мешуд. Агарчанде
дар расидан ба сулњу оштии миллї сањми сиѐсати хориљии кишвар низ
чашмрас буд, аммо дар умум дар бурдани сиѐсати хориљии бисѐрсамта
таваљљуњи зарурї карда намешуд. Кишвар дар ин замон барои барќарор
кардан ва ба роњ мондани муносибатњои њамаљонибаи дипломатї бо
субъектњои дигари муносибатњои байналхалќї ва хусусан љалби сармояњои
хориљї дасткўтоњ буд.
Пас аз расидан ба сулњ ва вањдати миллї заминаи воќеї барои
њамкорињои хориљї падид омаданд. Дар муносибатњои байналхалќї яке аз
љињатњои муњимро барои барќарории робитањо љолибияти кишвар ташкил
медињад. Њолати бўњронї ва мољарои дохилї љолибияти кишвари моро
баршикаста буд ва чуноне ки маълум аст дар давраи бўњронї аксари
намояндагињои дипломатї тарки кишвар намуда буданд. Вањдати миллї аз
нав љолибияти кишваро эњѐ намуд ва субъектњои муносибатњои
байналхалќї аз нав муносибатњои худро бо Тољикистон рушду таќвият
бахшиданд. Хусусан дар ин замон шароит ба вуљуд омад, ки Тољикистон
сари масъалаи фароњам
сохтани фазои муносиби сармоягузорї
биандешад.
Дар давраи мољарої Тољикистон имкони кофии молї ва њамчунин
фурсати муносибе барои таќвияти заминањои нињодии рушди сиѐсати
хориљии хешро надошт. Пас аз расидан ба Вањдати миллї барои
Тољикистон чунин шароите пайдо шуд, ки заминањои њуќуќї ва нињодии
рушди сиѐсати хориљияшро таќвият бахшад. Хусусан, пас аз мустањќам
шудани имкони молиявї ва воридшавии кишвар ба зинаи босуботи рушд
таваљљуњ ба самти боз намудани сафоратхонањо ва намояндагињои
Тољикистон дар кишварњои хориљ намуда шуд.
Дар давраи пас аз мољарої муносибатњои Тољикистон бо созмонњои
байналхалќї низ дар формати нав ба роњ монда шуд. Дар замони мољарої
созмонњои байналхалќии мављуда дар кишвар кўшиш бар он доштанд, ки
њарчї зудтар сулњ ва суботи сиѐсї дар Тољикистон барќарор гардад. Чун
мољаро њалли худро дарѐфт ва дар кишвар сулњу вањдат пойдор гардид
созмонњои байналхалќї муносибатњояшонро бо Тољикистон дар масъалаи
нигањдории сулњ, њалли мушкилоти иљтимої ва барќарорсозии пас аз
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мољарої равона сохтанд. Дар марњилаи рушди босуботи кишвар низ
созмонњои байналхалќї ба масъалаи рушди минбаъдаи кишвари мо
таваљљуњ зоњир сохтанд.
Барќарор шудани сулњу вањдати миллї дар Тољикистон њамчунин
таљрибаи нодири сулњофариниро барои љомеаи љањонї ба армуѓон овард.
Таљрибаи сулњу вањдати тољикон яке аз таљрибањои нодире гардид, ки
минбаъд мавриди баррасии муњаќќиќони зиѐди хориљї ќарор гирифт. Ба
баѐни муњаќќиќи масъалањои сиѐсати хориљии Тољикистон Саидзода Зафар
бисѐре аз сиѐсатмадорону тањлилгарони муътабари дунѐ таљрибаи
сулњофаринии тољиконро падидаи нодир номида, таъкид кардаанд, ки ин
таљрибаро мешавад барои хомўш кардани муноќишањои дохилии
кишварњои гуногуни љањон истифода кард [2]. Албатта, ин аз маќоми худро
дарѐфтани кишвар дар сатњи байналхалќї дарак медињад, ки бо
барќарории сулњу вањдати миллї ба даст омадааст. Сиѐсатшиноси тољик
Абдуллоњи Рањнамо низ таљрибаи сулњи тољиконро чун таҷрибаи
эътирофшуда аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ арзѐбї намудааст. Ба андешаи ў ин
дастоварди умумимиллии мо метавонад яке аз муаррификунандаҳои
мусбати симои Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ бошад [5].
Пас аз бадастории сулњу вањдат Тољикистон сари масъалаи сулњу
субот дар њамсоякишвари љанубї – Афѓонистон андеша намуд. Зеро
низоми идории кишвар дарки онро намуда буд, ки амнияту суботи ин
кишвари њамсоя барои сиѐсати хориљии Тољикистон хеле муњим аст,
хусусан дар самти баромадан аз бунбасти коммуникатсионї. Аз замони
бадастории сулњу вањдати миллї то ба имрўз Тољикистон яке аз кишварњое
мебошад, ки хостгори њарчи зудтар барќарор шудани суботу амният дар
Љумњурии Афѓонистон аст ва дар ин самт кўшишњоии назаррасеро низ ба
харљ додааст.
Дар умум метавонем барќарор шудани сулњу вањдати миллиро
ќадами муњимме барои рушди сиѐсати хориљии кишвар бањогузорї
намоем. Хусусан, бадастории вањдати миллї марњилаи муњим дар тањкими
истиќлолияти давлатии Тољикистон ва мустањкам шудани мавќеи кишвар
дар арсаи байналхалќї мебошад.
1.
2.
3.
4.
5.
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Тошматова М.Љ,
дотсенти кафедраи
иқтисоди ҷаҳонии ДДЊБСТ
НАҚШИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР РУШДИ СОҲАҲОИ МУХТАЛИФИ
ҶОМЕА БАРОИ ОЯНДАИ УСТУВОРИ ҶАВОНОН
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1-уми октябри соли 2007
Консепсияи гузариш ба рушди устуворро қабул намуд. Боиси зикр аст, ки
дар масъалаи омӯзиши ин раванд тадқиқотҳои шоиста анҷом ѐфтанд. Роҷеъ
ба ин масъала Пешвои миллат, Ассосгузори сулҳу ваҳдат, Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷаноби Олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар
Паѐмҳои худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон борҳо таъкид
доштанд: “Ҳифзи истиқлолияти давлатӣ ва дастовардҳои он, ҳимояи
амният ва манфиатҳои милливу давлатӣ, устувор гардонидани ваҳдатӣ
миллӣ ва нигоҳ доштани суботу оромии ҷомеа, инчунин, таъмин намудани
рушди иқтисодии кишвар ва беҳтар гардонидани сатҳу сифати зиндагии
аҳолӣ дар шароити торафт вусъат пайдо кардани бархӯрди қудратҳои
ҷаҳони вазифаи аввалиндараҷаи ҳамаи рукнҳои ҳокимияти давлатӣ ва ҳар
як шаҳрвандӣ ватандӯсту ватанпарвар мебошад”.
Дар робита ба ин Ҳукумати мамлакат дар ҳалли масъалаҳои таъмини
рушди устувори иқтисодӣ, пешрафти бахшҳои воқеии иқтисодиѐт, тавсияи
пешниҳодҳои Сарвари мамлакат, беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ ва
дастгирии соҳибкорӣ, самаранокии бозори меҳнат, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ,
такмили низоми идораи давлатӣ ва дар маҷмӯъ, тақвияти нерӯи инсонӣ
пайваста тадбирҳои мушаххас меандешад.
Дар зарфи 25 – соли истиқлолият бо ҷалби сармояи дохилию хориҷӣ
ҳазорҳо корхонаву коргоҳҳои хурду бузурги саноатӣ бунѐд гардиданд. Дар
замони истиқлолияти давлатӣ беш аз 2000 километр роҳи мошингард, 190
километр роҳи оҳан ва зиѐда аз 30 километр нақбҳои мошингузар ба
маблағи умумӣ 11,4 миллиард сомонӣ мавриди истифода қарор дода
шуданд.
Бо дастгирии бевоситаи Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ Пешвои
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон корхонаҳои истеҳсолӣ криолит, фториди
алюминӣ ва кислотаи сулфат дар шаҳри Ёвон бунѐд ѐфт. Ҳамзамон ба кор
оғоз кардани корхонаи маъдантозакунии Тогоб боз як дастовард мебошад,
ки барои истеҳсоли алюминий ашѐи хом тайѐр мекунад. Бунѐди корхонаи
муосир оид ба коркарди маъдан дар шаҳри Панҷакент, корхонаҳои
металургӣ ва истеҳсоли коркарди оҳан дар шаҳри Ҳисор ва ноҳияи
Спитамен, инчунин, корҳою истихроҷу истеҳсоли тило дар шаҳри Ваҳдат
ба рушди босуботи кишвари азизамон суръати бештар мебахшад.
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Моҳи ноябри соли 2016 таҷдиду барқарорсозии аввалин корхонаи
истеҳсоли нуриҳои азотӣ дар шаҳри Сарбанд бо ҷалби сармоягузории
мустақили хориҷӣ бо ҳаҷмӣ 2 миллиарду 900 миллион сомонӣ оғоз шудааст.
Соли 2013 Ҷумҳурии Тоҷикистон узви комилҳуқуқи яке аз созмонҳои
бонуфузтарини дунѐ – Созмони Умумиҷаҳонии Савдо гардид. Аъзогии
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Созмони Умумиҷаҳонии Савдо барои ба яке аз
мамлакатҳои тарақикардаистодаи дорандаи иқтисодиѐти устувор имконият
медиҳад. Аз соли 2013 Ҷумҳурии Тоҷикистон аз мамлакати “на он қадар
тараққикарда” ба системаи мамлакатҳои тараққикардаистодаи дорои
даромаднокии миѐна дохил карда шуд. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки
Тоҷикистон баъд аз ба даст овардани истиқлолияти миллӣ ва пойдор
шудани сулҳу ваҳдати миллӣ ба муваффақиятҳои назаррас соҳиб гашт. То
имрӯз Тоҷикистон бо кишварҳои гуногуни дунѐ беш аз 1200 ҳуҷҷатҳои
дуҷониба ба имзо расидааст, ки масъалаҳои муносибату ҳамкориҳои
дуҷонибаро дар соҳаҳои сиѐсӣ, иқтисодӣ, тиҷоратӣ, ҳарбӣ – техникӣ,
амният, илмӣ, фарҳанг, маориф, тандурустӣ, сайѐҳӣ ва дигар соҳаҳоро
фаро мегиранд.
Асосгузори сулҳу Ваҳдати Миллӣ - Пешвои Миллат, муҳтарам
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бештар ба соҳаҳои
саноат ва хоҷагии қишлоқ барои рушду нумуви он диққати махсус медиҳад.
Тадбиқи босамари сиѐсати давлатии ҷавонон аз рӯзҳои нахустини
соҳибистиқлолӣ дар меҳвари фаъолияти Ҳукумати Тоҷикистон қарор
дорад. Аксарияти аҳолии Тоқикистонро ҷавонон ташкил медиҳад, ки онҳо
давомдиҳандаи кору фаъолияти насли калонсол, нерӯи созанда ва
иқтидори воқеии пешрафти ҷомеа, хулоса, ояндаи миллат ва давлат
мебошанд.
Дар ҷомеаи имрӯза дар кори пешбурди соҳаҳои мухталифи
иқтисодиѐти миллӣ мавқеи ҷавонон хеле муҳим аст, чунки ин қишри ҷомеа
дорои афкори тозаю нав, нерӯи муҳими пешбарандаи иқтисодиѐт буда,
истифодаи васеи технологияи муосирро дар истеҳсолот метавонанд ба хубӣ
таъмин созанд. Махсусан дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки қисми зиѐди
аҳолиро ҷавонон ташкил медиҳанд, ҳукумати кишвар ба ин қисми аҳолӣ
диққати махсус медиҳад.
Бо дастгирии Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон саҳифаи тозае дар
таърихи навин боз шудааст. Маҳз бо пешниҳоди Сарвари давлат рӯзи 23 –
юми май Рӯзи ҷавонон эълон карда шуд.
Дар Паѐми навбатии Пешвои миллат ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 22-юми декабри соли 2016 бори дигар қайд гардид, ки бояд
ҷавонон нисбат ба дигар қишрҳои ҷомеа бештар фаъол бошанд. Мавқеи
фаъолияти ҷавононро ба инобат гирифта, Пешвои миллат, муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон соли 2017 – ро дар Тоҷикистон “Соли ҷавонон” эълон
намуданд.
Ғамхории Пешвои миллат нисбат ба мо, ҷавонон, рӯз аз рӯз зиѐд
гардида истодааст. Шароитҳои беҳтаринро дар ҳар як донишгоҳу
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донишкадаҳо ва омӯзишгоҳҳову колеҷҳо фароҳам шудааст. Ҷавонон имкон
доранд, ки дар донишгоҳҳои олии мамлакат ва ѐ дар хориҷ таҳсили илм
намоянд. Инчунин, бо дастгирии бевоситаи Пешвои миллат Маркази миллии тестӣ ба истифода дода шуд ва ӯ таъкид намуд, ки “Мо барои тарбияи
кадрҳои ояндасози мамлакатамон тамоми шароитҳои заруриро муҳайѐ
карда, доир ба интихоби ҷавонони дар ҳақиқат донишманду ояндадор
ҳамаи чораҳои дахлдорро андешида истодаем”.
Ҷавонони соҳибистиқлол дар ҳама давру замон қувваи пешбарандаи
ҷомеа буда, ояндаи миллату давлат ба онҳо вобаста аст. Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон низ барои тарбияи ҷавонон як зумра қонуну санадҳо
қабул кардааст, ки барои фаъолияти озодона ва ибтикори онҳо шароити
васеъ фароҳам меорад. Барои баланд бардоштани ҳисси ватандӯстии
ҷавонон низ кӯшишҳои зиѐд дар ин самт бурда шуда истодааст. Зеро маҳз
ҳисси ватандӯстӣ намегузорад, ки ҳаракат ѐ падидаи нохуш амнияти
миллатро халалдор кунад. Муҳимтарин василаи баланд бардоштани эҳсоси
ватандӯстии ҷавонон ташаккули фарҳанги маънавию сиѐсӣ, маърифати
ҳуқуқӣ ва омӯзиши таърихи пурғановати миллати худ ба ҳисоб меравад.
Зеро мавқеи иҷтимоӣ ва сиѐсии онҳо дар баробари нерӯи демократии ҷомеа
ва давлат хусусиятҳои таҳаввулот, стратегияи рушд ва ояндаи кишварро
муайян месозад. Имрӯз, ки ҷумҳурии соҳибистиқлоламон Тоҷикистон дар
роҳи сохтани ҷомеаи демократии ҳуқуқбунѐд ва дунявӣ қарор дорад,
тарбияи ватанпарастии ҷавонон ягона василае мебошад, ки дар роҳи
расидан ба ин мақсад моро кӯмак мекунад. Пешвои миллат Эмомалӣ
Раҳмон сиѐсати давлатии ҷавононро яке аз рукнҳои аввалиндараҷаи
сиѐсати Ҳукумат ва Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон шуморида, ҳамеша
таъкид медоранд, ки “Ҷавонон нерӯи фаъолу боғайрат, қувваи созандаи
ҷомеаи моро ташкил медиҳанд. Онҳоро хуб тарбия кардан ва ба роҳи
дурусти зиндагӣ ҳидоят кардан вазифаи муқаддаси ҳамаи аъзои ҷомеа аст.
Зеро ҷавонон ободгарони Ватан, соҳибони ояндаи Тоҷикистони мустақилу
демократӣ
ва
такягоҳи
боэътимоди
давлати
соҳибистиқлол
мебошанд”. Дар нахустанҷумани Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон 17-уми
марти соли 1994 Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон бо таҳлили вазъи сиѐсӣ,
иқтисодӣ – иҷтимоии кишвар ва пешомадҳои он ба нақши муҳими ҷавонон
дар татбиқи сиѐсати давлатии ҷавонон ҷиҳати баланд бардоштани сатҳ ва
сифати зиндагӣ, муҳайѐ намудани шароити муносиб ва кору фаъолият
таъкид намуда буд: “Ҳоло ба мо зарур аст, ки ҳамаи он чизи мусбатеро, ки
дар соҳаи иқтисодиѐт, фарҳангу маънавиѐт аз даст додаем, аз нав барқарор
намоем. Дар ин кор, пеш аз ҳама, ба ҷавонон такя мекунем”. Аз ҳамин
маврид оғоз карда, давлату ҳукумат ба ҷавонон ҳамчун қувваи асосии
пешбарандаи ҷамъият боварӣ ҳосил намуда, такягоҳи асосӣ худ шуморид.
Муносибатҳои сиѐсиву иҷтимоӣ дар ҳаѐти ҷавонон. пеш аз ҳама,
инъикоси равшан ва воқеии худро дар фаъолияти табақаи ҷавонони
кишвар пайдо мекунад. Зеро ҷавонон дар ҳама гуна муносибатҳои сиѐсӣ
зиѐдтар аз қувваҳои дигари иҷтимоӣ таъсиргузор мебошанд. Таҷрибаи
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солҳои аввали соҳибистиқлолии Тоҷикистон, истифодаи неруҳои
мухталифи сиѐсӣ ва гурӯҳҳои алоҳида барои расидан ба ҳадафҳои сиѐсии
худ, ҳатто ҳизбҳои навтаъсиси сиѐсӣ нақши ҷавононро дар амалӣ шудани
ҳадафҳои сиѐсӣ мушаххас менамояд. Дигаргуниҳои ҷомеа ба маънои
томаш дар навбати аввал ба ҷавонон таъсири худро мерасонанд. Ин
вобаста ба он аст, ки ҷавонон ҳассостарин табақаи аҳолӣ ба шумор
мераванд ва аз зеҳну мавқеи дар ҷомеа доштаи онҳо қувваҳои сиѐсӣ барои
расидан ба мақсадҳои худ истифода карданӣ мешаванд.
Моҳияти ин самти сиѐсатро ҳанӯз чанд сол қабл Пешвои миллат
Эмомалӣ Раҳмон чунин тавзеҳ дода буд: “Мо ба масъалаи ҷавонон барои
он таваҷҷуҳи махсус зоҳир менамоем, ки онҳо ояндаи миллату давлатанд…
Бинобар ин, Шумо бояд дар маҷмӯъ сиѐсати давлатро доир ба тамоми
соҳаҳо ҳамчун сиѐсати давлатии ҷавонон қабул карда, дар татбиқи он
такягоҳи асосӣ бошед. Ҳар як тадбире, ки дар мамлакат амалӣ карда
мешавад, мақсад аз он, пеш аз ҳама, беҳбудии ҳаѐти Шумо – ҷавонон ва ба
хотири ояндаи неки Тоҷикистон аст”.
Давлат ба ҷавонон таваҷҷуҳ зоҳир намуда, барои татбиқи сиѐсати
давлатии ҷавонон ҷиҳати дастгирии моддиву маънавии ҷавонон тарбияи
ватандӯстӣ ва ҷалби онҳо ба чорабиниҳои гуногуни сиѐсӣ тадбирҳо
меандешад, то ки таълиму тарбия ва кадрҳои тайѐрнамудааш дар солҳои
минбаъда барои идоракунии соҳаҳои гуногун бо омӯзиш ва истифодаи
таҷрибаи пешқадами ҷаҳонӣ хизмат намояд. Вале дар замони муосир амалӣ
гардидани якчанд мушкилоти ҷавонон моро дар ҳолати бояду шояд
қаноатманд карда наметавонад. Масалан, дар сатҳи маҳал мушкилоти
бекорӣ, ҷудошавии оилаҳои ҷавон, мушкилоти манзилӣ ва тарбияи
ахлоқии онҳо ба миѐн меояд. Қонунҳои амалкунандаи Ҷумҳурии
Тоҷикистон барои пешгирӣ, мустаҳкам намудани оилаҳои ҷавон,
таъминоти онҳо бо манзили истиқоматӣ, таълиму тарбия ва баланд
бардоштани сатҳи маърифатнокиро муайян кардаанд.
Воқеан, имрӯзҳо ҷавонони кишвар дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ:
сиѐсат, иқтисодиѐту иҷтимоиѐт, фарҳанг, тандурустиву саноат ва ба
монанди инҳо саҳми ҳалкунанда доранд ва дар як вақт давлат низ ба
ҷавонон таваҷҷуҳи махсус зоҳир намуда, ҳуқуқи онҳоро ба моликият ва
фаъолияти соҳибкорӣ низ кафолат медиҳад. Мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон “Дар бораи ҷавонон ва сиѐсати давлатии ҷавонон”, ҷавонон
ҳуқуқ ба меҳнат, истироҳат, ҳифзи саломатӣ ва таҳсил дошта, ҳамзамон
давлат дастгирии оилаҳои ҷавон ва иҷтимоии ҷавононро дар мадди
аввалиндараҷа қарор медиҳад.
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Њикматулло Хоҷаев,
коршиноси сиѐсии Маркази тадқиқоти стратегии
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
ҶАВОНОН ДАР МУҚОБИЛИ ИФРОТГАРОӢ ВА ТЕРРОРИЗМ ДАР
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзҳои нахустини
соҳибистиқлолӣ ба масъалаҳои тарбияи ҷавонон дар оила ва ҷомеа, муҳайѐ
кардани шароити мусоид барои илмомӯзӣ, кору фароғати онҳо, диққати
ҷиддӣ зоҳир менамоянд. Имрӯз ҳам татбиқи босамари сиѐсати давлатии
ҷавонон, меҳвари фаъолияти онҳоро ташкил медиҳад.
Бо ин мақсад даҳҳо қонуну қарорҳо ва барномаҳои давлатӣ, аз ҷумла
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷавонон ва сиѐсати давлатии
ҷавонон» қабул карда шуданд, ки онҳо барои муттаҳид намудани ҷавонон
дар пешрафти кишвар, ҳимояи марзу буми он, таҳкими пояҳои давлатдорӣ
ва корҳои созандагиву ободкорӣ фаъолона ширкат кардани онҳо, роҳи
васеъ кушоданд. Инчунин, Стратегияи сиѐсати давлатии ҷавонон дар
мамлакат то соли 2020 қабул карда шуд ва дар он иштироки ҷавононро дар
ҳалли вазифаҳои мубрами рушди иҷтимоиву иқтисодии кишвар таъмин
мекунад.
Оид ба масъалаи ҷавонон дар Паѐми навбатии Асосгузори сулҳу
ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 22 декабри соли 2016, чунин ишора
гардидааст:
“Аксарияти аҳолии Тоҷикистонро ҷавонон ташкил медиҳанд, ки онҳо
давомдиҳандаи кору фаъолияти насли калонсол, нерӯи созанда ва
иқтидори воқеии пешрафти ҷомеа, хулоса, ояндаи миллат ва давлат
мебошанд. Имрӯзҳо дар тамоми соҳаҳои иқтисоди миллии мамлакат,
инчунин, дар сафҳои Қувваҳои Мусаллаҳ ҷавонони бонангу номус
содиқона хизмат ва кору фаъолият доранд ва дар рушди иқтисоди миллӣ
ҳиссаи назаррас мегузоранд.
Дар баробари ин, ҷавонони мо дар дохил ва хориҷи мамлакат дар
бахшҳои мухталиф таҳсил карда, соҳиби касбу ихтисосҳое шуда истодаанд,
ки барои кишварамон зарур мебошанд. Ҳукумати Тоҷикистон ташаббусу
пешниҳодҳои созандаи ҷавононро ҳамеша дастгирӣ намуда, барои амалӣ
гардидани онҳо имконият фароҳам меорад.” Ҷавонони кишвари моро
зарур аст, ки ҷавобан ба ин ғамхориҳо Пешвои миллат тамоми саъю
талоши хешро ба донишомӯзӣ, интихоби касбу ҳунар, ободиву пешрафти
сарзамини азизамон, ҳимояи Ватан, рушди илму техника муосир ва
созандаги равона созанд.
Ҷавонон бояд дар ҷомеа бештар фаъол бошанд, ташаббусҳои
созандаи пешниҳод намоянд, рамзҳои давлатӣ, муқаддасоти миллӣ ва
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дастовардҳои соҳибистиқлолиро ҳифз кунанд амнияти давлат ва Ваҳдати,
миллиро ҳимоя кунанд ва худро аз ҳама хавфу хатарҳои ҷаҳони муосир ба
монанди ифротгарои ва тераризм эмин нигоҳ доранд ва парчамбардори ин
сарзамин, марзу бум ва кишвари азизамон бошанд.
Дар Паѐми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон аз бисту дуюми декабри соли қабли бо дарназардошти саҳми
ҷавонон дар рушди ҷомеа ва иштироки фаъолонаи онҳо дар ҳаѐти сиѐсиву
иқтисодии мамлакат пешниҳод намудад, ки соли 2017 дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон ҳамчун соли ҷавонон эълон карда шавад.
Ба ин асос, соли ҷавонон эълон гардидани соли 2017, мо ҷавононро
водор месозад, ки ҷавобан ба ин ғамхориҳои роҳбари давлатамон ҳисси
миллии худро баландтар бардошта, ҳушѐру зирак бошем ва баҳри таъмини
ояндаи дурахшони худ дар тамоми соҳаҳои зиндагӣ, ҳама вақт омода
бошем. Зеро, ҳар як кишвари олам барои инкишоф, тараққиѐт ва таҳкими
давлатдорӣ, нуфуз ва эътибори баланд, пеш аз ҳама ба ақлу хирад,
бунѐдкориву созандагии ҷавонон такя менамояд.
Дар баробари ин, қобили ѐдоварист, ки маҳз ҷавонон имрӯз қишри аз
ҳама осебпазири ҷомеа ба ҳисоб мераванд. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки
солҳои охир ҷалб ва иштироки ҷавонон дар созмонҳои террористиву
экстремистӣ ва пеш аз ҳама “Давлати Исломӣ” тамоми кишварҳои ҷаҳон,
аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба ташвиш овардааст. Имрӯз шумораи
ҷавонони тоҷик дар қаламрави Сурияву, Ироқ, Афғонистон, ҷанганда беш
аз 1000 нафарро ташкил медиҳад.
Аз тарафи мақомоти қудратӣ ва ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурӣ нисбати онҳо
чораҳои дахлдор андешида мешаванд. Вале, то имрӯз ин падидаи номатлуб
пурра аз байн нарафтааст. Бинобар ин, зарур аст, ки дар муқобили
ифротгароӣ ва терроризм худи ҷавонон саҳми дахлдор дошта бошанд.
Чунин кор имрӯз аз тарафи созмонҳои гуногуни ҷавонони тоҷик, гуруҳҳои
ихтиѐрии ташвиқотии ҷавонон, васеъ ба роҳ монда шудааст. Чунончӣ, дар
самти мазкур фаъолияти тарғиботиву ташвиқотии ҷавонон аз Ҳизби Халқи
Демократии Тоҷикистон “Созандагони Ватан” ахиран хеле назаррас
буда,ҳамзамон аз тарафи онҳо дар шаҳру ноҳияҳои кишвар чорабиниҳои
мухталифи тарғиботӣ гузаронида мешаванд. Масалан, моҳи августи соли
2015 дар 18 шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд актсия бо номи “Ҷавонон ба
муқобили терроризм ва экстремизм”, гузаронида шуд. Дар чорчубаи он
намояндагони ҳизб дар мавзӯи “Пешгирӣ аз ҷалби ҷавонон ба созмонҳои
террористиву экстремистӣ” конфронси илмӣ – амалӣ, чорабиниҳои
варзишӣ ва фарҳангиву оммавӣ доир гардониданд. Дар он ҷавонони
вилояти мазкур бо завқи том ширкат варзиданд. Ҳамзамон, ҷалби
ҷавонони вилоят ба сафи ҳизби “Созандагони Ватан” сурат гирифт ва
шумораи он имрӯз ба 27 ҳазор расонида шудааст.
Дар роҳи мубориза ба муқобили ифротгароӣ ва терроризм ҳамкории
ҷавонон бо Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар сатҳи
хеле хуб роҳандозӣ гардидааст. Аз тарафи ин мақомоти вақтҳои охир,
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ҷалби ҷавонон ба сафи дружиначиѐн ихтиѐрӣ барои мубориза ба муқобили
терроризм ва экстремизм, ба таври васеъ ҷорӣ карда шуда истодааст. Ин
имконият медиҳад, ки ҷавонон дар баробари муайян кардани ҷиноятҳои
маъмурӣ ва вазнин, таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, инчунин дар ҷустуҷӯи
гуруҳҳои ифротгароиву террористӣ чорабиниҳои дигари пешгирикунанда,
мустақиман иштирок намоянд.
Илова ба ин, аз ҳисоби кормандони ҷавони Вазорати корҳои дохилии
Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2015 созмони “Авангард” (“Пешсаф”) ташкил
гардидааст. Асоси фаъолияти онро кор бо ҷавонони ҷумхурӣ ташкил
медиҳад. Онҳо дар байни ҷавонон корҳои фаҳмондадиҳиро ҷиҳати
пешгирии шомилшавии ҷавонон ба гуруҳҳои ифротгароӣ, террористӣ –
экстремистӣ, васеъ ба роҳ андохтаанд.
Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон айни вақт дар
татбиқи лоиҳаи дигар ҳадафи хешро бо мақсади ташкили гуруҳҳои
ташвиқотӣ аз ҳисоби ҷавонони довталаб – волонтѐрҳо дар назар дорад. Ин
гуруҳҳо асосан байни донишҷӯѐн, мактаббачагон, бекорон ва муҳоҷирони
собиқ фаъолият намуда, барои пешгирӣ аз шомилшавии онҳо ба созмонҳои
террористӣ - экстремистӣ, мусоидат мекунанд.
Ба ақидаи мо, кору фаъолияти созмону гуруҳҳои таблиғотии ҷавонон
набояд бо ин маҳдуд карда шавад. Роҳу усулҳои дигари ташвиқотиву
тарғиботӣ низ мавҷуданд, ба монанди: доир намудани озмун ва
намоишгоҳҳои рассомӣ, форумҳо, мизҳои гирд, бозиҳои варзишӣ зери
унвони “Ҷавонон ба муқобили ифротгароӣ ва терроризм”, паҳн кардани
видеороликҳои ба мавзуи мазкур вобастабуда ва ғайра, ки дар пешгирӣ аз
шомилшавии ҷавонон ба созмонҳои террористӣ ва ифротгароӣ нақши
арзанда доранд.
Қувваи ақлонии ҷавононро, инчунин метавон дар корҳои ташвиқотӣ
аз тариқи интернет низ истифода бурд. Дар ин ҷода мувофиқи мақсад
мебуд, агар Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон якҷоя бо
Кумитаи кор бо ҷавонон ва сайѐҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар корҳои иттилоотиву тарғиботӣ тавассути интернет, шабакаҳои
иҷтимоии дигар, ВАО ҷавонони аз нигоҳи технологӣ ва забонӣ
лаѐқатмандро ба чунин корҳо ҷалб мекарданд. Зеро, ба тамоми амалҳои
террористону ифротгароиѐн аз тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ, мо бояд бо
роҳи паҳн кардани иттилооти манфиатдори худӣ, муқобилият нишон
диҳем. Чунин корҳоро дар доираи ҷангҳои иттилоотӣ қариб тамоми
кишварҳои ҷаҳон анҷом медиҳанд. Бинобар ин, доштани як барномаи
мукаммал оид ба тарбияи чунин ҷавонон ба манфияти кор хоҳад буд.
Чорабиниҳои тарғиботиву ташвиқотиро метавон дар сатҳи
байналмилалӣ низ ташкил намуд. Ба таври мисол, Кумитаи кор бо ҷавонон
ва сайѐҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад бо ҳамтоѐни
қирғизи худ, ки дар он ҷо низ проблемаи шомилшавии ҷавонон ба сафҳои
созмонҳои террористӣ ҷой дорад, чорабинии муштараки тарғиботиро дар
шакли гузаронидани мусобиқаи варзишӣ, фарҳангӣ ва ғайра доир намояд.
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Дар хотима, бори дигар таъкид карданиям, ки эълон шудани соли 2017
ҳамчун соли ҷавонон масъулияти мо ҷавононро дар тамоми соҳаҳои ҳаѐти
ҷомеаамон ва хусусан дар мубориза ба муқобили ифротгароӣ ва терроризм
дучанд менамояд.
Бинобар ин, мо бояд дар тадбиқи дастуру супоришҳои роҳбари
давлатамон оид ба масоили мазкур фаъол бошем ва ҳушѐриву зиракиро
бояд аз даст надиҳем ва ваҳдати миллиро ҳамчун гавҳараки чашм ҳифз
нигоҳ дорем.
Шарипова З.С.,
старший преподаватель ТГУПБП
ВКЛАД МОЛОДЁЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСТАНОВЛЕНИИ И
УКРЕПЛЕНИИ МИРА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
ХХ век внѐс коренные изменения в историю многих народов и наций, в
том числе в историю таджикского народа. Через тысячу лет таджики вновь
приобрели свою государственную независимость.
Для таджикистанцев переход к независимости был не лѐгким периодом.
Стремление установить мир и национальное согласие, вернуть на Родину
беженцев, восстановить предприятия и организации, разрушенные войной,
практически осуществить политические и экономические реформы были
основными достижениями этого периода. «За этот период, - отмечал Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, - в мировоззрении таджиков
произошли действительно революционные преобразования, которые
несравнимы с прошедшими историческими этапами. Сегодня все жители
страны, независимо от национальной или религиозной принадлежности,
придерживаются одной мысли – Таджикистан общая и единственная Родина
всех граждан, любить и обеспечивать еѐ политическую и экономическую и
культурную безопасность – священная обязанность каждого гражданина.
Культура мира стала фундаментом действительного решения наших
разногласий, достижения мира и единства национального согласия в нашей
стране, и примера этому нет нигде в мире. Культура мира, стала путеводителем,
нашей созидательной национальной независимости, стала новым примером в
решении политических разногласий подняла престиж нашей миролюбивой
политики на мировом международной арене на ещѐ более высокий уровень.
Культура мира, повысила международное влияние и уважение к таджикам,
укрепила независимость Таджикистана с политической, социально –
экономической и культурной точек зрения» [4, стр.401].
Период независимости является важным этапом в истории молодѐжного
движения Таджикистана. Именно в годы государственной независимости
Таджикистана возрастает активность молодѐжных организаций, юношей и
девушек. Участие молодѐжи в общественно – политической жизни страны
представляет интерес, как с точки зрения еѐ собственного развития, так и
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возрастания еѐ роли в укреплении независимости Республики Таджикистан.
Около 60 процентов населения составляет подрастающее поколение. Молодое
суверенное государство Таджикистан 26 лет уверенно шагает по пути
строительства демократического, правового и светского общества, коренным
образом реформируя и трансформируя свои социальные структуры,
политические и экономические ориентации.
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, выступая 21 мая
2005 года на встрече с представителями молодѐжи отметил: «Известно, что в
процессе развития любого государства и укрепления его международных
позиций молодѐжь играет важную роль в качестве созидательной и передовой
силы общества. Мы уделяем особое внимание проблемам молодѐжи,
являющейся будущей опорой нации и государства, поскольку Таджикистан
относится к числу тех стран, где велико количество населения в возрасте до 24
лет, 35 – процентное население – это молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет»
[9, cтр.138-139].
Коренные преобразования в молодѐжной политике Таджикистана
произошли с 1991г. по 2008г. В сентябре 1991 года Республика Таджикистан
объявила о своѐм государственном суверенитете; в марте 1992 года был принят
Закон Республики Таджикистан «О государственной молодѐжной политике».
Организационно оформилась государственная молодѐжная структура, где
молодѐжь стала принимать активное участие в демократизации общественной
жизни Таджикистана. Учитывая весомый вклад молодѐжи в преобразование
социально – экономической и культурной жизни, Маджлиси Оли Республики
Таджикистан принял в 2004 году Закон Республики Таджикистан «О молодѐжи
и молодѐжной политике» в новой редакции.
Формирование и становление молодѐжной политики в Таджикистане
совпало с периодом коренных государственных преобразований в стране, а
именно – созданием новой политической системы, реформированием
экономики, утверждением национального суверенитета, установлением мира и
построением гражданского общества. Политические события начала 90-х годов
внесли радикальные изменения в общественно – политическую жизнь
Советского государства и союзных республик. Начавшийся «парад
суверенитетов» союзных республик ускорил и процессы размежевания и
распада в рядах некогда монолитного и сплочѐнного Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза Молодѐжи. Некоторые комсомольские организации
союзных республик стремились выйти из ВЛКСМ. Выход комсомольских
организаций республик Прибалтики, Грузии, Армении, Азербайджана из
состава ВЛКСМ стал началом ликвидации комсомольских союзных
организаций. В результате ХХII чрезвычайный съезд ВЛКСМ принял решение
о самороспуске организации и объявил наследниками ВЛКСМ комсомольские
организации союзных республик [2, стр.2].
В Республике Таджикистан 9 сентября 1991 года была принята и
объявлена Декларация о государственной независимости. В жизни
Таджикистана начался новый политический и экономический этап. В странах,
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где осознали всю ответственность, за будущем суверенной республики
независимость стали беречь как зеницу ока и приложили все усилия для
поэтапного преобразования своих государств. Однако в Таджикистане
сложилась совершенно иная ситуация. В сентябре 1991 года, когда проходи
первый этап XXII съезда Коммунистической партии, на площади Озоди, а затем
на
площади
Шохидон
антикоммунистические
силы
организовали
многотысячные митинги. Главным требованием митингующих являлся запрет и
национализация имущества Компартии Таджикистана. На самом же деле, эти
силы боролись за захват политической власти в республике. Политическое,
региональное и местническое противостояние, которое втянуло в опасный
водоворот событий и значительную часть молодѐжи. Практически таджикская
молодѐжь оказалась по разные стороны баррикад. Определѐнные круги
карьеристов, лидеры экстремистских группировок, популисты и политики всех
мастей использовали низкий уровень правовой политической культуры
молодѐжи, недовольство социально – экономическими условиями жизни,
отсутствие нравственных и духовных ориентиров для достижения своих
карьеристских и реваншистских целей.
Весьма заметный вклад в организацию и проведения этих политических
митингов и собраний внѐс ещѐ не зарегистрированный в то время Союз
свободной молодѐжи Таджикистана. Среди студентов осуществляя массовую
агитацию и пропаганду, эта организация сумела привести на площадь перед
Верховным Советом значительное количество молодѐжи. Изменение
общественно – политической ситуации потребовало незамедлительного созыва
чрезвычайного съезда комсомола республики, который в соответствии с
политической ситуацией в стане должен был принять судьбоносное для
молодѐжного движения страны решение.
12 октября 1991 г. начал свою работу XXVI чрезвычайный съезд
Ленинского Коммунистического Союза молодежи Таджикистана, где была
принята новая Программа и Устав организации, и изменено название ЛКСМ на
Союз молодежи Таджикистана. Союз молодежи Таджикистан объявил себя
единственным правопреемником Ленинского Коммунистического Союза
молодежи Таджикистана. Ситуация особенно обострилась в период подготовки
и проведения президентских выборов в Таджикистане.
Во время предвыборной кампании печатный орган Союза молодежи
Таджикистана - газета «Джавонони Точикистон» - стала марионеткой в руках
демократов. Дело дошло до того, что газета перешла к открытым оскорблениям
неудобных кандидатов. Но ее учредитель - Союз молодежи Таджикистана - не
смог отвести газету от неверно избранной позиции, и она в дальнейшем стала
пропагандистом братоубийственной войны в Таджикистане. Начался новый
период политического противостояния в Таджикистане. Это противостояние
привело к трехмесячным митингам в марте-мае 1992 года в столице республики
городе Душанбе.
На самом деле, на площади Шахидон и Озоди стояли две
противоположные баррикады, каждая из которых преследовала свои цели.
138

https://bikhon.tj/

Лидерам противоборствующих сторон удалось повести за собой неопытных
молодых людей, которые всего несколько месяцев назад учились или работали
вместе. Оказавшись по разные стороны баррикады, теперь они смотрели друг
на друга как на непримиримых врагов. Именно в этот период в политическом
лексиконе появился новый термин «молодежь города».
Когда на площадях Шахидон и Озоди продолжались митинги,
Центральный Совет Союза Молодежи Таджикистана выступил с политическим
заявлением. Но в публичных выступлениях его лидеров, где можно было
показать их принципиальную позицию, этого не ощущалось. Конечно, это было
ошибкой руководства. Молодежь хотела видеть истинное лицо и реальные дела
руководства Союза. Используя бездейственность руководства Союза Молодежи
Таджикистана, лидеры оппозиционных молодежных групп добились
регистрации Союза свободной молодежи Таджикистана. Согласно Уставу этой
организации, его членами могли стать только молодые люди, признающие и
исповедующие ислам[1].
21 июня 1992 года в здании Комитета гражданской обороны был
образован штаб «Наджоти Ватан». Его учредителями были Демократическая
партия, Исламская партия возрождения, народные движения «Растохез»,
«Лаъли Бадахшон» и Союз свободной молодежи. Основной задачей штаба было
- установление мира и спокойствия в Таджикистане, мобилизация сил для
прекращения боевых действий на территории республики, возвращение народа
к мирной жизни. Однако, образованный штаб не смог реализовать свои цели и
задачи и в конечном итоге превратился в экстремистскую, террористическую
организацию, провоцируя беспорядки и беззаконие в городе Душанбе. Боевики
штаба «Наджоти Ватан» 27 июня организовали военный поход в Вахшскую
долину. От рук боевиков «Наджоти Ватан» погибли сотни ни в чем не
повинных людей в Курган-Тюбинской области. Тысячи жителей Бохтарского и
Вахшского районов стали беженцами. Только 27 июня в Вахшском районе
каратели «Наджоти Ватан» уничтожили 364 молодых людей. В течение одной
недели в Кабадиане погибли 62 человека.
Начавшаяся братоубийственная война стала национальной трагедией.
Жестокость, массовые казни ни в чем не повинных людей стали главной
причиной того, что тысячи людей встали на защиту Отечества, своих семей,
родных и близких. Первая попытка достижения национального согласия в
Таджикистане была предпринята в тот период, когда братоубийственная война
охватила Вахшский регион республики. Осознавая, что продолжение войны
может привести к уничтожению таджикского государства, 27 июля 1992 года
более 80 руководителей и представителей политических партий и объединений,
представители духовенства, руководители исполкомов Ленинабадской, КурганТюбинской, Кулябской областей, Горно- Бадахшанской автономной области,
города Душанбе, районов республиканского подчинения, Федерации
профсоюзов, правоохранительных органов, командиры вооруженных
формирований,
представители
неформальных
групп
при
участии
руководителей республики в городе Хороге подписали Соглашение о мире,
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согласно которому противоборствующие стороны обязались прекратить огонь
на всей территории республики[5]. Это была первой попыткой достижения
межнационального согласия в Таджикистане. К большому сожалению,
руководители Демократической партии, Исламской партии возрождения,
общества «Растохез» и «Лаъли Бадахшон» не расформировали свои
вооруженные группировки и не сдали в установленном порядке имеющееся
оружие.
Следует отметить, что в столичном аэропорту между Президентом и
представителями молодежи был подписан протокол, в котором говорилось:
«Молодежь города Душанбе под руководством Исмата Хабибуллоева, в связи с
случившимся, гарантирует, что совместно с правоохранительными силами
приложит все усилия для нормализации обстановки. Личную безопасность
Р.Набиева до XVI сессии берут на себя представители молодежи Таджикистана
под руководством Руслана Мубораккадамова».
Противозаконные действия душанбинской молодежи послужили поводом
создания в сентябре 1992 г. народно-патриотического движения «Ватан».
Инициатором и организатором этого движения был Б.Худойбердиев начальник управления по делам молодежи при Ходжентском исполнительном
комитете Совета народных депутатов [8, cтр.283].
Таким образом, результаты кровавых событий и гражданская война еще
раз убедили народ Таджикистана в том, что дальнейшее ослабление основ
государственного управления, равнодушное отношение различных слоев
общества к судьбе Родины, паралич государственной власти, необоснованные
поправки Конституции и несоблюдение законов, способствуя оживлению
экстремистских и преступных сил, разброду и шатанию в обществе, могут
привести к распаду государственности и нации.
К тому времени, Народный Фронт Таджикистана провел ряд успешных
боевых операций на территории Курган-Тюбинской области. Большая часть
территории области перешла под контроль Народного Фронта. Появились
реальные условия для установления конституционной власти.
Как уже отмечалось, личные корыстные и политические интересы
лидеров ряда партий, организаций и различных группировок взяли верх над
интересами государства, нации и Родины. Центральное же правительство
оказалось недееспособным, не смогло управлять ситуацией и обеспечить
надлежащее управление страной. Именно в этот период, различные слои
общества, в том числе молодежь, опираясь на народную мудрость, культуру и
миролюбивые традиции в категоричной форме поставили перед своими
лидерами в высшем представительном и законодательном органе - Верховном
Совете Республики Таджикистан вопрос о скорейшем прекращении
гражданской войны. Народная воля требовала безусловного устранения
антиконституционных проявлений. Было очевидным, что при такой ситуации
очередную сессию невозможно проводить в столице, городе Душанбе. В целях
обеспечения безопасности народных депутатов, и Президиумом Верховного
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Совета Республики Таджикистан было принято решение о проведении Сессии в
древнем городе Худжанд.
Молодежное движение «Ватан» приняло необходимые меры для
подготовки и проведения в Худжанде XVI сессии Верховного Совета
Республики Таджикистан и сыграло важную роль в мобилизации молодежи
Ленинабадской области на защиту конституционного строя в Таджикистане [8,
cтр.283].
Состоявшаяся в ноябре 1992 года во Дворце Арбоб Ходжентского района
историческая XVI Сессия Верховного Совета Республики Таджикистан стала
отправной точкой отсчета трудной дороги к миру и согласию. Сессия
восстановила конституционный строй в республике и провозгласила основные
принципы будущего общества.
Невзирая на экономические и общественно-политические трудности,
продолжение военного сопротивления оппозиции Таджикистан вступил на путь
решительных политических и экономических реформ, на путь демократизации
общественной жизни. В этот судьбоносный период, Председатель Верховного
Совета Эмомали Рахмон, выступив на первом Съезде Молодежи Таджикистана,
с пламенной речью назвал молодежь великой силой и будущим страны. При
этом он отметил: «Молодые люди должны извлечь урок из прошлых ошибок,
объединиться и, действуя вместе, встать на путь единства и взаимопонимания,
ибо будущие политические лидеры, руководители партий, движений,
министерств и ведомств вырастут из среды молодежи. Мы идем по пути
строительства демократического общества. Поэтому должны признавать и
привыкать к принципам многопартийности и политической альтернативы [9,
С.194-195].
В настоящее время судьба молодого поколения Таджикистана зависит от
двух организационных систем, которые вне зависимости и взаимодополнения
не могут полноценно наращивать свою деятельность по улучшению жизни
молодѐжи. Эту систему составляют государственные и общественные
молодѐжные движения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Шифоатхон Шарипова,
ассистенти кафедраи
менељменти ДДЊБСТ
НАҚШИ ҶАВОНОН ДАР ИНКИШОФИ ЊАЁТИ ИҶТИМОӢИҚТИСОДИИ ДАВЛАТ
Дар таърихи тамаддуни ҷаҳонӣ ҳар як халқу миллат бо офаридаҳои
моддиву маънавӣ дар рушди устувори самтҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва
сиѐсиву фарҳангӣ саҳми худро мегузорад. Аз ин рӯ, омӯзиши тамаддуни
ҳар як халқу миллат дар ташаккул ва инкишофи маданияти миллӣ замина
гузошта, сатҳи худогоҳӣ, худшиносии миллӣ ва дарки масъалаҳои
иқтисодиву иҷтимоиро дар ҷомеа вусъат мебахшад. Масъалаҳои иқтисодӣ
яке аз масъалаҳои муҳими ҷомеа ба ҳисоб рафта, илми иқтисодӣ аз дигар
илмҳо хусусияти ба худ хоси фарқкунанда дорад, ки он дар зинаи муҳими
инкишофи ҳаѐти ҷомеа қарор мегирад. Пешрафти давлат ва низоми ҳаѐти
ҷомеа тақозо мекунад, ки омма ҷониби ҳадафҳои олӣ ва пешравиҳо
мутобиқи барномаи мушаххаси аз ҷиҳати илмӣ асоснок қадам гузорад.
Боиси хурсандист, ки кишвари соҳибистиқлоли мо ба сӯйи ҳадафҳои
бузургу ояндасоз устуворона қадам мегузорад ва қайд намудан ҷоиз аст, ки
бе иқтисодиѐти замонавӣ ва муқтадир давлати пуриқтидор ва пешрав бунѐд
кардан амрест маҳол.
Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паѐми навбатии худ,
ки фарогири тамоми соҳаҳои ҳаѐти ҷомеа мебошад, перомуни дастовардҳо,
мушкилоти ҷойдошта дар соҳаҳои мухталифи мамлакат, ҳалли онҳо ва
нақшаҳои нав баҳри рушди устувор, ободонӣ ва осудаҳолии аҳолӣ аст,
сухан ронда, қайд кардаанд, ки “...мо вазифадорем, ки тамоми саъю талош
ва захираву имкониятҳоямонро барои рафъи камбудиҳои мавҷуда ва нигоҳ
доштани пешрафти устувори соҳаҳои иқтисоди миллиамон сафарбар
созем.”Сарвари давлат дар Паѐми имсола бо боварии том такя ба
ҷавонони ояндасози миллату давлат намуда, пешниҳод кардаанд, ки соли
2017 Соли ҷавонон эълон карда шавад ва қайд намуданд, ки “Ҳукумати
Тоҷикистон ташаббусу пешниҳодҳои созандаи ҷавононро ҳамеша дастгирӣ
намуда, барои амалӣ гардонидани онҳо имконият фароҳам меорад.”
Ҳамзамон Президенти мамлакат ҷавононро “нерӯи созанда ва
иқтидори воқеии пешрафти ҷомеа” баѐн намуда, аз нақши босазои онҳо дар
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рушду такомули ҳаѐти иқтисодиву иҷтимоии кишвар ѐдовар шуданд: “Имрӯзҳо дар тамоми соҳаҳои иқтисоди миллии мамлакат, инчунин дар
сафи Қувваҳои Мусаллаҳ ҷавонони бонангу номус содиқона хизмат ва кору
фаъолият доранд ва дар рушди иқтисоди миллӣ ҳисси назаррас мегузоранд.
Иштироки фаъолонаи ҷавонон дар ҳаѐти ҷамъиятиву сиѐсӣ ба
раванди рушду пешрафти минбаъдаи ҳар давлат нақши ҳалкунанда
мебозад. Аз ин рў, дар байни ҷавонон зарурати ба вуҷуд омадани ҳаракати
муташаккилонае, ки ба идеологияи солим нигаронида шудааст, эҳсос
мегардад. Мушоҳидаҳо ва таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки пеш аз ҳама як
қисми гумроҳи ҷавонон мавриди гароиш ба ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷоӣ ва
ғайриқонунии мазҳабӣ қарор гирифта қурбони моҷароҳои сиѐсии ғаразнок
мегарданд.
Боиси зикр аст, ки таи 26-соли даврони Истиқлолият бо дастуру
раҳнамоӣ ва сиѐсати хирадмандонаи сарвари олимақоми кишвар Эмомалӣ
Раҳмон Тоҷикистон сол аз сол ободу зебо гардида, сатҳи зиндагонии
мардум хеле боло рафт ва то ҳанӯз корҳои созандагиву бунѐдкорӣ баҳри
зиндагии шоиставу арзандаи халқи кишвар идома дорад.
Барои таҳлили гуфтаҳои боло теъдоди умумии ҷавонони вилоятро
тариқи ҷадвали овардашуда дида мебароем:
Ҷадвали 1
Шумораи умумии ҷавонони вилоят аз рӯи ҷинсият ва синну сол
Ҷавонон аз 14 то
Ҷавонон аз 19 то 30
18
Шаҳру
Пис Духт ҳама Писа Духта Ҳам
ноҳияҳо
арон арон
рон
рон
гӣ
агӣ
1004
1912
4995 5054
9423
9701
1. Айнӣ
9
4
1310
4063
6650 6458
20348 20287
2. Ашт
8
5
8590
Б.Ғафуро 1799 1778 3578
43096 42807
3.
9
2
1
3
в

№

4632
1
2062
9
5519
7

писа Духт Ҳам
рон арон агӣ
1441 1475 2917
8
5
3
2699 2674 5374
8
5
3
6109 6058 1216
5
9
84
1170
5800 5900
0
1236
5886 6483
9
4092 3251 7344
6
6
2
1476 1640 3116
5
3
8
4438 4548 8986
3
4
7

4600

2596

1290

1062

2352

4510

4838

9348

5. Гулистон 2153

2281

4434

3733

4202

7935

Девашти 1574
3
ч
Зафаробо
5033
7.
д
Истарав 1718
8.
2
шан
Истиқло
526
9.
л

1137
8

25183

21138

9732

10897

1748
8

2712
1
1053
9
3467
0

27201

27996

548

1074

2070

2530

4. Бӯстон

6.

5506
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Шумораи умумӣ

3078

5674

10
.
11
.
12
.
13
.
14
.
15
.
16
.
17
.

1562
3
1093
7

1554
5
1096
8

3116
8
2190
5

1937

910

2847

Мастчоҳ

5940

6094

Панҷаке
нт
Спитаме
н

1298
4
1013
0
1680
0

1255
1

6747

7121

1497

1509

1541
66

1485
44

Исфара
Конибод
ом
К.Мастч
оҳ

Хуҷанд

Ҷ.Расуло
в
Шаҳрист
18
он
Ҳамагӣ

9789
1650
0

28448

28763

23401

23004

3356

4259

12240

13794

32546

31856

11850

13850

24600

23000

11127

12897

3006

5902

5986

3027
10

29876
6

30180
5

1203
4
2553
5
1991
9
3330
0
1386
8

5721
1
4640
5

4407
1
3433
8

4430
8
3397
2

7615

5293

5169

2603
4
6440
2
2570
0
4760
0
2402
4
1188
8
6005
71

1818
0
4553
0
2198
0
4140
0
1787
4

1988
8
4440
7
2363
9
3950
0
2001
8

7399

7495

4529
32

4503
49

8837
9
6831
0
1046
2
3806
8
8993
7
4561
9
8090
0
3789
2
1489
4
9032
81

Аз ҷадвали овардашуда маълум аст, ки шумораи умумии ҷавонони
вилоят 903281 нафар буда аз он 66,5%-ро писарон ва 33,5%-ро духтарон
ташкил медиҳад, ҷавонони синнашон аз 14 то 18 сола 302710 нафар буда аз
он 50,1%-ро писарон ва 49,9%-ро духтарон ташкил медиҳанд. Ҷавонони
синнашон аз 19 то 30 сола 600571 нафар буда, аз он 49,8%-ро писарон ва
50,2%-ро духтарон ташкил медиҳад.
Таҷрибаи хориҷӣ нишон медиҳад, ки маҳз дар дуруст баҳодиҳии
вазъи демографӣ, хосатан ҷавонон имконият медиҳад, ки ояндабинии
аҳолии фаъоли иқтисодӣ вобаста ба лоиҳаҳои дурнамои давлат ва
иқтидори иҷтимоӣ-иқтисодии худро муайян намуда, вобаста ба он низ
корбар намояд. Ҷумҳурии Тоҷикистон, хосатан Вилояти Суғдро зарур аст,
ки иқтидори ҷавононро самаранок истифода намояд.
Аз таҳлилњои иқтисодӣ ва маълумоти оморӣ маълум мегардад, ки
қариб 64,1 % - аҳолии вилояти Суғдро ҷавонон ташкил менамоянд, ки ин
нишондод сол аз сол меафзояд.
Аз расми нишондодашуда маълум мешавад, ки шумораи зиѐди ҷавонони
вилояти Суғд ба ноҳияи Б.Ғафуров вобаста буда, шумораи онҳо 13,4%ро ташкил медиҳад, 9,95% -и он ба шаҳри Панҷакент, 9,94%- ба шаҳри
Истаравшан, 9,7%- ба шаҳри Исфара, 8,9%- ба шаҳри Хуҷанд, 8,1%- ба
ноҳияи Деваштич, 7,5%- ба шаҳри Конибодом, 5,9%- ба ноҳияи Ашт,
1,3%- ба шаҳри Гулистон, 1,2%- ба шаҳри Бӯстон, 0,6%- ба шаҳри Истиқлол
тааллуқ дорад. Аз шумораи умумӣ 903281 нафар ҷавонони дар ҳудуди
вилоят буда, 72741 нафар яъне 8,1% дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор
дорад, ки мухтасар дар ҷадвали 2 нишон дода шудааст.
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Шумораи умумии ҷавонони вилояти Суѓд

Диаграммаи 1

Шумораи умумии ҷавонони вилояти Суѓд тарқи фоиз

1,6; 2%
4,1;
4%

Айнӣ

3,22; 3%

Ашт
Б.Ғафуров

5,9; 6%

Бӯстон

8,9; 9%

Гулистон
Деваштич

13,4; 14%
5,05; 5%

Зафаробод
Истаравшан
1,2; 1%
1,3; 1%

9,95; 10%

Истиқлол
Исфара
Конибодом

8,1; 8%

К.Мастчоҳ
Мастчоҳ

4,2; 4%

Панҷакент
Спитамен

1,15; 1%

3,4; 3%

7,5; 8%
9,94; 10%

Хуҷанд
Ҷ. Расулов
Шаҳристон

9,7; 10%
0,6; 1%

Ҷадвали №2
Шумораи умумии ҷавонони дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарордошта
№
Шаҳру
Ҷавонони аз 14 Ҷавонони аз 19 то
Шумораи умумӣ
то 18 сола
30сола
ноҳияҳо
Пи Дух ҳам писа Духт ҳама Писа Духт ҳамаг
сар тар агӣ
р
ар
р
ар
гӣ
ӣ
45
32
77 1307
43
1350 1352
75
1427
1 Айнӣ
726 183 909 3971 607 4578 4697
790
5487
2 Ашт
496 241 737 4609 1118 5727 5105 1359 6464
3 Б.
Ғафуров
11
12
23
269
69
338
280
81
361
4 Бӯстон
17
7
24 1333 278 1611 1350
285
1635
5 Гулистон
28
68 9650 686 1033 9690
714 10404
6 Деваштич 40
6
31 101 1217 109 1326 1287
140
1427
7 Зафаробод 70
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8

Истаравш
ан
9 Истиқлол
10 Исфара
11 Канибодо
м
12 К.Мастчо
ҳ
13 Мастчоҳ
14 Панҷикен
т
15 Спитамен
16 Хуҷанд
17 Ҷ.Расулов
18 Шаҳристо
н
Ҳамагӣ

13

-

13

347

15

362

360

15

375

15
108
3
-

8
590

552
8965

152
1585

160
2175

727
12223

6900

3900

6900

3900

10800

-

-

-

295

-

704
1055
0
1080
0
295

567
10048

-

23
167
3
-

295

-

295

21
679

35
229

56
908

3325
7178

97
775

3422
7953

3346
7857

132
1004

3478
8861

50
134
10

423
2933
3115
852

21
639
533
65

444
3572
3648
917

425
2963
3235
861

21
659
547
66

446
3622
3782
927

60618

1212
3

72741

2
30
120
9

20
14
1

Аз таҳлили дар боло овардашуда муайян мегардад, ки дар Вилояти Суғд
тадбиқи Стратегияи давлатии ҷавонон мунтазам ичро гардида, рушди
иқтидорҳои он низ мувофиқи мақсад мебошад. МИҲД-и вилояти Суғдро зарур
аст, ки механизми зиѐд намудани ќобилият ва нерӯи ҷавононро самаранок
истифода намуда, назорати онро тибқи давраҳои рушд аз нигоҳи илмӣ асоснок
намояд.
Таҳлилҳо нишон доданд, ки вобаста аз қувваҳои истеҳсолкунанда ва
истеҳсолшавандаи вилояти Суғд нишондиҳандаи ҷавонон низ дар ҳаргуна
вазъ қарор дорад. Хулоса яке аз роҳҳои муосири идоракунии ҷавонон дар
рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ хосатан барои вилояти Суғд низоми ҳамоҳангсозии
минтақавиро аз ҷиҳати кадрӣ мебошад.
Чи тавре ки иқтисоддони тоҷик Карим Абдулов баѐн месозад, барои
рушди вазъи иқтисодӣ ва иҷтимоии кишвар панҷ омилҳои асосиро бояд
омӯхт:
Якум,
самаранок ва оқилона истифода бурдани
қувваҳои
истеҳсолкунандаи кишвар барои коркарди захираҳои табии Тоҷикистон.
Манзур аз гуфтаҳои боло эҳѐву таҳаввули индустрияи вазнин дар мамлакат
аст. Маҳз истеҳсолу коркарди металҳои ранга, оҳан ангишт, нефт, газ ва
дигар боигариҳои табиӣ барои пешрафти иқтисодиѐти мо зарур аст.
Тоҷикистони мо қариб ҳамаи маъданҳоро дар шакли ашѐи хом дорад, аммо
истеҳсолоташ дар сатҳи паст аст. Пас чи бояд кард? Пеш аз ҳама моро
мебояд аз имкониятҳои дохилӣ истифода барем. Баъдан аз рӯи зарурат бо
давлатҳои муқтадир кори муштаракро ба роҳ монем. Аммо, барои ба
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ҳадафи ниҳоӣ расидан аз барномаҳои пешниҳодгардидаи Паѐми
Президенти кишвар дар ҳаѐт татбиқ намоем.
Дуввум, омили дигаре, ки иқтисодиѐти моро пеш мебарад, барқарор
ва бо иқтидори пурра ба кор даровардани корхонаҳои саноатии мавҷуда
мебошад, ки чунин корхонаҳо дар Тоҷикистон зиѐда аз 300 ададанд. Аммо
мушкилоте , ки вуҷуд дорад, он аст, ки теъдоде аз корхонаҳои мо барои
истеҳсоли ашѐи хом ва нимтайѐр иқтидор доранд ва ин чандон ба фоидаи
мо нест. Пас, зарурати таҷҳизонидани корхонаҳои мазкур ва бозсозии онҳо
пеш меояд, то мо маҳсулоти ватании худро дар дохили кишвар истеҳсол
намоем, ѐ ин ки ба ҷои баъзе корхонаҳо коргоҳҳои нави замонавӣ бунѐд
кунем. Ин амал тақозои замон аст.
Сеюм, омили дигари пешрафти иқтисодиѐт бояд аз ҷониби ҳукумат
танзим ва дастгирӣ кардани маблағгузории сармоягузорони дохилӣ
таваҷҷуҳи хоса дошта бошем ва барои пешрафти самараноки кори онҳо
мусоидат кунем. Ин тарзи муносибат ба мо имкон медиҳад, ки мо ҳаҷми
истеҳсолоти дохилиро зиѐд намоем ва барои ба стандарти ҷаҳонӣ ҷавобгӯ
будани маҳсулоти ватанӣ замина гузорем.
Ҷалб кардани сармоягузорони хориҷӣ барои ҳамкорӣ ва амалӣ
намудани барномаҳои иқтисодии кишвар низ омили муҳими пешрафти
истеҳсолоти мамлакат мебошад.
Чаҳорум, пешрафту такмили соҳаи агросаноатӣ низ яке аз омилҳои
баланд бардоштани сатҳи иқтисодиѐти кишвар мебошад. Мо дар соҳаи
номбурда низ захираи фаровони қувваҳои меҳнатӣ ва истеҳсолӣ дорем.
Панҷум,омили дигари пешрафти иқтисодиѐт ин дуруст ва дар сатҳи
баланд ба роҳ мондани истеҳсолоти дохилӣ ва гардиши мол аст. Дар
замони равнақи иқтисоди бозоргонӣ моро зарур аст, ки молҳои ба
стандарти ҷаҳонӣ ҷавобгӯй истеҳсол намуда, гардишу фурӯши онро дар
дохил ва беруни кишвар дар сатҳи баланд ба роҳ монем.
Воқеан, К. Абдулов омилҳои пешрафти иқтисодиѐтро хеле возеҳ ва
дуруст баѐн намудааст ва боиси зикр аст, ки ҷавонони соҳибмаърифате, ки
имрӯз дар Тоҷикистон ва алалхусус дар вилояти Суғд умр ба сар мебаранд,
барои ҳалли чунин масъалаҳо, то андозе саҳми худро мегузоранд ва
дигаргуниҳои куллӣ ворид менамояд, ба сатҳи болоравии ҳаѐти ҷомеа
таъсири мусбии худро мегузорад. Зеро ҷавонон имконияти бештар доранд,
ки дар донишгоҳҳои олии кишвар ва ѐ берун аз он таҳсил намуда, дониши
худро мукаммал гардонанд, аз рӯи шартномаҳои байнидавлатӣ дар
давлатҳои гуногуни олам табодули таҷриба намоянд ва дар бахшҳои
соҳибкорӣ, тиҷорат, кишоварзӣ, саноат, сиѐсатмадорӣ, ихтироъкорӣ ва
амсоли ин фаъолияти хешро ба роҳ монанд; дар омӯзиши забонҳои
гуногуни олам бипардозанд ва дар ҳамкориҳои дуҷонибаи давлатҳои
пуриқтидор пешсаф бошанд; бо истифода аз техника ва технологияи
инноватсионии муосир дар раванди ба низомдарории масъалаҳои
иқтисодиву иҷтимоии мамлакат дигаргуниҳои куллӣ ворид намоянд; дар
ҳамаи самтҳои рушд ва нумӯъи ҳаѐти иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиѐсӣ ва
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фарҳангии кишвар фаъолнокӣ нишон дода, Парчами Тоҷикистонро бо
илм, дониш, заковат, хирад ва қуввату нерӯмандии хеш дар байни дигар
давлатҳо баланд бардоранд.
Хулоса, ин ҳама дастоварду пешравиҳои соҳаҳои мухталифи кишвар
роҳи таъмин намудани рушди сиѐсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии
кишвар бо шарофати заҳмат ва меҳнати софдилонаи халқамон ба даст
омадааст ва дар оянда баҳри пойдории сулҳу субот, ваҳдати миллӣ,
таҳкими иқтидори иқтисодии мамлакат, фароҳам овардани шароити боз
ҳам беҳтари зиндагӣ нерӯи созанда ва бунѐдкори ҷавонони ташаббускори
кишвар нақши мондагор дорад.
Эълон шудани соли 2017 “Соли ҷавонон” мо, ҷавононро водор
месозад, ки барои ояндаи давлат саҳмгузор бошем ва Ватанамонро обод
кунем. Пайрави кори Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат
мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бошем ва барои баланд бардоштани
нишондиҳандаҳои иҷтимоӣ- иқтисодии давлат саҳмгузор бошем.
Адабиѐт
1. Паѐми Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси
Олии Ҷумхурии Тоҷикистон. ш. Душанбе, 22 декабри соли 2016.
2. Паѐми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Рањмон ба Маҷлиси
Олии Ҷумхурии Тоҷикистон. ш. Душанбе, 23 январи соли 2015.
3. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон « Дар бораи ҷавонон ва сиѐсати давлатии
ҷавонон». Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2004, №7, мод.
459; с.2011, №6, мод. 429. №716. 28.06.11г.
4. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Сиѐсати давлатии ҷавонон”
аз 13 марти соли 1992 (Ахбори Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли
1992, № 9, моддаи 123)
5. Карим Абдулов. Сиѐсати асри 21,Х.,2001-2002.
Шоњрухи Љаббор,
мутахассиси Маркази тадќиќоти стратегии
назди Президенти Љумњурии Тољикистон
МУЊИТИ ШАБАКАЊОИ ИЧТИМОЇ ВА ТАЪСИРИ ОН
БА МАФКУРАИ ЉАВОНОН
Имрўз љањон дар вазъияти хело мураккаби сиѐсї, бархурди
тамаддунњо, раванди љањонишавї, ављи љангњои иттилоотї ва инчунин
љараѐни босуръати рушди техникаю технологияи навин ќарор дорад.
Бо пайдо шудани алоқаи кайҳонї имрӯз дар кураи замин воситаи
нави паҳн намудани иттилоот ба вуҷуд омадааст, ки аз ҷумлаи ин гуфтаҳо
«Интернет» ба шумор меравад. Яке аз шабакаҳои маъмули пањннамои
иттилоотии интернетӣ
ин шабакаҳои иљтимоӣ мебошад, ки
истифодабарандагонашон миллиардњо нафарро дар бар мегиранд.
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Шабакаи мазкур соли 1995 сохта шуда, вале расман солњои 2003-2004 ба
фаъолият шурўъ намуд. Бояд қайд намуд, ки сомонаҳои интернетӣ
махсусан шабакаҳои иљтимоӣ силоҳи муҳими таъсиррасонї ба мафкураи
одамон аст, ки онро наметавон бо чизи дигар муқоиса намуд.
Дар
шароити имрўзаи ҷанги иттлоотї, ки дар як вақт ҳам хабари воқеї ва ҳам
хабари дурўғ аз ҷониби «сомонаҳои интернетї», алалхусус шабакањои
иљтимої паҳн мешавад, амнияти ҷомеаро зери хатар қарор медиҳад.
Маълумоти дурўғро дар ҷанги иттилоотї дезинформатсия меноманд.
Маълумоти дурўғ (дезинформатсия) чунон устокорона истифода мешавад,
ки ба ҳақиқат будани вай шубҳа намемонад. Чунин маълумотњоро
истифодабарандагони интернет њангоми кор дар шабакањои иљтимої рў
ба рў мегарданд. Дар замони муосир бештари давлатҳо аз дезинформатсия
истифода мебаранд ва ба натиҷаҳои дилхоҳ ҳам мерасанд. Њамчунин
гурўњҳои ифротгароӣ, экстремистӣ ва террористӣ аз ин фурсати муносиб
истифода намуда, тавассути ин шабакаҳо ҷавононро ба созмонхои хеш
ҷалб намуда, ҳадафҳои нопоки худро амалї месозанд ѐ ин ки онҳоро бо
паҳн намудани хабарҳои бардурўғ нисбати ҳокимияти кишвари хеш
мухолиф месозанд. Яъне фазои шабакањои иљтимої метавонад мафкураи
одамонро дар ѓояњои њам инсондустию ватанпарастї ва њам дар руњияи
ифротї тарбия созад.
Шабакањои Facebook ва Одноклассники аз љумлаи бузургтарин ва
маъмултарин шабакањои иљтимої буда, истифодабарандагонашон љомеаи
љањонро фаро гирифтанд. Шабакаи Facebook
яке аз шабакањои
«панљгона»-и веб-сайтњои машњури дунѐ ва Одноклассники маъмултарин
шабакаи иљтимої дар минтаќаи Осиѐ, ки ќобили истифодабарии њамагон
аст, тааллуќ дорад.
Дар Љумњурии Тољикистон истифодабарандагони Интернет хеле
зиѐданд. Тадќиќотњои сотсиологї нишон доданд, ки аз тамоми
истифодабарандагони сомонањои интернетї аз њисоби љавонон 33,3%-ро
ташкил медињад, ки аксарияти онњо дар кор бо шабакањои иљтимої
пайваст мебошанд ва 66,7%-и онњо бошад, ба он пайвастагї надоранд.
Агар мо ба ваќтњои истифодабарии Интернет диќќат дињем, дар маљмўъ аз
онњо 53,5%-и истифодабарандагони интернет дар ќаламрави кишвар
њаррўза ба сомонањои интернетї махсусан (Одноклассники ва Facebook)
пайстагї доранд, вале 46,5%-и он бошад, аќќалан дар як њафта як бор ва ѐ
ду бор ба интернет пайваст мешаванд. Тадќиќотњои сотсиологї нишон
доданд, ки аксарияти истифодабарандагони он аз њисоби љавонони шањр
мебошад, яъне 68,2%-и љавонони шањр ва 41,8% љавонони дењот.
Вобаста ба минтаќањои истифодабарандагони интернет дар љумњурї
шањри Душанбе – 65%, ВМКБ – 50%, вилояти Суѓд – 43%, НТМ – 33,5% ва
вилояти Хатлон – 14,3%ро ташкил медињанд. Истифодабарандагон
њангоми кор дар интернет ваќти хешро дар љустуљўи њаргуна маълумотњо,
тамошои филму видеороликњо, гўш кардани мусиќињои гуногуни хориљї,
њаргуна бозињо ва ќисми каме аз онњо барои илмомузї ва тањсилот сарф
менамоянд. Маълум гардид, ки дар як рўз 33,3% -и истифодабарандагони
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љавон 5,8 соат ваќти худро бењуда дар истифодаи интернет мегузаронанд,
ки ин маънои на касбият ѐ шуѓли њаррўзаи онњо, балки вобастагии онњоро
ба Интернет мењисобанд. Ба таври дигар, вобастагии љавононро ба
Интернет як намуди касалии руњї гўем, хато намекунем, зеро ки баъзе аз
истифодабарандагон дар як рўз зиѐда аз 10 соати ваќти худро дар кор бо
интернет, махсусан дар шабакањои иљтимої мегузаронанд. Љунин навъи
касалї дар љумњурї ба чашм мерасад ва рў ба афзоиш дорад. Њамчунин,
бояд тазаккур намуд, ки љавононе њастанд, ки ваќтњои холии худро дар
майдонњои варзишї бо машѓули ягон навъи варзишї ва бо хондани китобу
маљаллањо мегузаронанд, вале, мутаассифона, хеле кам ба чашм мерасанд.
Дар Љумњурии Тољикистон истифодабарандагони ин шабакањои
иљтимої, махсусан Одноклассники ва Facebook аз њисоби љавонон хеле
зиѐданд. Сол то сол истифодабарандагони ин шабака дар минтаќањои
гуногуни љумњурї новобаста ба ќишрњои аз марказњои маъмурию
фарњангї дур бо дараљаи баланд афзуда истодаанд, ки ба њар роњу восита
метавонад ба мафкураи љавонон таъсири худро расонад. Аз ин хотир
тадќиќоти ин масъала њамасола бамаврид ва зарурист, зеро
дар
Тољикистон аксарияти ањолиро љавонон ташкил медињанд ва табиист, ки
масъалаи љавонон аз масъалањои аввалиндараља буда, он дар маркази
сиѐсати давлату њукумат ќарор дорад. Бигузор љавњари тадќиќоти
мазкурро тањлили муњити шабакањои иљтимої (Facebook, Одноклассники)
ва таъсири он ба мафкураи одамон ташкил дињад, зеро ки имрўз
шабакањои иљтимої ба як ќувваи бузурги тадбиќкунандаи маќсадњои
гурўњњои ифротї табдил ѐфтааст.
Дар шароити имрўзаи љањон воситаи асосии таблиѓи сиѐсати давлатї
шабакањои иљтимої мебошад, зеро аксари ањолї ба он дастрасї дорад.
Њукумату кишвар низ метавонад, онро њамчун силоњи асосии таблиѓи
сиѐсати давлатї дар самти љавонон истифода карда, ба ин васила ба
њадафњои гузоштаи худ расад.
Ањамияти он дар муайянамоии таъсироти шабакањои иљтимої ба
њаѐти сиѐсию идеологии љавонони кишвар мебошад. Њар рўз дар миќѐси
љумњурї њазорњо љавонон ба воситаи Одноклассники ва Facebook дар
гуфтугў, муайяннамоии ваќти мулоќот, дарѐфти њаргуна хабарњо мебошад.
Дар даврони љањони муосир љавонон барои ќонеъ кардани талаботи худ
дар муносибат бо љомеа зарурати истифодабарии шабакањои ичтимоиро
дуруст мењисобанд. Истифодабарандагони ин шабакањо (Одноклассники
ва Facebook) дар кишварамон, ки аслан љавононанд, ќариб тамоми
фаъолияти њаррўзаи худро (тањсилот, омўзиши њаргуна касбњо, ба кўча
баромадан, маишат кардан, ба клубњои варзишию фарњангї, мењмонї
рафтан ва амалњои дигари машѓулиятњои њаррўза) ба кор дар шабакањои
иљтимої иваз кардаанд. Инчунин истифодабарандагон на ба хотири
рўзњои хуши њаѐти худ аксњо дар веб-сайтњои худ ѐдоварї мегузоранд,
балки бо ин роњ нишон додани хушии зиндагии хеш ба дигарон ва зери он
мусбат-шарњњо гирифтанро боиси ќонеъ кардани талаботњои хеш
медонанд. Чунин равандњо њангоми тањќиќ муайян шуд, ки дар фаъолияти
истифодабарандагони шабакањои иљтимої дар кор бо веб-сайтњои худ
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бенињоят зиѐд ба мушоњида расид. Аз ин фурсати муносиб гурўњњои
ифротї тавонистанд, ки тавассути шабакањои иљтимої бо таблиѓи ѓояњои
мазњабї онњоро ба гурўњњои худ ворид намуда, то як андозае маќсадњои
нопоки хешро амалї сохтанд. Барои мисол, 4-5 сол ќабл гаравидани
љавонони тољик ба гурўњњои ифротию террористї хеле зиѐд шуда буданд.
Зиѐда аз њазор нафар љавонон дар майдонњои љанги Сурияву Ироќ
иштирок намуданд. Яъне, солњои ќаблї гаравидани љавонон ба гурўњњои
ифротию тундгаро ба воситаи шабакањои иљтимої (Одноклассники ва
Facebook) хеле зиѐд ба назар мерасид, дар солњои охир њам шояд бошад,
вале ба ќайди маќомотњои дахлдор гирифта нашудааст. Маълум гардид,
ки Њукумати Љумњурии Тољикистон дар ду соли охир муборизаро бар
зидди шабакањои иљтимої пурзуртар намуд.
Хулоса, дар шароити имрўзаи љањон ба шаклгирии мафкураи
љавонону наврасон, пањнамоии иттилоот тавассути ВАО ва сомонањои
интернетї, махсусан шабакањои иљтимої наќши калидиро мебозад.
Шабакањои иљтимої дар ќатори дигар доирањои пањнкунандаи иттилоот
тавонист, дар муњлати хеле кўтоњ љойгоњи махсуси худро ѐбад. Яъне,
шабакаи иљтимої метавонад барои тарбия кардани насли солими љомеа ва
њам ифротї намудани насли наврас њамчун доираи асосии таблиѓкунандаю
инъикоскунанда дар фазои иттилоотї баромад намояд. Дар Љумњурии
Тољикистон истифодабарандагони шабакањои иљтимої хеле зиѐданд, ки
аксарияти онњоро љавонон ташкил медињанд. Муњити имрўзаи шабакањои
иљтимої ва таъсири он ба њаѐти њаррўзаи љавонони кишвар дар њолати
муътадил ќарор дорад, вале баъзе хатарњои он ба таъмини амнияти миллї
ба чашм мерасад.

Шўњрат Саидзода,
раиси Шўрои олимони
љавони ДДЊБСТ
ДЎСТ ДОШТАН ВА ЊИФЗ НАМУДАНИ ТОЉИКИСТОНИ
СОЊИБИСТИЌЛОЛ ВАЗИФАИ ЉАВОНМАРДИСТ
Ватандорї, ватанпарастї, дўст доштани ватан ва ин сарзамини
њосилхез барои њар фарди бонангу номус ва њар шахсе, ки камтарин эњсоси
инсонигарої дорад, бисѐр кори азиз ва гиромї мебошад. Чи тавре, ки шахс
модари худро дўст медорад, барои хизмат намудан ба ў њамеша омода аст,
ватан низ мисли модар аст. Мо дар ин ватан ба дунѐ омадем, обашро
менўшем, њавояшро нафас мекашем, дар њамин сарзамин таълиму тарбия
гирифта истодаем. Магар мешавад шахс дар ин сарзамин ба камол расида,
ватанашро дўст надорад, азиз нашуморад, барои ободу зебо ва пешрафти
он хизмат накунад?!
Тољикистон яке аз кишварњои соњибистиќлоли љањони имрўз буда,
аъзои чандин созмону ташкилотњои минтаќавию байналмилалист,
151

https://bikhon.tj/

давлатест дар минтаќаи Осиѐи Марказї, мардумаш мењнатдўсту
соњибтамаддун, сарзамини дорои табиати зебо, захираи бузурги оби тоза,
кўњњои сарбафалак кашида, захирањои бойи зеризаминиро соњиб аст. Ба
тамоми мушкиливу камбудињо нигоњ накарда мардумаш барои фардои
ободу дурахшон умед доранд ва пайваста талошу зањмат мекашанд.
Дар марњилаи нави давлатдорї кишвари тозаистиќлол љанги
дохилиро паси сар намуд, ки дар натиља талафоту зарари бузурги љониву
молї дид. Имрўз давраи тозаи рушди кишвар оѓоз гардидааст. Обрўву
нуфузи давлат торафт дар арсаи љањонї боло меравад ва њаѐти иљтимоиву
иќтисодии мардум бењтар шуда истодааст. Баробари дигар масъалањо
вањдату ягонагї, њифзи ватан, арзишњои миллї, тањкими истиќлолияти
давлатї, пос доштани муќаддасот ва анъанањои миллї аз љумлаи корњои
муњим ба шумор меравад. Бо назардошти сањми бузург доштани љавонон
дар рушди њаѐти иљтимоиву иќтисодии кишвар соли 2017 дар Тољикистон
Соли љавонон эълон карда шуд. Тољикистон худ давлати љавон ба њисоб
рафта, 70%-и ањолиро љавонон ташкил медињанд. Умеди давлату њукумат
аз љавонон калон буда, боварии комила дорад, ки онњо бо аз бар намудани
илму технологияи замони муосир барои пешрафту ободии кишвар камари
њиммат мебандад ва диѐри худро азизу гиромї медоранд. Дар ин кор дар
баробари дигар арзишњое, ки љавононро дар анљом чунин корњои наљиб
комѐб мегардонад, ватанпарастиву ватандўстї мебошад.
Тарбияи ватандўстї баробари дигар навъњои тарбия кори муњим ба
шумор меравад. Ватанпарастиро аз давраи кўдакї тарбия мекунанд,
тавассути наќли афсонаву њикоятњо, бо шиносонидани макону љойњои
зебои диѐр, баѐни моњияти эњтиром нисбат ба хоку об ва сарзамин.
Дар дунѐ миллатњое њастанд, ки соњиби давлати мустаќил
намебошанд ва њамеша зери фишор ва вобастагии сиѐсї ќарор доранд.
Аммо миллати тољик ватани соњибистиќлол дорад ва он аъзои
баробарњуќуќи созмону ташкилотњои байналмилалї мебошад. Имрўз
ваќти он расидааст, ки њар як шањрванд ватани худро дуруст бишносад.
Зеро дуруст нашинохта дўст доштан камоли бемаърифатист. Шинохтан ва
дўст доштан мењру муњаббати моро нисбати ватан боз њам бештар
менамояд. Чихеле ки яке муњаќќиќони тољик Абдуллоњи Рањмон ќайд
менамояд: «Ваќте мардум ин пањно, ин зебої ва ин рангинии Ватанро бо
чашми худ мебинанд ва њар ваљаб хоки Ватанро бо ќадам эњсос менамоянд,
он гоњ њисси ватандорї ва ватандўстии онњо ба сатњи комилан дигаре боло
меравад. Ваќте мардуми минтаќањои кишвар бо њамдигар ошно мешаванд,
пайвандњои мардумї дар сатњи кишвар бисѐр амиќтар мегарданд. Он гоњ
ватаншиносии китобию расонаию телевизионї ба ватандории амлию
њиссию айнї табдил мешавад. Он гоњ, ваќте Тољикистонро «бињишти рўи
замин» меномем, њар сокини он ба яќин пеши рўй меорад, ки дар њаќиќат,
Ватани ў мањз чуни наст. Он гоњ дар вуљуди њар яке дўстдории ин диѐр ва
муњаббати ин Ватан чун љон менишинад ва њолати вуљудї мегирад»
(Абдуллоњи Рањнамо. Нурест дар љабини Бадахшон. (Ёддоштњои адабї). –
Душанбе: Ирфон, 2016, 80 с. – 78.)
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Ин сарзаминес, ки барои дифоъ намудани он њазорњо нафар љони
худро аз даст додаанд. Ќањрамонињои Темурмалик, Спитамен, Деваштиљ
ва дигарон мањз ба хотири њифзи ин диѐр буд, талошу мењнатњои онњо боис
гардид, ки ин мулки зебо то ба наслињои имрўз њамчун мероси арзишманд
омада расид. Рисолати насли имрўза низ аз он иборат аст, ки барои њифзи
њар як ваљаб хоки сарзамин талош намуда, аз паи ободиву зебої, рушду
нумўи он бошанд ва барои наслњои оянда як ватани ободро мерос
гузоранд. Чунин дарку фањмиши дуруст нисбати ватан дар вуљуди њар як
љавон далериву љасурї ва матиниродагиро тањќим бахшида, мењри ватан ва
ватандориро дар дилаш боло мебарад.
Њар љавоне, ки ватандўсту ватанпараст аст, дар асл ў ѓаюру
љавонмарди асил буда, худро, модарашро ва диѐрашро, ки дар он љо
таваллуд ѐфтааст, дўст медорад ва бо амалу рафтори худ нишон медињад.
Ба андешаи мо нишонањои ватанпарастии шахс дар амалу кирдорњои
зерини шахс инъикос меѐбад:
1. Љавоне, ки дар ваќти муќарраргардида дар сафи Ќуввањои
мусаллањ ќарзи љавонмардиашро ба љо меорад;
2. Падару модаре, ки ба фарзанди худ таълиму тарбияи дуруст
медињад ва ба ў дарки моњияти сарзамину ватандориро њам бо
сухан ва њам бо амал мефањмонад;
3. Омўзгоре, ки ба шогирдони худ содиќона дарс мегўяд ва онњоро
дар руњияи худшиносиву ватандўстї тарбия менамояд;
4. Роњбари ташкилоту корхона ва муассисае, ки ба Ватан хизмат
намуданро бо амал нишон дода, барои наврасону љавонон дарси
ибрат мегардад.
5. Шахсе ва гурўње, ки ба Ватан хиѐнат намекунад ва манфиатњои
миллиро аз манфиатњои шахсиву гурўњї боло мегузорад;
6. Шањрванде, ки дар кадом маќоми иљтимої ва вазифае ќарор
надошта бошад, вазифаи худро бо масъулияти баланд анљом
медињад.
Ватандўстї ба гуфтор аст ѐ кирдор ѐ њар ду? Оѐ ватандўстї танњо бо
шиор буда метавонад? Ба андешаи мо ватандўстии лафзї бидуни амал,
нокомил ва ноќис буда, шахсро ба бењудагўї мерасонад, маќому таъсири
суханашро дар љомеа паст менамояд. Ватандўстие, ки њам бо сухан ва њам
бо амал бошад, он њам ибрати дигарон ва њам мояи сарфарозист. Дар умум
њар нафаре, ки барои ободї ва њифзи ин диѐр мењнату зањмат мекашад,
ватандўст аст. Шахс вобаста ба маќоми худаш дар љомеа метавонад барои
ватан бо роњњои гуногун хизмат намояд. Бешак бузургтарин хизматро
барои Тољикистони соњибистиќлол Роњбари давлат ба љо овардаанд.
Тамоми корњои дар кишвар ба анљом расидаро пеши назар биѐред. Чи
ќадар корњои бузурги созандагиву бунѐдкорї ва ободонї иљро шуданд.
Њар яки мо низ дар навбати худ дар кадом муассисаву ташкилот кор
накунем, агар кори дурустро ба анљом расонида бошем, он нишонаи
хизмат ба ватан ва ватанпарастии мо хоњад буд.
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Ба ќадри ватанд расидан, шукронаи онро ба љо овардан ќарзи њар яки
мо мебошад Чи тавре ки шоири тољик Бозор Собир дар ин бора
мефармояд:
Тољикистон, Тољикистон мекунам шукри каму бисѐри ту,
Мекунам шукрона аз озарму аз озори ту.
Аз ту ман сарват намехоњам, Ватан њасти бас аст,
Бо хасу хорат баробар зиндагї кардан бас аст.
Ин андешаву назаре он нафарест, ки дур аз Ватан зиндагї намуда,
дарди беватаниро чашидааст. Њамаи чизњои дунѐро доштан, дар
пешрафтатарин давлати љањон будан боз он њама љои ватанро гирифта
наметавонад. Барои њамин бештар ваќт онњое ѐди ватан, васфи ватан,
дарди ватанро доранд, ки њадди аќал муддате аз ватани худ дур рафта,
холигии онро эњсос намуда бошанд. То аз ватан дур намонем надонем, ки
ватан чист. Чун мо чашмамонро кушодем, ки њамин диѐру њамин сарзамин
буд ва барои ба даст овардани он коре накардем. Гоњо кишварњои
дигарро тавассути барномањои телевизионї, филмњо тамошо мекунем ва
худ ба худ мегўем, ки чаро ман дар он кишвар нестам, чун дар он љо
имкониятњо бештар ва шароитњо хубтар муњайѐ аст. Чихеле ки мегўянд љои
хуб он љоест, ки мо набошем. Аз таарфи дигар табиати инсон њамеша ба
тарафи хубињо ва хушињо майл дорад ва мехоњад дар бењтарин шароит
кору фаъолият ва зиндагї дошта бошад. Аз ин рў гоњо дар зиндагї ба
доштањои дигарон, шароити хуби дигарон чашм мекунем ва бо шароити
худ муќоиса намуда, њасрат мехўрем ва њоли худро заъфу бонуќс бањо
медињем. Чунин њолат гоњо ба ношукрї ва рад намудани шароити мављуда
бурда, дар руњу равони шахс мушкили эљод менамояд. Ин то ба љое
мерасад, ки њатто наздикону дўстон ва хешро барои њолати мављуда
гунањкор ва сабабгор мешуморем. Њоли хуби дигарон ва камбудиву нуќси
худро дар як радиф гузошта назар мекунем ва хештанро номуътабару
ночиз бањо медињем. Мисол, баъзе падару модарон муваффаќияти
фарзандони њамсояву хешу табор ва њолати фарзанди худро муќоиса
намуда, фарзандашонро сарзаниш мекунанд. Намегўянд, ки ту нисбат ба
солњои пеш бењтар шудаї ва дар оянда боз муваффаќтар хоњи шуд. Балки
бо сарзаниш ва паст карда нишон додани фарзанди худ, мехоњанд
фарзандашон фаъолтару муваффаќ гардад. Таљрибањо нишон медињад, ки
ин роњи њалли масъала нест ва то љое усули мазкур роњи босамари тарбия
намебошад. Ба шароити имрўзаи Ватан низ бояд аз њамин дидгоњ бояд
назар намуд. Ба вазъияти солњои норомї, вазъи иљимоиву иљтикодии он
давра назар намоед ва онро бо имрўз муќоиса намоед. На бо як кишвари
пешрафтае, ки тамоман роњи дигари таърихиро паси сар намудаасту
фарњангу анъана ва шароити дигар дорад.
Шукр намудан бо шароит ва дастовардњои ноил гардида ва ватани
ором, ба таври равонї як навъ оромї ва хушї эљод намуда, заминаи рушди
минбаъдаро фароњам меорад.
Шукр кардан танњо ба маънои розї будан ба шароити дар ихтиѐр
дошта намебошад. Ё ба таври дигар гўем он њамчун изњори сипос,
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миннатдорї намудан ба шахсе ва нафаре, ки барои Шумо як некї ва кори
хуберо анљом додааст ва мушкилоти Шуморо њал намудааст, ба њисоб
меравад. Мисол, як нафар дўстатон дар иљрои як коре ба Шумо кўмак
кард. Оѐ ин кор арзиши онро дорад, ки ба ў арзи сипос намоед ва ташаккур
гўед. Оѐ барои бузургоне, ки барои насли имрўз барои мову Шумо осори
моддї ва маънавї мерос боќї гузоштаанд, месазад барояшон ташаккур
гуфт ва хотираи онњоро шод намуд? Ба андешаи ман љавоб бояд мусбї
бошад ва ин камтарин корест, ки моро лозим аст онро анљом дода бошем.
Шукр кардан – ќабул карда тавонистани воќеияти њол аст. Шумо
њатто чашми худро пўшед воќеият ва шароити мављудае, ки дар он зиндагї
доред, аз байн намеравад. Ва чизе њаст ѐ нест ин воќеияти њол аст ва он
натиљаи самараи мењнати гузаштагон, падару модар ва худи шумост.
Барои бунѐди ояндаи дурахшон маломат намудани воќеияти њол ягон
кўмак намекунад. Пеш аз њама бо доштани маќсадњои нек ва созанда бо
истифодаи имкониятњои мављуда, бунѐди ояндаи нек имконпазир аст.
Мисол, донишљў баъди хатми донишгоњ соњиби љои кор мешавад ва маоши
ночиз ба даст меорад, ки он барои харљи оилаи ў кифоягї намекунад. Дар
чунин њолат ношукрї намудани ў нисбати маоши мегирифтааш ягон
њолатро таѓйир намедињад. Ба андешаи мо роњи њалли масъала дигар аст.
Якум, бояд дар назар дошт, ки дар соли якум маоши калон гирифтан
имконнопазир аст; Дуввум, агар ў хостори маоши баланд бошад, пас бо
мењнату зањмати зиѐд дар тўли якчсанд сол ба вазифањои баланд бояд
бирасад; Севвум, касби худро дигар кард ва ба кори дигаре, ки даромади
зиѐд дорад, ба он машѓул шуд.
Чуноне ки ба њамаи мо маълум аст, баъзан Роњбари давлат Эмомалї
Рањмон њангоми баромадњои хеш дар назди мардуми кишвар ибораи
«Шукр кунед»-ро истифода мебаранд. Њатто суханони зерини ў њар рўз
тариќи шабакаи 1-уми телевизиони давлатї садо медињад: «Дўст бошед,
иттифоќ бошед, шукронаи ана њамин сарзамин кунед, шукрона кунед, ки
чунин Ватани азизу мањбуб доред». Ба фикри банда ин суханњо аз
таљрибањои роњбари давлат ва аз њикмати суханони гузаштагон бармеояд,
зеро худи ў дар як шароити вазнин ба сари вазифа омад, кишвар дар њоли
аз байн рафтан буд, тољик байни њамдигар љанг дошт. Вай намехост чунин
вазъият идома намояд ва борњо њангоми вохўрї бо намояндагони
Иттињоди нерўњои оппозитсионии Тољикистон даъват ба сулњ мекард ва
баргардонидани мардумро ба Ватан боигарии давлати Тољикистон
мењисобид [2]. Хушбахтона бо зањматњои зиѐди Пешвои миллат Эмомалї
Рањмон ва афроди дигар он давраи нињоят вазнин паси сар шуд. Аз њамин
лињоз зарурати шукр кардан аз шароити мављуда, аз тинљиву оромї ва
сулњу суботи кишвар, њифзи дастовардњои то ба имрўз расида бисѐр муњим
буда, он метавонад мардумро ба муваффаќиятњои нав бирасонад. Чуноне
ки донишманди шинохта Мавлоно Љалолиддин Румї дар ин бора
фармудааст:
Шукри гўйи нематат афзун шавад,
В-ар нагўйи аз кафат берун шавад.
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Вале мутаасифона баъзе нафарон шояд аз рўи нофањмї, ѐ худ аз рўи
муќоиса накардани шароити имрўза нисбат ба солњои аввали истиќлолият
ва ѐ бо маќсаду ниятњои дигар истифодаи мафњуми «шукр карданро»
мавриди истифодаи дуруст ќарор намедињанд. Мафњуми шукр карданро ба
маънои сукут, ором мондан, илољи воќеаро љустуљў накардан ва шароити
њолро таѓйир надодан маънидод менамоянд. Дар њоле, ки асли моњияти
истифодаи мафњуми мазкур чунин нест. Зеро ќадр накардан (шукр
накардан), нодида гирифтан метавонад моро аз он шароите, ки дорем
мањрум намояд. Вале њамзамон манзури мо аз шукр кардан он нест, ки бо
шароити доштаи худ њамеша ќаноат пеша намоем, дигар њаракат накунем
ва ба сўи пешрафт ќадам назанем ва ѐ ба таѓйири шароити њол набошем.
Балки њикмати «Шукр кардан» бо доштањои хеш шукр намудан ва бо ин
замина барои дастоварди бештар кўшиш намудан ва талоши зиѐд кардан
аст. Яъне, бо шароити мављуда нерўъ ва иродаи тоза њосил намуда, барои
рушди оянда гом гузоштан - ин шукр кардан аст. Њамчунин, шукр кардан
аз як шароити нисбатан пасттар ва бадтар ба шароити хубтару бењтар
расидан ва муќоисаи байни ин ду шароит мањсуб меѐбад. Мутаасифона кам
нафаронеро пайдо кардан мумкин аст, ки барои худ чунин суоле дода
бошанд, ки чанд соле ќабл дар кадом вазъият ќарор доштам ва алњол дар
кадом шароит зиндагї дорам.
Баъзан мо ба љои бо шароити пешин муќоиса кардани шароити
имрўза њолати худро бо шахси дигар муќоиса менамоем ва афсўс мехўрем,
ки дар чунин кишвар њастем. Ё худро бо љавони дигар муќоиса карда ба
сари худ норизогї ва надомад менамоем, ки бубин ў соњиби чињо гаштааст
ва ту боши њељ чиз надори ва фаќиру нодор њастї.
Муносибати созанда ва мусбї дар робита бо фарњанги шукр имкон
медињад ба тарафи муваффаќият равона бишавем ва аз њар як зинањои
расида нерўи бештар пайдо намоем.
Агар ба маќсаде ноил нагаштем пас мебояд он нуќтањои заъф ва
иштибоњњои амалро љустуљўъ намуд ва бо ислоњи онњо ќадаме пеш рафт ва
њоли мављударо ба таври мусбї таѓйир дод. Аз маѓлубият ва нокомињо ба
комѐбињо, аз яъсу ноумедї ба умеду боварињо расид. Бо ин роњ фарњанги
шукр ва сипос имконияти бештари рушд намудан ва тањаввулотњои навро
фароњам меорад.
Паѐмад ва фоидањои доштани њисси баланди ватандўстї ва
ватанпарастї барои љавонон чунин маънї дорад:
1. Якпорчагии Тољикистон њифз карда мешавад;
2. Оромиву суботи сиѐсї ва амният дар кишвар таъмин мегардад;
3. Њар як шахс барои ба маќсаду њадафњои хеш расидан шароит ва
имконият пайдо менамояд;
4. Баронмаву стратегияњои давлатї амалї мегарданд;
5. Обрўву нуфузи Тољикистон дар арсаи байналмилалї торафт боло
меравад;
6. Тамоми соњањои њаѐти љамъиятї рушду инкишоф меѐбад;
7. Шумо дар фазои тинљиву оромї зиндагї ва кору фаъолият њоњед
кард.
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Муњибљон Эрбоев,
раиси љамъияти илмии
донишљўѐни ДДЊБСТ
МАВЌЕЪИ ДАВЛАТ ДАР ПЕШРАФТИ АСОСЊОИ
ФАЪОЛИЯТИ СОҲИБКОРӢ
Ба давраи иқтисоди бозорӣ гузаштани Ҷумҳурии Тоҷикистон талаби
давру замон мебошад. Иқтисоди бозорї муносибатҳои сифатан ва
мазмунан нави иқтисодию ҳуқуқиро ба вуҷуд овард, ки ба сохти
хоҷагидории мамлакат дахл доранд.
Иќтисоди бозорї аз дигар сохти сиѐсї куллан фарќ мекунад. Дар
шароити иќтисодиѐти бозорї рушди мунтазами иќтисодию иљтимоии
давлатии Љумњурии Тољикистон фаъолияти соњибкорї мавќеи асосиро
ишѓол мекунад. Гузариш ба иќтисоди бозорї пайдоиш ва ташаккули
шаклњои мухталифи корхонањо заминаи муфид фароњам овард. Дар ќатори
корхонањои амалкунандаи давлатї, корхонањои шакли моликияташон
гуногун, аз љумла, корхонањои хусусї бунѐд ѐфтаанд, ки наќши онњо дар
иќтисоди миллї беш аз пеш баланд мегардад. Мустаќилияти томи
корхонањо дар масъалањои интихоби самтњои фаъолияти хољагї,
наќшагирї, истифодаи фоида, идоракунї ва ѓайра падидањои хоси
иќтисоди бозорї буда, аз соњибкорони корхона масъулияти баланди
ќабули ќарорњои идоракуниро талаб менамояд.
Шакли соњибкории системаи иќтисодиѐт соњибкорро њамчун субъекти
раванди иќтисодиѐт барљаста намудааст. Бо таќозои њаѐт, гарчанде боз
адабиѐту санъат, варзишу илм ва дигар пањлўњои маънавиѐти инсон вуљуд
дошта бошад њам мо бо иќтисодиѐт вобастаем. Мањз аз њамин сабаб мо
бояд донем, ки чї табадуллотњои иќтисоди ба вуљуд омада ва чї тавр онњо
руњ дода истодаанд.
Гузариш ба иќтисоди бозори пайдоиш ва ташаккули шаклњои
мухталифи корхонањо заминаи муфид фароњам овард. Дар ќатори
корхонањои амалкунандаи давлатї, корхонањои шакли моликияташон
гуногун, аз љумла, корхонањои хусусї бунѐд ѐфтаанд, ки наќши онњо дар
иќтисоди миллї беш аз пеш баланд мегардад. Мустаќилияти томи
корхонањо дар масъалањои интихоби самтњои фаъолияти хољагї,
наќшагирї, истифодаи фоида, идоракунї ва ѓайра падидањои хоси
иќтисоди бозорї буда, аз соњибкорони корхона масъулияти баланди
ќабули ќарорњои идоракуниро талаб менамояд.
Соњибкорї чун дигар намудњои санъат обу ранги субъективи дораду
дар њаѐти реалї ба сифати персонали вуљуд дорад. Мазмуни фаъолияти
касбии соњибкор навинаш комбинатсияи омилњои истењсолот ѐ истењсоли
мол ѐ татбиќнамоии истењсоли мол, ѐ ки мањсулнокии истењсолотро баланд
мебардораду фикру дархостњои харидор ва умуман љамъиятро амалї
мегардонад.
Соњибкорї фаъолятест, ки шахсони хусусї, корхонањо ѐ
ташкилотњо барои истењсолот, иљрои ягон хизмат, дастрас ва фурўши мол
ѐ ивази он ба молњои дигару асъор, иљро мекунанд, то ки ба њар ду љониби
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фаъолиятбаранда фоидаовар бошанд. Субъектони фаъолияти соњикборї
шахсони хусусї ѐ ташкилоти њамкори шуда метавонанд. Барои ташкили
соњибкори шароити муайяни иќтисоди, иљтимої ва њуќуќї фароњам бояд
овард.
Соњибкорї пеш аз хама љараѐни фикрї буда аз сабаби он ки њар
як фард алоњидаи фикрии худро дорад, муваффаќќиятњои соњибкор дар ин
давраи касби бо роњњои гуногун ба даст оварда мешаванд, ки ин аз
ўњдабароию пухтакории соњибкор вобаста аст. Сатњи комѐбињо ин
нишонаи сатњи тафаккур мебошад, гарчандемо бояд донем, ки баъзан
барои ба муваффаќќият соњибкор шудан толеъ ѐ ягон сабаби дигар њам
мадад медињад. Лекин мо бояд инкор накунем, ки толеи баланд фаќат ба
касе мададгор мебошад, ки шароитро истифода барад. Бо ѐрии тафаккур
њар як фард дар шуури худ манзараии љањониро тасаввур намуда њар як
њодисаву мафњумњои њаѐтро тањлили менамояд. Тафаккур дар соњибкорї
ба тариќи аниќ ин ба наќша гирифта тавонистан ва аз нуќтаи аввалин оѓоз
намудани фаъолияти банаќшагирифташуда мебошад.
Барои ба комѐбињо соњиб гаштан дар соњаи соњибкорї, чун дар дигар
соњањои њаѐт, тайѐрии махсус ва љиддї лозим аст. Лекин дар соњибкорї
шахси пухтакору ўњдабаро ба муваффаќќият соњиб шуда метавонад. Аз
њамин лињоз, дар њар њолату вазъияти иќтисодии дар мамлакату љањон
вуљуддошта, аз њар як фарди ба соњибкорї руй оварда донишу малакаи
зарури талабида мешавад. Бе дониш малакаи лозима фаъолияти соњибкорї
мазмуни касбї ба њисоб намеравад. Барои пеш рафтани иқтисодиѐти
мамлакат нақши фаъолияти соҳибкорӣ баланд аст. Давлат ҳаматарафа
соҳибкорро дастгирӣ менамояд, шароитҳо, имкониятҳо пайдо месозад, ки
соҳибкорон фаъолияти худро пеш барад.
Давлат ба ӯҳдаи худ таъминоти базаи ҳуқуқӣ ва як чанд
хизматрасонии муҳиме, ки барои фаъолияти соҳибкорӣ самараноки
иқтисодиѐти бозорӣ ба вуҷуд меорад, мегирад.
Давлат ҳуқуқ ва амнияти
ҳар як соҳибкорро, умуман ҷамъиятро ва ҳамаи субъектони иқтисодиѐти
бозориро бояд таъмин кунад. Агар давлат дар намуди лозимӣ ин
вазифаашро иҷро намояд, пас дар давлат шароитҳо барои тараққиѐти
вазъи криминалӣ ташкил мешавад: ҷинояткорӣ, коррупсия, порахӯрӣ ва
дигар ҳодисаҳои негативӣ, ки ба фаъолияти соҳибкорӣ ва умуман
иқтисодиѐти мамлакат таъсир мерасонад.
Самти дигари танзими давлатии рушди иқтисодӣ ин ҳавасманд
намудани тараққиѐти илмию техникӣ бо усулҳои зерин мебошад:
- афзоиши тадқиқотҳои илмӣ;
- инкишофи низоми патентӣ, ки ба соҳибаш монополияи муваққатии
навовариро медиҳад;
- аз ҳисоби буҷети давлатӣ молиякунонии як қатор тадқиқотҳои
фундаменталӣ ва ғайра.
Ҳамин тавр мақсади асосии танзими давлати рушди иқтисодї ин
афзоиши маблағгузорї мебошад, ки барои таъмин намудани он дар илми
назарияи иқтисодӣ аз пешниҳодҳои намояндагони мактаби неоклассикӣ ва
мактаби кенсианӣ истифода мебаранд.
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Завќиддин Эргашев,
донишљўи ДДЊБСТ
CASA - 1000: ЗАМИНАИ УСТУВОР БАРОИ
ЊАМГИРОЇ ВА РУШДИ ЭНЕРГЕТИКАИ МИНТАЌА

Љумњурии Тоҷикистон ҷиҳати ба роҳ мондани ҳамкориҳо дар соҳаи
бунѐди нерўгоҳҳои хурду миѐнаи барқи обӣ манфиатдор аст. Тоҷикистон
кишвари кӯҳӣ ва дорои захираҳои фаровони обї мебошад. Захираҳои
гидроэнергетикии кишвар дар ҳаҷми 527 млрд. кВт/соат қувваи барқ
пешгӯӣ мешаванд, ки айни замон, сатҳи азхудкунии захираҳои
гидроэнергетикӣ дар кишвар на зиѐдтар аз 6 %-ро ташкил медиҳад. Бо
истифода аз ин захираҳо Тоҷикистон метавонад дар оянда ба кишвари
истеҳсолкунанда ва содиркунандаи нерӯи барқ мубаддал гардад ва бо ин
мақсад бунѐди силсилаи иншоотҳои калон ва миѐнаиқтидори энергетикиро
ба анҷом расонад. Аз ҷумла, дар чанд соли охир дар кишвар иншооти
ҷадиди энергетикӣ, ки иқтидори умумиашон бештар аз ҳазор мегаватт аст,
бунѐд ва ба истифода дода шудаанд.
Дар шароити имрўза рушди ҳамкориҳо бо мақсади ташаккули бозори
энергетикии Осиѐи Марказӣ ва Осиѐи Ҷанубӣ ва дар ин замина бунѐди
хатти интиқоли барқи баландшиддати “CASA-1000”, ки шабакаҳои барқии
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ду минтақаро пайваст хоҳад кард, муҳим арзѐбӣ мегардад. Яке аз
дастовардњои Љумњурии Тољикистон дар бахши њамкорињои иќтисодии
хориљї ин амалї шудани тарњи мазкур аст. Лоињаи “CASA-1000” имкон
медиҳад, ки захираҳои гидроэнергетикии кишварҳои Осиѐи Марказӣ,
бахусус Тоҷикистон ва Қирғизистон самаранок ва ба манфиати кишварҳои
Осиѐи Ҷанубӣ ва Марказӣ истифода шаванд.
Санаи 6 июли соли 2017 зимни мулоќоти сарони давлатњо ва
њукуматњои кишварњои иштирокчии тарњи CASA-1000 Асосгузори сулњу
вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон
муњтарам Эмомалї Рањмон изњор доштанд, ки «Тарњи CASA-1000, дар
баробари таъмини рушди иљтимоию иќтисодї, инчунин моро бо пули
мустањками энергетикї пайваст хоњад кард ва њамкорињоро дар дигар
арсањои њаѐтан муњими кишварњои мо вусъат хоњад бахшид» [1].
Иштирокчиѐни лоиња
Ин тарњ дар ќаламрави чор кишвар (Ќирѓизистон, Тољикистон,
Афѓонистон, Покистон) ва бо шарикии чандин нињоди молии
байналмилалї иљро мешавад, вале шубњае нест, ки ташаббускори аслии он
Тољикистон аст. Њукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дарки аҳамияти
масъала барои татбиқи лоиҳаи мазкур аз њамон ибтидои пайдо шудани ин
идея (соли 2006) Гурўҳи кории доимоамалкунанда ва нақшаи
чорабиниҳоро таъсис дода, дар ин самт чандин ҷаласаи Гурўҳи корӣ ва
ҷаласаи Шўрои байниҳукуматиро баргузор намуд. Талоши беисти
Тољикистон ва шарикони иќтисодии он дар мавриди асосноккунии ин тарњ
дар нињодњои молии љањон, мувофиќкунонии он бо кишварњои ќаламрави
тарњ ва љалби сармоягузорони хориљї нињоят соли 2016 ба самар расид.
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Масоњати умумии лоињаи CASA-1000
Баргирифта аз сомонаи расмии CASA-1000, <http:www.casa-1000.org>
Дарозии умумии тарњи CASA-1000 1,200 километтро ташкил намуда,
барои сохтмони њамаи пойгоњњои барќкашї дар њудудњои 4 кишвар
таќрибан $1.17 миллиард лозим мешавад [2]. Лоиња аз нерўгоњи обии
барќии «Токтогул»-и Љумњурии Ќирѓизистон оѓоз шуда, дар њудуди
Љумњурии Тољикистон бо нерўгоњи барќии обии «Вахш» якљоя шуда, барќи
њосилшуда ба шањри Ќобули Афѓонистон ва шањри Лањори Покистон дар
муддати 5 моњ интиќол дода мешавад. Барои амалишавии лоињаи мазкур
Бонки Умумиљањонї грантњои дарозмуддати худро ба кишварњои
иштирокчї пешнињод намуд. Баъди гуфтушунидњои тўлонї ва тањлили
њаматарфаи лоиња Бонки Умумиљањонї ќарор ќабул кард, ки ба
Тољикистон $45 миллион, ба Ќирѓизистон $45 миллион, ба Афѓонистон
$316.5 миллион ва ба Покистон $120 миллион грантњои дарозмуддат дода
шавад [3]. Инчунин гуфтушунид бо Бонки исломии рушд ва барномаи
рушди ИМА барои давлатњои рў ба тараќќї низ рафта истодааст. Бонкњои
мазкур низ дар амалишавии ин лоиња манфиатдор мебошанд. Маќсади
асосии лоињаи мазкур, аз як тараф бо фурўхтани барќи зиѐдистењсолшуда
тараќќї додани дигар соњањои кишварњои ташаббускор бошад, аз тарафи
дигар таъмини ањолии давлатњои Осиѐи Љанубї бо барќи арзон ва аз
љињати экологї безарар мебошад.
CASA-1000 - ќадами устувор дар рушди иќтисодии Тољикистон
Бо амалишавии ин лоиња Тољикистон имкон пайдо мекунад, ки
тавассути афзоиши иќтидори нерўи барќи худ интиќоли онро тамоми сол
таъмин намояд. Дар ин самт тўли солњои соњибистиќлолї дар Тољикистон
пайваста чорањои зарурї андешида мешаванд. Њоло дар Тољикистон ба
наќша гирифта шудааст, ки то охири соли 2018 агрегати аввали нерўгоњи
барќи обии Роѓун ба истифода дода шавад. Бояд тазаккур дод, ки бо
афзоиши тавлиди нерўи барќ иќтисодиѐти кишвар низ бењтар гардида,
шароити сохтани корхонањои азим, ки энергеяи зиѐдеро талаб мекунад,
муњайѐ мегардад.
Љињати дигари мусбати ин тарњ аз он иборат мебошад, ки бо таъмини
истиќлолияти энергетикї тавассути амалї кардани чунин тарњњо, дар
кишвар шароити мусоиди сармоягузории хориљї дучанд гашта, љойњои
нави кории доимї пайдо мегарданд.
Дар маљмўъ, лоињаи CASA-1000 барои иљрои сариваќтии њадафу
вазифањои рушди устувор, ки моњи сентябри соли 2015 дар њошияи
Маљмааи умумии СММ тасдиќ гардиданд, мусоидат менамояд.
Масъалањои иљтимої ва экологї дар минтаќањои ањолинишини лоиња
Албатта, њангоми сохтмони саршохањои барќї дар њудуди кишварњо
ањолии минтаќањо бо мушкилоти иљтимої ва экологї дар љойњои
ањолинишин рў ба рў мешаванд ва тарроњони лоиња ин љињатњоро низ ба
инобат гирифта, аллакай роњњои пешгириро пешнињод намуданд. Њоло ба
баъзе аз масъалањои иљтимої-экологї, ки њангоми амалишавии лоиња ба
вуљуд меоянд, назар менамоем:
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Масъалањои иљтимої
Саволи 1: Агар лўлаи барќ аз замини
наздињавлигии ман гузарад, ба ман
чанд
ќадар
маблаѓ
њамчун
љубронпулї (компенсатсия) дода
мешавад?

Масъалањои техникї
Саволи 1. Оѐ њангоми сохтмони
тарњи CASA-1000 аз мошинњои
калонњаљм ва вазнин, ки ба њаракати
наќлиѐти дохилии минтаќаи махсус
халалдор
мешаванд,
истифода
менамоянд?

Љавоб: Агар лўлаи барќ аз замини
наздињавлигии шумо гузарад, пас аз
љониби комиссия оид ба масъалањои
иљтимої маблаѓи умумии моликияти
шумо њисоб карда шуда, ба шумо аз
љои бехатар хонаи нав пўшида
мешавад.
Саволи 2. Агар лўлаи барќ аз назди
хонаи ман гузарад, оѐ ман
метавонам аз ин барќ истифода
намоям?

Љавоб:
Мутахассисон
бо
назардошти љойгиршавии ањолї ва
шумораи наќлиѐти минтаќаи махсус,
ки аз он љо корњои сохтмонї
мегузаранд, техникаро интихоб
менамоянд.

Љавоб: Агар ба хонаи шумо то рўзи
оѓози сохтмони лўлаи барќ наомада
бошад, шумо метавонед аз барќи яке
аз саршохањои барќї истифода
намоед. Агар хонаатон то рўзи
оѓози сохтмон бо барќ таъмин
бошад, пас ба шумо имконияти аз
барќи лоињаи CASA-1000 дода
намешавад.

Љавоб: Баъди омўхтани минтаќаи
саршохаи барќї насб мешуда ба
маќомоти
дахлдори
мањаллї
маълумот дар бораи муддати насби
он бо назардошти обу њаво ва
љойгиршавии минтаќа пешнињод
карда мешавад.

Саволи 2. Насби саршохањои барќї
чанд рўзро дар бар мегирад?

12 майи соли 2016 маросими расмии оғози татбиқи лоиҳаи
минтақавии интиқоли нерӯи барқӣ “CASA-1000” дар шаҳри Турсунзодаи
Тољикистон баргузор гардид, ки он њамчун рамзи шурӯи ҳамкориҳои воқеӣ
дар соҳаи энергетика байни кишварҳои минтақаи Осиѐи Марказӣ ва Осиѐи
Ҷанубӣ дорои аҳамияти таърихӣ мебошад. Вале имрўзњои аќибмонии
амалишавии шартномањои ба имзо расида дар байни кишварњо ба назар
мерасад. Аз ин хотир давлатњои иштирокдорро зарур аст, ки ба аќибравии
амалишавии лоиња роњ надињанд ва њамаи чорабинињо бояд тибќи наќша
ва дар муњлатњои таъиншуда амалї шаванд.
Дар амалишавии лоиња Љумњурии Исломии Афѓонистон наќши
муњим дорад ва љузъи таркибии он мебошад. Муаммои асосии ин кишвар
дар ин самт, албатта, таъмини бехатарии лоиња ба њисоб меравад.
Воќеањои хунунии моњи июни соли 2017 иштирокчиѐни лоињаро водор
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сохт, ки дар якљоягї масъалаи таъмини бехатарии лоињаро њарчи зудтар
тањия намуда, амалї гардонанд. Ба аќидаи олимони соњаи бехатарї
Афѓонистон ва Покистонро зарур аст, ки дар якљоягї масъалањои
гузариши саршохањои барќиро дар сарњадашон мувофиќа намоянд ва
барои амалишавии он бар асоси бовариву њамкорї корњоро дар ин самт
таќвият бахшанд.
Татбиќи лоињаи “CASA-1000” нишонаи њамкорињои амалии
иќтисодї, омили њамгирої дар минтаќа, василаи пайванди бештари
мардумони чор кишвар ва муњимтар аз њама нидодињандаи ин паѐм аст, ки
акнун давраи ба сархати њамкорињои минтаќавї баромадани мавзўи
истифода аз захирањои гидроэнергетикї фаро расидааст. Ин тарњ дар
њаќиќат бозгўкунандаи он аст, ки аз ин пас на танњо нафту газ, балки об ва
захирањои гидроэнергетикї њам метавонанд омили њамгирої, рушду
суботи кишварњо ва муайянкунандаи љойгоњи кишварњои дорои захирањои
обї дар мубодилоти иќтисодии минтаќа бошанд. Бо татбиќи муваффаќи
лоињаи “CASA-1000” тарњњои дигар ва бузургтари обию барќї бо
итминони бештаре рўи даст гирифта хоњанд шуд, ки чунин раванд љойгоњ
ва ањамияти Тољикистонро њамчун кишвари асосии соњиби захирањои обии
минтаќа сол то сол боло хоњад бурд.
Адабиѐт
1. Суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї
Рањмон дар мулоќоти сарони давлатњо ва њукуматњои кишварњои
иштирокчии
лоињаи
CASA-1000.
6
июли
соли
2017
(http://www.president.tj/node/15718).
2. http://www.casa-1000.org/projectimplementation/ - Сомонаи расмии лоињаи
CASA-1000.
3. http://www.worldbank.org/projects/casa-1000/projectimplementation/
Сомонаи расмии Бонки Умумиљањонї.
Фирўз Яќубов,
унвонљўи Донишгоњи давлатии Кўлоб ба
номи А. Рўдакї
ТАЪСИРИ РАВАНДЊОИ СИЁСЇ БА ЊАЁТИ ЉАВОНОН
Яке аз дастовардњои муњими истиќлолияти давлатї барои насли
љавонон ин таваљљўњи бевосита ва падаронаи Асосгузори сулњу вањдати
миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон мўњтарам
Эмомалї Рањмон мебошад. Љавонон ояндаи миллатанд, пешрафти љомеа
ба њаѐти сиѐсию иќтисодї ва иљтимоии мўътадили љавонон алоќамандии
бевосита дорад. Љавонон гурўњи созандаю бунѐдкори имрўзу оянда ва
нерўи бузурги пешбарандаи љомеаи муосир њастанд. Имрўзњо бошад сањми
онњо дар пешравии њаѐти љомеа хело бузург ба назар мерасад, зеро љавонон
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пуштибон ва баѐнгари арзишњои њар як миллату љамъият дар арсаи љањонї
мебошанд. Љавонони Тољикистон барои пешрафт ва ободу зебо шудани
кишвари азизамон кўшиш намуда истодаанд. Дар марњилањои аввали
соњибистиќлолї бо рањнамоии Президенти Љумњурии Тољикистон Пешвои
миллат мўњтарам Эмомалї Рањмон, ки њамеша бо љавонони соњибфарњангу
ватандўст таваљљўњи хоса зоњир менамоянд. Бешубња дар ин самт сањми
љавонон дар љодаи бартарафсозии муваффаќонаи монеањо, инчунин, дар
тањкими раванди созандагию бунѐдкорї, дар њифзу њимояи ватан ва
манфиатњои миллї наќши назаррасе дошта чун нерўи муќтадири ояндасоз,
такягоњи боэътимоди пешбаранда ва навовару эљодкор дар ташаккули
истиќлолияти давлатї ва болоравии нуфузи Тољикистон дар арсаи
байналмилалї хеле баланд аст. Бинобар ин дастгирї ва рушди солимии
љавонон вазифаи пурмасъулияти макомоти дахлдори њукумати љумњурї
мањсуб меѐбад.
Дар марњалаи муосир мушкилоти асосии љавонон паст будани
маърифати сиѐсию њуќуќї ва ахлоќии онњост. Чуноне, ки аз тадќиќоти
гуногун бармеояд, аксарияти љавонон аз оддитарин нормањои сиѐсию
њуќуќї бехабаранд, Конститутсия ва дигар санадњои меъѐрию њуќуќиро
намедонанд. Дарки нодурусти мантиќии баъзе мафњумњое, ки хосияти
глобали пайдо кардаанд ва аз љомеаи ғарб ба мо ворид шудаанд аз ќабили
(демократия, миттинг, глобализатсия...) ба тарбияи бади насли љавонон
оварда расонида истодааст.
Тарѓиби бешармї, кирдорњои ѓайриинсонї, зўри ва шикастани
сарњади инсонї њамчун ќишри болоии амвољи љањонишавї на танњо
бењтарин ва муќаддастарин шакли њамзистии иљтимоъ – оиларо вайрон
мекунад, инчунин тањкурсии муносибатњои ахлоќии инсониятро вайрон
менамояд. Дар замони муосир дигар раванде, ки баљавонон таъсири манфї
мерасонад ин раванди љањонишавї мебошад. Љањонишавї дар замони
муосир чун тўфони бузург боќї мемонад. Вай дар фарњанг, забон, санъат,
сиѐсат, њуќуќ ва ѓайра таъсири худро мерасонад. Махсусан дар кишвари
мо, љањонишавї бо воридшавии одатњои ѓайриахлоќї ба љавонон таъсир
калон мерасонад. Ин омилњои дар боло зикршуда боиси аз илм, фарњанги
ниѐгон, ахлоќи баланди инсонї дур шудани љавонони тољик гаштааст. Аз
ин рў, аз љониби њукумати љумњурї барои тарбияи насли солим ва ба роњи
дуруст њидоят кардани онњо чорањои гуногун андешида шуда истодааст.
Яке аз чунин иќдомњо ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи
љавонон ва сиѐсати давлатии љавонон” 15 июли соли 2004 № 52 мебошад.
Маќсади сиѐсати давлатии љавонон аз инњо иборат аст: мусоидат ба
инкишофи маънавї, фарњангї, иљтимоию љисмонии љавонон; њифзи њуќуќ
ва манфиатњои љавонон; муњайѐ сохтани шароит барои мустаќилона ва бо
њисси масъулият ширкат кардани љавонон дар њаѐти љамъиятї; дастгирии
моддї, молиявї ва иљтимоии шањрвандони љавон [2].
Инчунин сиѐсати давлатии љавонон дар Љумњурии Тољикистон дар
соњањои зерин ба амал бароварда шудааст: риояи њуќуќи љавонон ва
таъмини он; мусоидат ба фаъолияти иќтисодї ва соњибкории љавонон,
ташаккули фондњои мададгори соњибкории љавонон; дастгирии давлатии
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оилањои љавон; дастгирии љавонони соњибистеъдод; кўмаки моддию
молиявї ба љавонон ва хизматрасонии иљтимоии онњо; мусоидат ба њалли
масъалаи манзил ва бењтар кардани шароити зиндагии љавонон; тарбияи
љавонон; кафолати тањсили ройгони љавонон дар муассисањои тањсилоти
умумии асосї ва махсуси давлатї; кафолати таъминоти шахсони ятиму
бепарастор, бо љои кор таъмин кардани онњо; дастгирии давлатии тањсили
љавонон дар муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї ва тањсилоти касбї;
мусоидат ба шуѓли мутахассисони љавон; таъмини кафолати њуќуќи
љавонон ба мењнат, интихоби касбу кор ва њимояи иљтимої; мусоидат ба
њамкории байналмилалии љавонон; дастгирии фаъолияти иттињодияњои
љамъиятии љавонон; таъмини иштироки љавонон дар њалли масъалањои
инкишофи иљтимоию иќтисодї, фарњангї ва дигар соњањои фаъолияти
љамъиятї; ташкили истироњати љавонон [2].
Мушкилоти дигар миѐни љавонон ин то њол боќи мондани падидиаи
номатлуби мањалгарої мебошад. Мањалгарої, ки яке аз тамоюлњои
иртиљоии њаѐти љамъиятї ба њисоб меравад дар охири солњои 80-уми асри
гузашта ављ гирифт. Хосияти асосии онро расмият пайдо намудан ва
њамчун шакли фаъолияти одамони соњибмансаб баромад намудан ташкил
медод ва боиси таасуб аст, ки то имрўзњо доғњои ин захм нарафтааст. Аз
љониби њукумат барои бартараф намудани ин падидаи номатлуб то имрўз
чорањои гуногун андешида истодааст. Яке аз чунин иќдомњо омезиш
додани ањолии минтаќањои љумњурї (ба воситаи муњољиргардонї), дигар
иќдом бо ташаббуси Президенти љумњурї соли 2014 таъсиси Маркази
миллии тестї мебошад. Љавонон ба воситаи имтињонњои марказонидашуда
имтињон супорида дар донишгоњои гуноогуни љумњурї рафта тњсили илм
мекунанд. Ин боиси мустањкам шудани дўстию рафоќат миѐни љавонон
гашта ба решакан кардани падидаи мањалгарої дар љомеа мусоидат карда
метавонад
Дигар мушкилот ин гаравиши иддае аз љавонон ба њизбу њаракатњои
иртиљої мебошад. Аз назари геополитикї Тољикистон кишварест, ки дар
ќалби Осиѐи Марказї љойгир шудааст ва дар марзи азимтарин
тамаддунњои дунѐ ќарор дорад. Ва табиист, ки њар кадом аз давлатњои
абарќудрат саъй хоњад кард, то манфиатњои сиѐсї ва арзишњои идеологии
худро дар давлати навбунѐди мо пайгирї намояд. Њол он, ки аз љониби
роњбарияти олии мамлакат ва Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон
ягона роњи татбиќи идеяњои низоми давлатдорї, яъне бунѐди давлати
демократї, њуќуќбунѐд ва дунявї интихоб гардидааст.
Президент як ќатор вазорату ташкилотњоро вазифадор кардааст то
дар доираи барномањои давлатї таблиѓоти сиѐсию њуќуќї ва ахлоќиро
миѐни љавонон вусъат дињанд. Президенти љумњурї ба авангарди љомеа
табдил ѐфтани љавонон боварии зиѐд њосил намуда дар баробари ќонун
“Дар бораи љавонон ва сиѐсати давлатии љавонон”, дар Паѐмњои солона ба
Маљлиси Олї ва вохурињои њарсола бо љавонон барои хубтару бењтар
ташаккул ва инкишоф ѐфтани љавонон шароитњои бисѐр хуб муњайѐ
месозад. Пешвои миллат дар яке аз баромадњояшон гуфта буданд:
“Њукумати кишвар ба нерўи тавонои љавонон эътимод дорад” [1]. Инчунин
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аз 4 октябри соли 2011 Стратегияи сиѐсати давлатии љавонон дар
Љумњурии Тољикистон то соли 2020 амал мекунад. Зарурати ќабули
Стратегияи мазкур ин: Љавонон объекти манфиатњои миллию давлатї
буда, яке аз омилхои асосии таъмини рушди давлат ва љомеа ба њисоб
мераванд. Ояндаи наслњои нав бояд ба таври ногусастанї ба вазифањои
њифз, рушд ва эњѐи кишвар алоќаманд буда, вориси таърихї ва фарњангї
бошанд. Суботи сиѐсати давлатии љавонон бо роњи татбиќи самарабахши
тадбирњои маљмўї, ки вазифа, ањамият ва наќши сиѐсати давлатиро нисбат
ба насли наврас муайян менамояд, таъмин мегардад. Сиѐсати давлатии
љавонон дорои хусусияти фаъоли инноватсионї ва истењсолї буда, нерўи
мењнатї ва эљодии љавононро инъикос менамояд. Татбиќи сиѐсати
давлатии љавонон ба фароњам овардани шароити њуќуќї, иќтисодї ва
ташкилї, кафолатњо барои аз љониби љавонон интихоб гардидани роњи
зиндагї, худтатбиќнамоии шахсии љавонон, рушд ва дастгирии
иттињодияњои љамъиятии љавонону кўдакон, њаракат ва ташаббусњо
нигаронида шудааст.
Сиѐсати давлатии љавонон: ин сиѐсати давлат дар самти танзими
муносибатњои љавонон ва давлат мебошад; ин низоми ташаккули
афзалиятњо ва чорањое мебошад, ки барои фароњам овардани шароит ва
имконият љињати ба иљтимоиѐт самт бахшидани љавонон ва
худтатбиќнамоии онњо, рушди нерў ба манфиати кишвар ва мутаносибан
ба рушди иљтимоию иќтисодї ва фарњангии мамлакат, таъмини
раќобатпазирии он ва тањкими амнияти миллї нигаронида шудааст; он аз
љониби маќомоти њокимияти давлатї ва маќомоти иљроияи мањаллии
њокимияти давлатї бо иштироки иттињодияњои љамъиятии љавонон ва
кўдакон, ташкилотњои ѓайрињукуматї ва дигар шахсони њуќукию воќеї
ташаккул ва татбиќ мегардад; самти стратегии давлатро љињати таъмини
рушди иљтимоию иќтисодї, сиѐсї ва фархангї, дар љавонон ташаккул
додани њисси ватанпарастї ва муњаббат нисбат ба таърих ва фарњанг,
риояи њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд инъикос менамояд. Маќсади
асосии сиѐсати давлатии љавонон дар Љумњурии Тољикистон аз фароњам
овардан ва тањкими шароитњои њуќуќї, иќтисодї ва ташкилї барои
истиќрори шањрвандї ва худтатбиќнамоии иљтимоии љавонон иборат
мебошад.
Татбиќи маќсадњои гузошташуда, амалї намудани чунин
афзалиятњои сиѐсати љавононро дар назар дорад: дар љавонон ташаккул
додани њисси ватанпарастї, рушди ахлоќї ва маънавии љавонон; таъмини
њуќуќњои иљтимоии љавонон дар соњаи мењнат, маориф ва њифзи саломатї;
фароњам овардани шароит барои худтатбиќнамоии талаботи иљтимоию
иќтисодии љавонон, рушди зењнї ва чисмонии онњо; дастгирї ва
хавасмандгардонип ташаббуси мусбии љамъиятии чавонон; љалби љавонон
ба равандњои фарњангї, иќтисодї, илмї ва маърифатии байналмилалї;
ташаккули мавќеи фаъоли њаѐтї.
Татбиќи сиѐсати давлатии љавонон аз љониби маќомоти њокимияти
давлатї бояд бо дарназардошти принсипњои зайл амалї карда шавад:
муносибати демократї нисбат ба љавонон, риояи њуќуќ ва озодињои
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шањрвандони љавон; инкишоф ва навоварї (рушд ва инноватсия);
маќсаднок, воќеъбинона ва самарабахшии фаъолият дар асоси доимї;
оммавият фарогирии пурраи љавонони кишвар, сарфи назар аз љинс,
миллат, вазъи иљтимої ва мансубияти динї; муносибати тафриќавї бо
дарназардошти масъалањои гурўњбандии иљтимої ва синнусолї; њимояи
суроѓавї ва дастгирии гурўњњои љавонони аз љињати иљтимої осебпазир, аз
љумла кўдакони маъюб, атфоли аз љињати саломатї дорои имкониятњои
махдуд, бепарасторон, кўдакон аз оилањои серфарзанд ва оилањои бо
шароити номусоид [3].
Љавонон ќишри бенињоят њассос, баландпарвоз ва дорои романтизм
мебошанд. Ва њангоми мушоњидаи хурдтарин омили каљравиву фасод, аз
ќабили коррупсия, дурўѓи калонсолон ва умуман, иљро нашудани идеяњои
низоми давлатдории демократї аз љониби масъулин дар мањалњо нисбат ба
фардои љомеа бовариро аз даст медињанд ва зуд шикаста мегарданд. Њамин
гуна, нобоварї ва заъфи эътиќод ба ояндаи равшан боиси пайвастани онњо
ба њизбу њаракатњои номатлуб ва њатто даст ба љинояткориву худкушї
заданашон мегардад.
Татбиќи сиѐсати давлатии љавонон дар мамлакат ин танњо вазифаи
Пешвои миллат, Њукумати Љумњурии Тољикистон, Кумитаи љавонон,
варзиш ва сайѐњии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон нест. Ин
вазифаи муќаддас ва љонии тамоми маќомоти давлатї ва љамъиятї аст.
Дар маљмуъ фаъолияти Њукумати Љумњурии Тољикистон бояд љавобгўи
ниѐзњои љавонони кишвар бошад.
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