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БОБИ  I. ЗАМИНАЦОИ НАЗАРЯВИИ ИДЕОЛО- 

ГИЯ ВА НАҚШИ ИДЕОЛОГИЯ ДАР ТАРБИЯИ 

ҶАВОНОН 
 

§ 1.  ИДЕОЛОГИЯ,  

НАМУДЦО ВА АРЗИШМАНДИИ ОН,  

ИДЕОЛОГИЯИ МИЛЛК 

 

ҚИСМАТИ НАЗАРИЯВК-ИТТИЛООТК 

 

Мақсад: баланд бардоштани сатци дониш ва 

маълумотнокии гуруццои мақсаднок оид ба мафцуми 

идеолгия, идеологияи миллк ва арзишмандии он барои 

ҷомеа ва давлат, идеологияи миллк ва ж ҷамъиятк-давлатк 

дар Тоҷикистон ва нақши ҷавонон дар тацкими он, 

равонасозии чорабиницои идеологк ба самтцои мувофиқ, 

зарурати маблағгузорк ва тарзу усулцои даржфт ва 

банақшагирии он дар амалисозии чорацои дахлдор.    

Гуруццои мақсаднок: ҷавонон, масъулон ва 

мутахассисони соцаи кор бо ҷавонон, масъулон ва 

омӯзгорони соцаи тарбиявк ва беруназсинфии системаи 

маориф. 

Бандцо/нақша:   

 1.1 Идеология ва намудцои он, идеологияи миллии 

Тоҷикистон; 

1.2 Зарурат, цолат ва усулцои маблағгузории чорабиницои 

идеологк. 

1.1 Идеология ва намудцои он, идеологияи миллии  

Тоҷикистон 

 

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

ба таври васеъ истифода мегардад ва арзиши хело баланд 

ва бисжрҷабца низ дорад. 

Дастрасии идеология ба каммасраф будан дар 

истифода, ҷолибияти он барои ҷомеа ва усулцои гуногуни 

идоранашавандаи амалисозк доштан асос межбад. Аз 

ҷумла, яке аз усулцои табиқ ин ВАО, бахусус шабакаи 

интернетк мебошад, ки цудудан танзими он ғайриимкон 

гардидааст. 

Цадафрасии идеология ба он ифода межбад, ки он бо 

нерӯи ақлонии инсон сару кор мегирад, василацои 

устувори таъсиррасони психологиро социб мебошад. 

Психология дар навбати худ, хусусиятцои ботинк буда, 

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

расонидан ба психологияи инсон, рафтору кирдор ва 

муносибат ӯро ба осонк тағйир додан мумкин аст.  

Дар воқеъ идеология, бахусус идеологияи комил ва ж 

идеологияи ҷамъиятк-давлатк барои миллату давлат ва 

ҷомеаи социбтамаддун арзиши/нархи гарон дорад ва ба 

даст овардани он кори сацлу сабук нест. Идеология худ ба 

худ роцнамо ва ж пулеро ташкил медицад, ки ацли ҷомеаро 

ба сижсати давлату цукумат пайваст мекунад, манфиатцои 

сижсии цукуматро цифз, пешбарк ва ба нафъи умум дар 

байни ҷомеа талқин месозад. 

ИДЕОЛОГИЯ ВА Ж МАФКУРАИ МИЛЛК 

Дар шароити социбистиқлолк ва рушду такомулжбии 

мамлакат дар робита ба тақозои ҷомеаи муосир даржфт 

ва ташаккули заминацои гуногуни мусоидаткунанда ба 

тацкими муносибатцои ҷамъиятии ташкилк-сижск, 

иқтисодк ва иҷтимок-фарцангии ацолк ва дар ин замина 

устувор гардонидани рукнцои идоракунии давлатк 

зарурат пайдо кардааст. Яке аз чунин заминацо ва ж 
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василацои тацкимбахш ва кафили сулцу субот, оромк ва 

амнияти миллии ҷамъият ва давлат ин нерӯи пойдори 

(мустацками) мафкуравк ва ж зецнии ацли ҷомеа, ки 

дар истилоцоти илмк ва сижск онро идеология 

меноманд, мебошад. 

Идеологияро дар як вақт цамчун мафкураи миллк ва 

ж мафкураи ҷамъиятии давлатк фацмидан мумкин аст, 

вале он нисбатан маънои васеъ дошта, фарогири маҷмӯи 

муносибатцо ва назарцо буда, барои талқини ғояцо ва 

манфиатцои муайяни сижск-иҷтимок равона мегардад. 

Мафкураи миллк бошад, хусусияти умумк ва 

иҷтимок-фарцангк дошта, бештар шацрвандонро барои 

ватандӯстк, худшиноск, худогоцк, пос доштани 

муқадассоти миллк, таърих тамаддун, фарцангк ва 

цувияти миллк цидоят месозад.  

Боиси зикр аст, ки дар тадқиқоти мазкур зери 

мафцуми «мафкураи миллк» мафкураи ҷамъиятии 

давлатк, ки хоси тамоми (шацрвандони) тоҷикистонижн 

(новобаста аз миллат, нажод, ранги пуст ва дигар 

нишонацои миллк ва аққалк) мебошад, фацмида 

мешавад. 

Ба идеология чун дигар мавзуцои илмк-амалк аз 

ҷониби муқаққиқон ва олимон таърифцои гуногун дода 

шудааст. Калимаи идеология хоси забони юнонк буда, ба 

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

андеша ва логос – калима, дониш, омӯзиш ва шуур 

мебошад.  

Цамин тариқ, ИДЕОЛОГИЯ - маҷмӯи ақидацо ж 

назарцои бонизом ва батартибовардашуда буда, 

манфиатцои гуруццои гуногуни иҷтимоиро инъикос 

менамояд, ки бар асоси он (маҷмӯи ақидацо) 

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

муқарраргардидаи цокимият эътироф ж ин ки зарурати 

ислоцот ва барцам додани онцо асоснок карда мешаванд 

*4+. 

Идеология илми мустақил нест, аммо он ифодагари 

донишцои иҷтимок-сижсии марбут ба манфиатцои 

шахсии хусусияти умумидошта буда, муносибатцои 

муайяни иҷтимоиро мавриди омӯзиш ва бацогузорк 

қарор медицад. 

Мафцуми идеология дар асрцои XVIII-XIX пайдо 

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

мазмун ҷудо мекунанд: 1) ҷацоншиносии идеалк, ки 

ақида/ғоя нақши ҷавцарии ҷацонро дорад, яъне ба он 

арзиши хело баланд дода мешавад ва 2) мафкураи касбии 

иҷтимок-сижск, ки субъект вобастагии худро ба 

манфиатцои иқтисодк-гуруцк дарк наменамояд, аммо 

татбиқи онро истодагарк мекунад. 

Инчунин, идеология зимни тадқиқоти олимон 

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

қарор дода шудааст. Тибқи назари Р.Будон идеология 

вазифацои зиждро, ба монанди мусоидат намудан ба 

муттацидии гуруц, муайян ва асоснок кардани 

интизорицои иҷтимок ва ғайра ба иҷро мерасонад *3+. 

Цамин тариқ, идеология дар илми муосир цамчун 

ташаккулдицандаи маънавижт ва ҷацонбинии иҷтимоии 

мусоидаткунанда ба таъмини иттилоотии шахс/шацрванд 

оид ба муносибатцои иҷтимок, адолати иҷтимок, ояндаи 

таърихии ҷамъият ва ғайра омӯхта мешавад. Яъне, 

идеология чацорчӯбаи муносибатцо ва амалцоест, ки ба 

фард ғизои маънавк дода, талаботи иттилоотии 

иҷтимоии ӯро дар ҷомеа ва нисбат ба ҷомеа қонеъ 

мегардонад. 
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ИДЕОЛОГИЯЦОИ ҶАЦОНК ВА ТАЪСИРИ ОНЦО 

БА ДАВЛАТДОРИИ МИЛЛК 

Барои равшанк андохтан ва дарк намудани зарурат ва 

мазмуни аслии идеология баъзан маълумотцоро оид ба 

фаъолияти идеологияцои ҷацонк барраск менамоем. 

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

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

дани цокимияти сижск ва ж нуфуз барои цукмфармок 

намудан ба гуруци муайяни ҷомеа, цудуд, фарцангцо ва 

сарватцои табик-иқтисодк истифода мегардад. Ин мақсад 

пешорӯи тамоми идеологияцо, бахусус идеологияцои 

ҷацонк қарор дошт ва дорад, яъне цадаф аз ташкилжбк ин 

бавосита ва ж бевосита дахл намудан ба ҷамъиятцои муа-

йян, сохторцои идоракунк ва фарцангцо ҷицати ҷорк 

намудани ақида, ғоя ва назарцои муайян мебошад.  

Дар ҷацон имрӯз якчанд идеологияцо фаъолият до-

ранд, ки онцоро метавон ба ду гуруц комил ва нокомил 

ҷудо намуд.  

Ба гуруци идеологияцои комил идеологияцои зерин 

шомил мебошанд, ки дар фазои ташкили муносибатцо, 

мубориза ва рақобатцои солим ташаккул жфта, бо фароги-

рии миллионцо пайравони худ фаъолият менамоянд: 

 Сотсиализм – принсипцои адолатпарварк ва ба-

робарии одамонро талқин намуда, манфиати гу-

руциро арзиши олк медонад ва барои он қурбон 

намудани цама гуна манфиати фардиро пеш мегу-

зорад. Мақсади таърихии ин идеология сарнагун 

сохтани капитализм буда, дар ин самт то кунун мубо-

ризацои сижск идома доранд. Цадди баланди муваф-

фақиятро ин идеология цангоми цукмронии собиқ 

давлати Шӯравк, аз ҷумла байни солцои 1930-1950 

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

сотсиализм аст – онгоц одамон бо андешае кор 

мекунанд, ки он цамчун зарурат бацри нафъи умумк 

равона гардида бошад» *5, с. 355+. 

 Натсионализм ж ин ки Сотсиализми миллк - баъди 

Ҷанги якуми ҷацон цамчун царакати миллии 

кишварцои Аврупо пайдо шуда, ба идеяцои Цизби 

Сотсиализми Миллии Коргарони Олмон асос межбад. 

Ин идеология ба сифати арзиши олк хусусиятцои 

миллк ва этникиро пеш гузошта, ба дигар миллатцо 

бадбинк ва хусуматро роиҷ мебинад. 

 Либерализм – принсипи мацдудсозии мудохилаи 

давлатро ба муносибатцои ҷамъиятк пеш мегузорад ва 

озодии фард аз ҷамъият ва анъанацои ӯ афзалият 

медицад. Либерализм цуқуқ ва озодицои цар як 

инсонро арзиши олк арзжбк намуда, изцори озоди 

ақида, интихоби озоди дин, интихоби озоди 

намояндаи худ дар ницодцои сижск ва амалк 

гардидани дигар рукнцои демократиро тақозо 

менамояд. Ин идеология рушди иқтисодижтро тариқи 

бозори озод, ки он дар шароити имрӯзаи иқтисоди 

бозоргонк ном дорад, талқин менамояд  *4+. 

 Консерватизм – принсипи пайравк ба анъана ва 

урфу одатцои дар ҷомеа ташаккулжфтаро талқин 

менамояд. Ҷонибдорони ин идеология мухолифи цама 

гуна тағйиротцо баромад намуда, нигоц доштани сохти 

анъанавк-таърихиро пеш мегузоранд *7+.     

Ба гуруци идеологияцои нокомил ҷаражнцои зеринро 

дохил кардан мумкин аст, ки дар шароити тацдиду 

зуроварк ва сӯиистифода аз фарцангу дин ба вуҷуд 

омадаанд, зимнан дар ҷомеаи ҷацонк бо амалцои 

номатлуби худ, ба монанди экстремизм, терроризм, 



Роцнамо:  идеологияи миллк ва ҷавонон 

© Миралижн Қ.А.                                                                                         14 

радикализм, миллатгарок ва ғайра маъруф гардидаанд: 

 Фашизм - шакли идории диктаторк буда, зидди 

коммунизм, либерализм ва унсурцои деморкратк 

баромад менамояд. Инчунин, дар ҷацони муосир ба 

амалцои мардонагк, ҷавонк, муаммои ягонагк, 

тавонок ва зуроварк маъруф шуда, одатан 

нажодпарастк, таъқиби миллату халқиятцои бегона, 

пацнкунандаи хатар ва қатли омро пешоцангк 

менамояд *12+. Бо истифода аз ин идеологияи нокомил 

дар кишварцои Аврупо, Амрико, Россия ва ғайра 

царакатцои зижди миллатгаро бо ном “скинхед”, 

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

 Исламизм – идеологияе мебошад, ки тибқи он тамоми 

мухолифатцои дохилии ҷамъиятк ва давлатии ҷомеаи 

(мамлакатцои) мусулмонк, инчунин муносибатцои 

дахлдори байнидавлатк аз рӯи меъжрцои шариат 

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

дар шароити мамлакатцои дунявк низ (бо таъсири 

Исламизм) новобаста аз масъулияти шацрвандк, 

миллк, давлатк ва ҷамъиятк дар шакли урфу одат ва 

анъанацо ба роц монда мешавад. 

 Цадафи асосии ҷонибдорони ин идеология бо 

истифода аз дини мубини Ислом ба даст овардани 

цокимияти сижск мебошад, гарчанде Ислом ба сижсат 

ягон робита надошта, масъалацои боварк, эътиқод, 

маънавижт, ахлоқ, адолат ва ғайраро барраск менамояд 

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

дар роци ба даст овардани цокимияти сжск аз рукнцои 

фарцангк, маънавк ва динк сӯиистифода 

наменамоянд, вале исламизм онро рӯи кор қарор 

додааст. Ин идеология имрӯз на танцо мавриди 

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

экстремистк, радикалистк ва террористк бо ном “Цизб 

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

қоида”, “Толибон” ва ғайра боис гардидааст ва 

мутаассифона бо ниятцои ғаразнок ва амалцои нопоки 

худ номи дини мубини Исломро бад карда, дар байни 

ҷомеа, аз ҷумла ғайримусулмонон нафрати зиждро 

нисбат ба ин дини поку равшан ва цидоятгар ба роци 

рост ба бор овардаанд.     

Дар ин ҷо бояд зикр намуд, ки нокомилии исламизм 

бар мухолифати ғояцо ва ақидацои он нисбат ба рисолати 

воқеии дини мубини Ислом асос межбад ва ин асоснокиро 

бо далелцои зерин метавон собит намуд: 

 Дини мубини Ислом ба сижсат ва давлат ягон 

цамбастагк надорад, чунки: 

 Он хусусияти фарцангк ва маънавк дошта, хоси ягон 

давлат, миллат, халқият ва гуруци муайяни одамон 

намебошад ва сарцад низ надорад, чуноне ки – Бисжр 

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

фуруд овард, то оламижнро бимкунандае бошад. – оварда 

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

 Асоси дини Исломро Китоби муқадасси Қуръон 

ташкил медицад, ки мазмуни он пурра фарогири 

панду цидоятцо ба роци рост буда, масъалацои 

марбут ба сижсат ва ҷудоиандозиро фаро 

нагирифтааст, цатто зидди чунин муносибатцо панд 

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

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

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

гардидан ба масъулияти сарварк бояд зимни боварк 

ва интихоби мардум ба роц монда шавад ва ин 

муносибат низ цамчун панд оварда шудааст, на 
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меъжри сижск. 

 Дини Ислом куштор, зурвоварк, тацдид ва дигар 

рафторцои зиддиинсониро, ки хоси Исламизм дар 

роци ғасби цудудцо, сарватцо ва цокимиятцои сижск 

мебошад, мацкум месозад - «Ва муъминро насазад, ки 

муъминеро бикушад, магар ба хато». Яъне, қасдан 

куштани шахси цамдин манъ карда шудааст, цатто 

барои ин амалк номатлуб дар ояти дигар «Ва цар ки 

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

ҷовид бошад; ва Худо бар ӯ хашм гирифтааст ва ӯро 

лаънат кардааст ва азоби бузург барои ӯ омода 

сохтааст» *9, с. 93+; 

 Ин дин талқиндицандаи сулцу субот ва оромию 

осоиштагии одамон мебошад,– Ҷуз ин нест, ки 

муъминон бародарони якдигаранд, пас, мижни ду бародари 

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

карда шавад!” – оварда шудааст дар Қуръони Карим, 

аммо дар фаъолияти ҷонибдорони Исламизм акси 

цолат ҷой дорад, ки онро метавон дар мисоли 

цукмронии харобоварк онцо нисбат ба кишварцои 

Ироқ, Ливия, Сурия, Афғонистон ва ғайра иброз 

намуд. 

Ҷумцурии Тоҷикистон, ки сохти идораи демократк ва 

дунявиро интихоб кардааст ва намояндагицои фарцангу 

миллатцои гуногунро социб буда, кулли шацрвандон 

пайрави дини мубини Ислом мебошанд, хоц нохоц 

идеологияцои гуногуни комил ва нокомили ҷацонк рӯи 

хостацои муайяни худ ба он таъсир мерасонанд. 

Дар шароити демократикунонк Ҷумцурии 

Тоҷикистонро зарур мегардад, ки идеологияцои 

заминавии онро, аз қабили либерализм ва консерватизм 

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

Мувофиқан дахлкунк, таъсиррасонк, роцнамок ва 

иштироки фаъоли намояндагони ҷомеаи аврупок ва 

америкок дар ҷаражнцои демократисозии муносибатцо, аз 

ҷумла идоракунк, рушди ҷомеаи шацрвандк, таъмини 

цуқуқу озодицои инсон ва ғайра дар кишвар ба 

цукмфаромии цамин идеологияцо (либерализм ва 

консерватизм) рабт дода мешавад. Албатта, барои 

Тоҷикистон чун кишвари тозаистиқлол татбиқи цамагуна 

озодицо ва мустақилиятцо мувофиқ аст, аммо дахолат 

кардан ба цажту фаъолияти ҷамъиятию давлатк ва 

цукмфармоии берунк қобили қабул нест, зеро миллати 

тоҷик таърихк ва тамаддунофар буда, пеш аз ин миллату 

халқиятцо ташаккул жфтааст ва низоми демократии 

идоракуниро таҷриба кардааст. Мисол: Давлати 

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

Сатрап амал мекард, ки онро ба сохти Иттицоди давлатцои 

Аврупо ва ж Ижлоти Муттацидаи Амрико шабоцат додан 

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

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

Сатрап як ҷумцуриро ташкил медод. Системаи Сатрап, ба 

подшоци марказк - Шоцаншоци Цахоманишцо вобастагк дошт, 

аммо цар як Сатрап шоци худро низ дошт ва ба содироту 

воридот, буҷет ва тақдири одамон масъулияти шахск 

доштанд ва мустақилона амал мекарданд. Сатрапцо артиш 

надоштанд, мувофиқан харҷи зижд намекарданд, аммо цар сол 

ба цокимияти марказк андоз месупурданд. Артиш ва ба ин 

васила цифзу таъмини бехатарии ҷомеа дар уцдаи цокимияти 

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

демкоратк ва ж либералии идораи давлатк ба монанди, 

мустақилият ва озодк мацз дар фаъолияти давлати 

Цахоманиш инъикос межбад. 



 

 

Дар шароити Тоҷикистон, ки аксарияти ацолиро 

мусулмонон ташкил медицанд, мутаносибан таъсири 

идеологияи дигари ҷацонк Исламизм ҷой дорад, цатто то 

солцои охир он дар шакли расмк тавассути Цизби нацзати 

Исломи Тоҷикистон дар мамлакат амал мекард. Инчунин, 

дар кишвар пайравони он дар симои царакатцои ва 

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

ва ғайра мавҷуданд, гарчанде онцо царкатцои мамнуъ низ 

муқаррар шуда бошанд.  

Дар натиҷаи таъсиррасонии ин идология имрӯзцо 

беш аз цазор нафар шацрвандон дар сафи ДИИШ шомил 

мебошанд ва бар зидди бародарони худ ҷангида истодааст, 

яъне роцгум гардидаанд. Боиси таассуф аст, ки дар робита 

ба ин омили номатлуб 146 оилацо озими Сурия ва Ироқ 

гардидаанд *2+. Инчунин, Цизби мамнуъгаштаи нацзати 

Ислом дар нимаи дуюми соли гузашта (2015) кушиши ба 

мижн овардани табодулоти сижсиро дар кишвар анҷом 

дод, хост ки цокимиятро бо ин роц – амалижти террористк 

ғасб намояд ва ғояцои нопоки худро дар ҷомеа талқин 

намояд, вале хушбахтона ба цадафцои ғаразноки 

гузошташудаи худ нарасид ва пайравони (дастдоштагон ба 

амалижти террористк) он дастгир карда шуданд *13+. 

Мебояд хотирнишон шуд, ки зарари молию, моддию 

руции расонидашудаи ин идеология ба Тоҷикистон ва 

халқи он – ташкили ҷанги тацмилии шацрвандии аввалцои 

солцои 90 – ум – цануз барқарор нашудааст. 

Цамин тариқ, барои кишвари азизи мо, ки давлати 

ҷавон аст, меросдори миллату фарцанги куцанбунжд 

мебошад ва акнун пас аз цазор сол социби истиқлолияти 

комил гардидааст зарур аст, ки василацои мувофиқ ва 

муносиби муқовиматро бар цар як таъсир ва тацдиди 

берунк дошта, худро, миллат ва халқи шиканҷадидаро аз 



 

 

цамагуна ғояцои бегона ба фарцанг ва тамаддуни миллк, аз 

ҷумла назар ва мақсаду маромцои номувофиқи 

идеологияцои ҷацонк цифз намояд.       

 

ЗАРУРАТИ ИДЕОЛОГИЯ БАРОИ ТОҶИКИСТОН 

Ҷумцурии Тоҷикистон, ки дар шароити 

демократикунонк муносибатцои ҷамъиятк ва 

идоракуниро ба роц мондааст, чун қисми зижди 

кишварцои ҷацон дар фаъолият ба идеологияцои 

либералк ва консервативк такя намуда, идеологияи хоси 

худро надорад. Мувофиқан, надоштани идеология чк 

тавре дар тацлили боло оварда шуд, зарари зижди 

хусусияти маънавк-сижск ва иҷтимок-иқтисодк доштаро 

метавонад ба бор орад.  

Боиси зикр аст, ки имрӯз мацз цамон кишварцо ва 

ҷамъиятцое, ки идеологияи хоси худро доранд, дар цажту 

фаъолият пеш рафта истодаанд, цатто барои талқини 

идеологияи худ барномацои зижди “башардӯстона”-ро дар 

байни дигар ҷамъиятцо/мамлакатцо амалк гардонида 

истодаанд. Идеологияцое, ки демократия ба Тоҷикистон 

овард, аз қабили либерализм ва консерватизм хоси 

кишварцо ва ж ҷамъиятцои ИМА ва баъдан Аврупо 

мебошад ва дар кули мамлакатцо доман пацн намудааст ва 

боиси рушди ин кишварцо гардидааст. Ба цмин монанд, 

идеологияи ҷацонии сотсиализм дар мамлакатцои Хитой, 

Корея ва дигарон ва исламизм (дар шакли комил) дар 

кишварцои Арабистони Сауди, Туркия, Малазия ва ғайра 

муваффақиятцои муайянро пеш овардаанд. 

Дар цамин росто, Асосгузори сулцу вацдати миллк-

Пешвои миллат, Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон, 

Ҷаноби Олк, муцтарам Эмомалк Рацмон - Ҷицати 

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

муосир цоло дар назди сохтору мақомоти давлатк, падару 

модарон ва ацли ҷомеа корцои зижде қарор доранд – иброз 

карда буданд, цангоми мулоқоти расмк бо намояндагони 

ҷавонони кишвар 23 маи соли 2013. Яъне, имрӯз фурсати 

он расидааст, ки ба сифати василаи муқовимат ва ж 

муборизаи шадид бар зидди цама гуна зуцуроти 

номатлуби халалдорсозанда ва талқиндицандаи ғояцои 

нокомил сатци маърифатнокк ва ж нерӯи зецнии 

шацрвандон, аз ҷумла ҷавонон тақвият бахшида шавад.  

Цамчунини, Президенти мамлакат зимни Пажми худ 

ба Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон (соли 2014) иброз 

кардааст: «Цифзи истиқлолияти давлатк ва дастовардцои он, 

цимояи амният ва манфиатцои милливу давлатк, устувор 

гардонидани вацдати миллк ва нигоц доштани суботу оромии 

ҷомеа, инчунин таъмин намудани рушди иқтисоди кишвар ва 

бецтар гардидани сатцу сифати зиндагии ацолк дар шароити 

торафт вусъат пайдо кардани бархӯрди қудратцои ҷацонк 

вазифаи аввалиндараҷаи цамаи рукнцои цокимияти давлатк ва 

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

Таъкидцои Сарвари ҷумцурк моро водор месозад, ки 

бацри таъмини амнияти устувори миллк, ҷамъиятк ва 

давлатк талошцои доимк, дурандеш ва нишонрас дошта 

бошем. 

Аз ин ҷо бармеояд, ки барои рушду нумуъи 

Ҷумцурии Тоҷикистон, эмин нигоц доштани ҷамъият аз 

цар гуна таъсирцои берунк, аз ҷумла идеологияцои 

нокомил, ташаккл додани заминацои мустацками сижск, 

идорк ва фарцангк  ва ба даст овардани динамикаи 

устувори иқтисодк-иҷтимоии кишвар зарур аст, ки 

Тоҷикистон идеологияи хоси миллии худро дошта бошад. 

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

ба ин маром расидан мавҷуданд: 

 Тоҷикистон давлати демократк ва цуқуқбунжд 

мебошад, ки дар ин сохти идоракунк ҷомеаи 

шацрвандк аз (нисбат ба) давлат мустақил 

мебошад ва дар ташаккул ва талқини ғояцои сижск-

маънавк, мувофиқан интихоби онцо шацрвандон 

дар ҷомеа озод мебошанд (цуқуқ доранд). Ин 

муносибат шароите фароцам меорад, ки дар як 

давлат на як, балки якчанд идеологияцои сижск 

тавассути цизбцои (гуруццои) расмк цукмрон 

бошанд; 

 Дар мамлакат принсипцои демократк тақозо 

менамоянд, ки муносибатцои иқтисодк дар асоси 

бозор ва рақобати солим ба роц монда шавад, яъне 

аз давлат, таъсир ва ж дахли бевоситаи он озод 

(мустақил) бошанд. Яъне, идеологияи давлатк 

наметавонад бевосита доираи социбкоронро фаро 

гирад. 

Цамин тариқ, ташаккули идеологияи миллк ж ин ки 

идеологияи ҷамъиятк-давлатк ба мақсад мувофиқ буда, 

метавонад кули манфиатцои тарафцоро фаро гирад. 

Асос ва ж заминацои асосии идеологияи миллиро бо 

дарназардошти таъмини рукнцои цуқуқии он метавонад 

ғояцо ва меъжрцои констиутсионк, ки аз ҷониби цамаи 

шацрвандони комилцуқуқ қабул гардидаанд, ташкил 

дицад. Тибқи Конститутсия мумкин аст, ки ба сифати 

идеологияи миллк маҷмуъ, як ва ж якчанд ғояцои 

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

30, 39+: 

 Волоияти қонун ва цажти дунявк; 

 Зиндагии арзанда ва инкишофи озодона барои 
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цама; 

 Инсон, цуқуқ ва цажти ӯ арзиши олк; 

 Баробарцуқуқк дар ҷомеа; 

 Кафолати фаъолияти озоди иқтисодк; 

 Маърифати сижск тацкимбахши цувияти миллк; 

 Тацкими анъанацо ва урфу одатцои миллк; 

 Сулцу вацдат ва муттацидии сижск цомии 

осоиштагии ҷомеа; 

 Озодии сухан ва гуногунандешк; 

 Мацкум намудани цама гуна тацдид ва дахлкунк ба 

цажт ва фаъолияти шахск; 

 Кафолати таъмини иҷтимок ба нижзмандон; 

 Дониш, касб, мецнат ба цама. 

Цамин тариқ, метавон атрофи идеологияи миллк 

муттацид гардида, дахл ва таъсиррасонии идеологияцои 

беруниро мацкум ва рад намуд.  

Бори дигар иброз мегардад, ки идеологияи миллк 

хоси як миллат набуда, фарогири кули миллат, харқият ва 

аққалиятцои тоҷикистонк мебошад.  

Бо расидан ба ин цадаф – “ташаккул жфтани  

идеологияи миллк” халқ  ва давлати Тоҷикистон 

метавонад ба дастовардцои зижди зерини тацкимбахши 

цажту фаъолияти ҷамъиятк  социб гардад: 

Якум, идеологияи миллк имкон медицад, ки фазои 

сижск-маънавии давлат цифз гардад ва аз дахли цама 

гуна таъсирцо, аз ҷумла идеологияцои бегона эмин 

бошад; 

Дуюм, бо цукмфармо гардидани идеологияи миллк 

мафкура ва маърифати сижсии шацрвандон, бахусус 

ҷавонон, ки қишри асоск ва осебпазири ҷомеа ба 

цисоб мераванд, такмил жфта, ба самти дуруст ва 

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

ки талабот ва принсипцои асосии демократикунонии 

ҷомеа амалк гардонида шавад ва аз цама муцим, 

шакли тоҷикистонии демократия бо фарогирии 

тамоми манфиатцои умумимиллк ва маънавк-сижск 

ташаккул дода шавад; 

Чорум, ташаккули идеологияи миллк ба пойдорк ва 

устувории сулцу вацдат ва оромию осоиштагии ҷомеа 

заминаи мусоид – мафкураи комил ва устувори сижск-

маънавии шацрвандонро фароцам меорад; 

Панҷум, бо ташкил жфтани идеологияи миллк 

имкониятцои мудофиавии кишвар ва амнияти миллк 

бо баланд гардидани цисси ватандӯстии ҷомеа, 

махсусан ҷавонон, масъулияти шацрвандк, худшиноск, 

худогоцк ва цувияти миллии онцо мустацкам гардида, 

равнақ межбанд; 

Шашум, идеологияи миллк метавонад на танцо ба пос 

доштан, балки талқини анъанацо ва урфу одатцои 

миллк, инчунин тамаддун, таърих ва фарцанги аҷдодк 

дар цудуди мамлакат ва берун аз он, аз ҷумла дар 

байни тоҷикзабонон ва форсзабонони ҷацон мусоидат 

намояд.   

 

1.2 Зарурат, цолат ва усулцои маблағгузории 

чорабиницои идеологк   

 

Ташаккули идеологияи комил дар ҷацон чк аз назари 

иқтисодк ва чк аз назари сижсию иҷтимок ва фарцангк 

хело гаронбацо арзжбк мегардад ва ба ин васила 

маблағгузории бонизом дар роци банақшагирк ва 

баргузории тадбирцои алоқаманди идеологк ба мақсад 

мувофиқ мебошад.  
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Идеология ж худ чорабиницои идеологк дар 

таносубнокк бо нақши худ дар ҷомеа маблағгузории зижд 

талаб намекунад, вале дар марцалаи ташаккулжбк, ки 

амалцои зиждеро бояд пижда намуд, то андозае мебояд 

таваҷҷуцро ба таъмини молиявии ин бахши цажтк равона 

сохт. Зеро он ба мафкураи инсонк робитаи бевосита дорад 

ва дар навбати худ нерӯи зецнк сарвати бебацое мебошад, 

ки дар роци тақвият ва ғанк сохтани он сармояи зижде 

гузошта мешавад.  

Барои равшанк андохтан ба масъала, сатци 

маблағгузории чорабиницои идеологиро барраск 

менамоем. 

Дар ҷумцурк муносибатцои молиявк асосан тибқи 

қонунугузории соцаи молия ва буҷет ба роц монда 

мешавад. Аз ҷумла, вобаста ба буҷети давлатк цамасола 

қонуни дахлдор тация ва қабул мегардад ва мутобиқи 

лоицаи навбатии он барои соли 2015 дида мешавад, ки 

маблағгузории чорабиницо ва ж фаъолияти идеологк 

бевосита фаро гирифта нашудааст. Дар воқеъ банди 

«фаъолияти дигар дар соцаи чорабиницои фарцангию 

оммавк ва варзишк»-и Буҷетро метавон ба чорабиницои 

идеологк рабт дод, вале қисми зижди он низ ба 

чорабиницои касбии варзишию фарцангк, яъне 

ғайриидеологк нигаронида шудааст *14+.  

Дар ин мавзуъ яке аз соцацои идеологии ҷумцурк – 

сижсати давлатии ҷавонон мацсуб мегардад. 

Чк тваре дар Барномаи миллии рушди иҷтимоии 

ҷавонон дар Ҷумцурии Тоҷикистон барои солцои 2013-

2015 (қарори Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон аз 6.11.2012, 

№620) оварда шудааст, маблағгузории сижсати давлатии 

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

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

тарбияи идеологии (маърифатноксозк ва тарғиботии) 

ҷавонон мутаносибан кам арзжбк мегардад.    

Яке аз василацои муосири муқовимат ба зуцуроти 

номатлуби муосир дар кишвар, ки Цукумати Ҷумцурии 

Тоҷикистон пайваста амалк менамояд, ин Барномаи 

миллии рушди иҷтимоии ҷавонон дар Ҷумцурии 

Тоҷикистон барои солцои 2013-2015, ки асосан аз 

чорабиницои идеологк иборат мебошад, ба цисоб 

меравад. Маблағи цамасола ҷудомегардида барои татбиқи 

Барнома бо дарназардошти мацалцо (барномацои мацалк) 

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

чорабиницои зижд дар самти тацкими мафкураи 

идеологии ҷавонон баргузор мегарданд. Аммо, ба низоми 

муайян даровардани усулцои амалисозии Барнома, аз 

ҷумла, маблағгузории муътадил аз ҷониби мақомоти 

иҷроияи мацаллии цокимияти давлатк, тацкими кадрии 

иҷрокунандагон ва арзжбии сифатнокии чорабиницо ба 

мақсад мувофиқ мебошад *15, с.1+. 

Хулоса ҷанбацои иқтисодии бахши идеологк дар 

таносубнокк бо нақш ва ацамиятнокии он дар ҷамъият 

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

Ба маблағгузории чорабиницои идеологк дар Буҷети 

давлатк дар доираи бахшцои/соцацои дахлдори идеологк 

афзалият дода мешуд;  

Маблағгузории чорабиницои идеологк аз манбацои 

ғайрибуҷетк, бахусус социбкорони ватанк афзун мегардид; 

Механизми фармоиши иҷтимоии давлатк тибқи 

қонунгузории буҷетк, яъне маблағгузории бонизом 

тацким бахшида мешуд;  

Ҷаражни татбиқи (азхудкунии) босамари 

маблағгузории буҷетии чорабиницои идеологк дар 
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цамбастагк ба натиҷанокк ва таъсирбахшии онцо 

мунтазам мавриди мониторинг ва тацлилу омӯзиш қарор 

дода мешуд. 

 

Саволцо барои санҷиш ва тақвияти дониш: 

 

1. Арзишмандии идеология ба чк асос межбад? 

2. Цадафрасии идеология дар чк дида мешавад? 

3. Идеология чист? 

4. Идеологияцои ҷацонк кадомцоянд? 

5. Ож Тоҷикистон метавонад идеология дошта бошад? 

6. Чк гуна идеология метавонад идеологияи миллии 

Тоҷикистон шуда бошад? 

7. Идеологияи миллии Тоҷикистон аз идеологияи 

давлатк чк тафовут дорад? 

8. Арзиши иқтисодии идеолгия чк маъно дорад? 

9. Зарурати маблағгузории чорабиницои идеологк ба 

чк асос межбад? 

10. Яке аз василацои муосири муқовимат ба зуцуроти 

номатлуби ҷомеаи муосир, ки ба ҷавонон рабт дода 

мешавад, кадом аст?  
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