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§2. ҶАНБАЦОИ ИДЕОЛОГИИ ЗУЦУРОТИ  

НОМАТЛУБ ВА Ж ИДЕОЛОГИЯИ НОКОМИЛ ДАР 

БАЙНИ ҶАВОНОН ВА ИРОДАИ ШАХСИ ҶАВОН ДАР 

МУҚОВИМАТНОКК БА ОНЦО 

 

ҚИСМАТИ НАЗАРИЯВК-ИТТИЛООТК 

 

Мақсад: такмили сатци дониш ва маълумотноксозии 

гуруццои мақсаднок оид ба ҷанбацои идеологии зуцуроти 

номатлуб дар ҷомеаи муосир, аз ҷумла сабабцои пайдоиш 

ва цадафцои царакатцои экстремистию террористк; 

идеологияи нокомил ва муқовиматнокии ҷавонон ба он  

Гуруццои мақсаднок: ҷавонон, масъулон ва 

мутахассисони соцацои кор бо ҷавонон, занон, дин, 

мақомоти иҷроияи мацаллии цокимияти давлатк ва 

омӯзгорони соцаи тарбиявк ва беруназсинфии системаи 

маориф. 

Бандцо/нақша:   

2.1 Ҷанбацои идеологии зуцуроти номатлуб дар 

ҷомеаи муосир; 

2.2 Иродаи шахси ҷавон дар муқовимат ба 

тазодцои муосир. 

 

2.1 Ҷанбацои идеологии зуцуроти номатлуб дар 

ҷомеаи муосир 

 

Дар боло атрофи идеологияи комил ва ж миллк 

маълумот дода шуда буд ва чанде аз идеологияцои ҷацонк 

низ муаррифк гардиданд.  

Ин навбат масъалацои ташвишовари цажтк, ки асосан 

ба идеологияи нокомил рабт дода мешаванд - идеяцое, ки 
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татбиқи онцо барои цажти орому осоиштаи инсон хатар 

эҷод мекунанд ва ҷамъияту халқиятцоро ба нобудк 

меоранд, барраск менамоем.  

Дар воқеъ дар истилоцоти илмию амалк чунин як 

мафцуми «идеологияи нокомил» кам ба назар мерасад ва 

қариб, ки мавриди истифода қарор надорад. Аммо, чун 

мавзӯи маводи мазкур идеолгия ва роцу усулцои татбиқи 

он дар байни ҷавонон мебошад, албатта барои равшанк 

андохтан ба хонанда, шинохти хусусиятцои неку бади 

идеологияро мебояд таъриф дод. 

Идеология ба монанди дигар масъалацои цажтк 

пацлуцои хуб ва пацлуцои манфиро доро мебошад. 

Пацлуцои хуби идеология дар идеологияи ҷамъиятк-

давлатк ж миллк, ки онро идеологияи комил низ ном 

бурдем, инъкос жфтааст.  

Боиси зикр аст, ки чун идеологияи ҷамъиятк-давлатк, 

ҷанбацои некхоци идеологияро идеологияи сижск низ 

меноманд ва он бештар дар ҷацон бо цамин мафцум, яъне 

идеологияи сижск шинохта мебошад. Аммо идеологияи 

сисжск дар навбати худ, метавонад цамчун идеологияи 

нокомил, яъне бо назардошти хусусиятцои манфии он 

истифода гардад ва шинохта низ шавад. Чунки чк тавре аз 

таърифи идеология бармеояд, он метавонад ба тарафдорк 

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

гардад.  

Пас, аз инҷо бармеояд, ки идеологияи сижск 

наметавонад цамчун идеологияи миллк ва ж комил 

шинохта шавад, он дар як вақт метавонад барои ҷамъият 

хусусиятцои мусбк дошта бошад ва дар вақти дигар 

хусусиятцои манфк.  

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

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

манфиати ҷамъият маънидод мегардиданд. Вале имрӯз 

қуввацои дигаре дар симои цизбу царакатцои иртиҷок сар 

боло кардаанд, ки аз ҷониби онцо идеологияи сисжск танцо 

барои амалк сохтани цадафцои ғаразнок ва 

зиддиҷамъиятк, яъне нокомил истифода мегардад. 

Цамин тариқ, идеологияро ба намудцои зерин ҷудо 

кардан мумкин мебошад: 

 Идеологияи комил – идеологияи ҷамъиятк-

давлатк ж миллк ва идеологияи сижсии цизбцои 

расман пазируфташуда;  

 Идеологияи нокомил – идеологияи цизбу 

царакатцои иртиҷок ва идеологияи сижсии 

зиддиҷамъиятк.        

Идеологияи нокомил дар навбати худ, цамчун 

талқиндицанда ва ж ангезишдицандаи зуцуроти 

номатлуб дар байни ҷомеа, бахусус ҷавонон баромад 

менамояд, ки ин амал дар роци ба вуҷуд овардани 

нооромк ва зиддияти ҷомеа нисбат ба давлат, инчунин 

зижд намудани сафи худ (ифротгарожн) аз цисоби ҷавонон 

ба анҷом расонида мешавад.  

Зуцуроти номатлуб дар цажти ҷавонон рӯ ба афзоиш 

дорад ва дар инҷо барои даржфти сабабцои пайдоиш ва 

роцу усулцои муносиби пешгирии онцо баъзе пацлуцои 

масъаларо барраск менамоем. 

Албатта зуцуроти номатлуб дар байни ҷавонон худ аз 

худ пайдо намешаванд ва афзоиш низ намежбанд, дар ин 

роц сабабу омилцои зижде вуҷуд доранд, ки ба ҷавонон дар 

ҷаражни бавояраск, аз ҷумла дар ташаккули муносибатцо 

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

номатлуби шахси ҷавон ба шахсияти ӯ аз назари 

психологк рабт дода мешавад.  

Дар раванди ташаккули муносибатцои ҷамъиятк 

сабабу омилцои зижди иҷтимок-иқтисодк мавҷуданд, ки 

ба ҷавонон бевосита алоқамандк надоранд, вале онцо то 

андозае ба барангезии зуцуроти номатлуб дар цажти онцо 

боис мегарданд.  

Вазъи демографк яке аз сабабцои асоск дар ин раванд 

мацсуб мегардад, зеро тибқи маълумоти расмк 70%-и 

ацолиро шахсони ҷавони то 30 сола ташкил дода, 

шумораи ацолк цамасола 2% ва ж 180 цазор нафар зижд 

мегардад, ин дар цолест, ки шуғлмандии солона дар 

иқтисодижт 52 цазор нафарро ташкил медицад. Дар цамин 

росто, 80% ацолии фаъоли иқтисодк ва ж захираи 

мецнатии кишварро ҷавонон ташкил дода, цамасола ба 

бозори мецнат цудуди 170 цазор нафар мебароянд *1+.   

Мувофиқан талабот ба шуғлмандк ва хизматрасонк, 

аз ҷумла баргузории чорабиницои маърифатк зижд шуда 

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

ки ба хизматрасонии коммуникатсионии фароци муосир 

дастраск надоранд, аз ҷумла дар фасли зимистон, ки 

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

бинобар камшуғлк шахси ҷавон метавонад ба цар кирдор 

даст зада бошад. 

Яке аз омилцои нигароникунанда ин афзоишжбии 

бекорк аз цисоби паст будани сатци маълумоти ҷавонон 

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

бекоронро шахсони дорои маълумоти мижнаи нопурра 

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

15-29 сола рост меояд *5, с. 76+, яъне сатци бекории қисми 



Роцнамо:  идеологияи миллк ва ҷавонон 

© Миралижн Қ.А.                                                                                         32 

зижди ҷавонон аз цисоби хатмкунандагони зинаи 

тацсилоти асоск (маълумоти мижнаи нопурра дар мактаби 

мижна) ташкил жфтааст.  

Муцоҷирати мецнатк барои кишвари мо дар 

баробари манфиати иқтисодк мушкилоти зижди иҷтимок 

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

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

навбати худ аксарият дар кишвари буду бош (асосан 

Федератсияи Россия) бинобар надоштани касбу ихтисоси 

зарурк, дар сатци пасти дониши забони руск, надоштани 

маълумоти кофии цуқуқк ва иҷтимок ба таври 

ғайрирасмк зери азобу машақат ба фаъолияти гуногуни 

мецнатк машғуланд. 

Дар баробари ин, муцоҷирони мецнатк, аз ҷумла 

ҷавонон мацз цамон қишре мебошад, ки бештар ба доми 

одамҷалобон ва истисморукунандагон қувваи мецнатк 

меафтанд. Бо ин роц, вақтцои охир сатци шомилшавии 

ҷавонон ба цизбу царакатцои экстремистк ва террористк 

афзоиш дорад.  

Бахсус, айни замон тибқи маълумоти ВАО теъдоди 

ҷавонони дар Сурия дар сафи царакати бо ном «Давлати 

исломии Ироқу Шом» садцо нафарро ташкил медицад, ки 

ин албатта барои миллати социбтамаддуну социбфарцанг 

нанговар аст. 

Дар баробари ин, дар дохили кишвар бо истифода аз 

дини мубини Ислом царакатцои гуногуни иртиҷок 

фаъолият намуда, ҷавононро барои амалисозии 

мақсадцои ғаразнок истифода бурда истодаанд. Дар ин ҷо, 

барои равшанк андохтан танцо ду масъаларо барраск ме-

намоем. 

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

экстремизму терроризм ягон цамбастагк надорад, он 

танцо барои амалк сохтани цадафцои ғаразнок аз ҷониби 

царакатцои гуногуни экстремистк истифода мегардад *9+.  

Исботи равшан он аст, ки дини мубини Ислом 

одамкушк, ғоратгарк ва фацшу зуровариро мацкум 

месозад, ки ин дар Қуръони карим инъикоси худро чунин 

жфтааст «Ва муъминро насазад, ки муъминеро бикушад, магар 

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

шудааст, цатто барои ин амалк номатлуб дар ояти дигар 

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

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

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

93+ ҷазо муқаррар карда шудааст. 

Пас царакатцои экстремистию террористк, ба 

монанди Давлати Исломии Ироқу Шом ва аъзои он, ки 

дар роци анҷом додани цадафцои худ цамаро, асосан 

мардуми мусулмонро ба марг мебаранд, царакатцои 

зиддиисломк мебошанд ва дар баробари ин, онцо аз 

ҷониби Худованди карим лаънат хонда шудаанд. Лаъин 

дар таълимоти динк хоси иблис (шайтон) мебошад ва цар 

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

мебошад *4, с. 87, 88, 97+.  

Аз инҷо, бармеояд, ки цар касе шомили ингуна 

царакатцо мегардад, на танцо зидди цукумат ва ҷамъиятк 

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

инсони муъмин муқаддас аст, аз даст медицад. 

Дигар он, ки ин царкатцо асосан фаъолияти 

ғайрирасмк доранд ва дар низоми давлатк худро ба қайд 

намегузоранд ва ж зери лиқоб (дар шакли ташкилотцои 

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

ва амсоли онцо кирдорцои номатлуб машғул мебошанд.  

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

асосан аз хориҷ маблағгузорк мегардад ва яке аз усулцои 

муфиди маблағгузорк ин суратцисобцои бонкк мебошад. 

Бо цамин роц, яъне таъсиси ташкилот маблағцои 

дахлдорро ворид ва мавриди амал қарор медицанд, 

цамзамон амалижти маблағгузориро паноц медоранд, зеро 

он бояд барои фаъолияти муайян равона шуда бошад, ки 

дар навбати худ оид ба натиҷанокии амалцои анҷомдода 

мақомоти дахлдори давлатк бояд хабардор гардад. Аз ин 

рӯ, яъне хабардор накардани мақомоти давлатк оиди 

амалижтцои молиявк, фаъолияти худро паноц медоранд.           

Дар инҷо савол гузоштан мумкин аст, ки кадом 

омилцо собиткунандаи аз хориҷ маблағгузорк гардидани 

фаъолияти гуруццои экстремистк шуда метавонад ва аз 

куҷо - аз хориҷ? 

Маълум аст, ки барои фаъолияти мецнатк цар як 

шахс ба сифати маош маблағ мегирад, ки он дар навбати 

худ, тибқи қонунгузорк дастрас гардонида мешавад ва дар 

ин ҷаражн манбацои маблағи мазкур, ба монанди 

ташкилоти кордицанда, фонди иҷтимок, андоз ва ғайра 

муайян мебошад. Дар сурати маблағгузории фаъолияти 

шахсони шомили царкатцои иртиҷок чунин манбацо 

муайян нестанд, цатто манбаи даромади маблағ номуайян 

мебошад. 

Дар баробари ин, ҷойгоци царакатцои экстремистк 

асосан кишварцои камфаъоли иқтисодк, ба монанди 

Ироқ, Покистон, Авғонистон, Сирия ва ғайра мебошанд, 

ки маблағгузории фаъолияти онцо, аз ҷумла, цариди яроқ, 

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

ғайриимкон мебошад. Гузашта аз ин, царакатцои 

экстремистк асосан бо цукумати амалии давлатцои буду 

бош меҷанганд, ки маблағгузории онцо барои ҷанг бар 

зиди худ ва ноором сохтани ҷамъияту нобуд сохтани 

шацрвандони худ номумкин аст. 

Дигар омил, дар шароити ҷацонишавии муносибатцо 

кишварцои алоцида барои бадастории ғаниматцо, аз 

ҷумла сарватцои табии нафту газ дар роци устуворсозии 

иқтисодижти худ ва пайдо кардани нуфузу бартарият 

нисбат ба дигар кишварцо талош меварзанд. Албатта роцу 

усулцои муносиби қонеъ гардонидани ин талаботцо 

мавҷуданд, яъне бо роци цамкорк, вале қиммати он 

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

даст меояд, пас роце мебояд ҷуст, ки манфиатнокк бештар 

гардад. Ва ин роц – роци ноором гардонидани давлатцои 

социбсарват, ба вуҷуд овардани норозигицои дохилк 

нисбат ба цукуматдорон, ҷанг андохтани шацрвандон ба 

якдигар ва дар ницоят сарнагум сохтани цокимият, вайрон 

кардани давлат цамчун воциди мустақил ва ба осонк ба 

даст овардани ғаниматцои банақшагирифташуда. 

Сарнагум сохтани цокимият ва ж вайрон кардани 

давлат цамчун воциди мустақил баробар ба он аст, ки бо 

он кишвар тамоми робитацои байнидавлативу 

байналмилалк, ки метавонистанд кафили цифзи кишвар 

ва ғаниматцои он бошанд, канда мешавад. Пас кишвар 

танцо мемонад, ки идораи он ва бо ин роц истифодаи 

сарватцои мацфузбудаи мероск аз ҷониби «дӯстони» 

дохилк ва цам хориҷк осон мегардад.  

Цамин тариқ, маълум карда шуд, ки маблағгузорони 

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

хоси худро доранд.  

Дар ин росто яке аз масъалацои муциме, ки 

царакатцои экстремистк онро цамчун василаи идеологк 

истифода менамоянд, ин ҷалби ҷавонон ба таълиму 

тарбияи динк мебошад.  

Бо ин мақсад дар саросари ҷацон, асосан дар 

кишварцои мусулмонк гуруццои зижди ғайрирасмк амал 

мекунанд ва пайваста наврасону ҷавононро барои таълими 

динк ҷалб месозанд.  

Ғайрирасмк фаъолият доштани ин гуруццо якчанд 

сабаб дорад, аз ҷумла паст будани дониши цуқуқк, 

саркашк кардан аз уцдадорицои давлатк (аз ҷумла, 

андозбандк) ва шомил будан ба дилхоц царакати 

экстремистк (яъне, фармоишк будани ҷалби ҷавонон). 

Дар баробари ин, цодисацои солцои охир собит месозанд, 

ки волидон низ сабаби таълими ғайрирасмии динии 

фарзандони худ ва ж шомил гардидани онцо ба цизбу 

царкатцои иртиҷок мебошанд.      

Боиси зикр аст, ки мақсади асосии гуруццои 

ғайрирасмк ва ж царкатцои экстремистк на таълим ва на 

тарбияи динии ҷавонон, балки истифодаи онцо барои 

манфиати пулию молк ва амалисозии ғаразцои сижсии худ 

ж ин ки фармоишгарони хориҷиашон мебошад. Зеро 

танцо фармоишцои хориҷк ғайрирасмк (пардапуш) буда, 

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

дошта бомаром ба анҷом расонида шаванд.  

Дар сурати дигар, агар мақсади ин гуруццо баланд 

бардоштани савияи дониш ва тарбияи динии ҷавонон 

бошад, пас зарурати фаъолияти ғайрирасмк аз байн 

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

тамоми шароитцоро фароцам овардааст. Цамчунин, дар 

сурати фаъолияти расмк доштан, дар кишвар имконияти 

фароци маблағгузорк мавҷуд аст, аз ҷумла дар роци 

дастгирии амалу ташаббусцои марбути динк 

саховатмандон ва сармоягузорони зижде цастанд, ки 

сацмгузорк менамоянд. Мисоли равшани ин амал, 

сохтмони масҷидцо мебошад, ки дар даврони Шӯравк 17 

адад буда, дар цоли цозир қариб 4000 адаро ташкил 

медицанд, ин дар цолест, ки дар кишвари цамсоя - 

Ӯзбекситон бо 30 млн. ацолк 2000 масҷид фаъолият дорад 

*8+.  

Боиси зикр аст, ки мақсади гуруццои экстремистк на 

танцо ғасб кардани цокимият, балки сарнагум сохтани 

миллату халқият ва забону фарцанг мебошад, то ин ки 

социбмулкк ва якатозии томро социб бошанд. Ин гуна 

рафтору кирдори «дӯстон»-ро миллати тоҷик аз таърихи 

дуру наздик сабақ дорад ва зарурати иловатан собит 

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

натиҷаи цамин гуна амалцо бедавлату пароканда боқк 

монда буданд. 

Хулоса, дар баробари идеологияи ҷамъиятк-давлатк 

идеологияи нокомил, ки онро цизбу царакатцои иртиҷок 

истифода менамоянд, дар саросари ҷацон нуфуз пайдо 

карда истодааст. Аз ҷумла, талқини идеологияи нокомил 

бештар дар байни ҷавонон, қишри заифи ҷомеа ба роц 

монда шудааст, ки давлату цукуматро дар роци истодагарк 

бар зидди ин омили номатлуб, устувор гардонидани 

идеологияи давлатиро, бахусус механизмцои муосири 

таблиғию маърифатноксозиро водор месозад. 

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

серцаракату серталаб ва ташкилкунандаи ояндаи ҷомеа 

вобаста ба масъалацои мубрами цажтк баланд бардошта 

шавад. Дар навбати худ, барои муайян кардани роцу 

усулцои муносиби амалцои фацмондадицк, мебояд ирода, 

табиат ва иқтидорнокии шахси ҷавон омӯхта шавад.  

 

2.2 Иродаи шахси ҷавон дар муқовимат ба 

зуцуроти номатлуб 

 

Шахси ҷавон табиатан заиф аст ва чк аз лицози зецнк 

ва чк ҷисмонк зери тацдиду, табъизу зуроварк қарор 

дорад ва цамин аст, ки дар цама муносибатцои ҷамъиятк 

ҷабр мебинад ва қурбон низ мешавад. Цамзамон, шахси 

ҷавон хислати жзандагк дорад, зудбовар ва 

зудтағйиржбанда аст. 

Аз ин рӯ, фарди ҷавон мустақилона ва ж дар танцок 

наметавонад дар муқовимат ба тазодцои ҷомеаи муосир, 

аз қабили экстремизму терроризм, хурофотпарастию 

дингарок тоб орад. Дар цамин асно, олими ҷомеашинос, 

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

ҷавон цамчун шахсият то цамон ченаке (андозае) ташаккул 

межбад, ки ба цамон андоза сифатцои иҷтимоии ӯ цамчун 

узви ҷамъиятк мушаххаси таърихк муайянгашта, рушд 

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

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

шахси ҷавон цамчун шахсияти нерӯманд ва қавиирода ба 

тазодцои ҷомеаи муосир аз цар як узви калонсоли ҷомеа, 

аз ҷумла, волидон, хешовандон ва омӯзгорону ходимони 

ҷамъиятию давлатк вобастагк дорад. 

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

идеологии онро тағйир дицад. Мутаассифона, дар ҷомеаи 

имрӯза мацз цамин мушкилот, яъне набудани тарбияи 

комили байницамк, аз ҷумла шуғлбандии ҷавонон ва ба 

ин васила фароцам гардидани фазои холигк тавонистааст, 

ки ҷавононро ба сӯи царакатцои номатлуби ҷамъиятк, 

ифротгарожну хурофотпарастон цавола дицад. Зеро 

фаъолият дар самти кор бо ҷавонон ва сижсати ҷавонон 

маҷмӯи тадбирцои байницамк ва байнисоцавиро тақозо 

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

тибқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон цамчун 

системаи ягонаи тадбирцои иҷтимоию иқтисодк, ташкилк, 

цуқуқк ва тарбиявк, ки аз ҷониби мақомоти цокимияти 

давлатк, ташкилоту муассисацо, сарфи назар аз шакли 

ташкилию цуқуқк ва моликият, иттицодияцои ҷамъиятии 

ҷавонон ва шацрвандон, бо мақсади таъмини таълиму тарбия, 

ташаккулу камолоти ҷавонон, цифзи цуқуқ ва истифодаи 

пурсамари иқтидори онцо ба манфиати ҷамъият тация ва 

татбиқ мегардад, муайян карда шудааст *2+.   

Аз тарафи дигар, шахси ҷавон шароити заифи 

иқтисодк дошта, яке аз гуруццои цифзнашавандаи ацолк 

дар муносибатцои иқтисодк мацсуб меградад. Ин маънои 

онро дорад, ки дар дилхоц маврид бо истифода аз хислати 

табии зудбоварк ва бо цавасмандии ками иқтисодк шахси 

ҷавонро метавон барои бадастории манфиатцои хос 

равона намуд. 

Дар ин ҷо мебояд иброз намуд, ки хислат ва 

хосиятцои дар боло тацлилгардида нисбат ба шахси ҷавон 

на танцо ба ҷомеаи Тоҷикистон, балки ба тамоми ҷацон 

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

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

ки имрӯз дар сафи царакатцои террористк ҷавонони цам 

кишварцои рушджфта ва цам кишварцои ноорому сатци 

пасти иқтисодк дошта ширкат доранд. Дар ин муносибат 

танцо тадбирцои бонизоми андешидаи давлату ҷамъият 

метавонад ба тағйир жфтани рафтору кирдори шахси 

ҷавон таъсир расонад.   

Аз ин рӯ, хулоса кардан мумкин аст, шахси ҷавон 

табиатан ва асосан аз нуқтаи назари психологк заиф буда, 

моили цамагуна тадбирцо мебошад. Агар, тадбирцои неки 

давлатк ва ҷамъиятк ӯро фаро гиранд, пас оқибат неку 

ободию осудагк аст ва агар ба амалцои домфиребон ҷалб 

гардад, пас оқибат нооромию хатарцо ҷомеаро бор 

мегардад. 

Дар баробари ин, барои шахси ҷавон ва ҷомеа 

нишондицандаи муциме, ки цам ба таълиму тарбия ва цам 

эмин нигоц доштани ҷавонон аз цар гуна зуцуроти 

номатлуб боис мегардад, ин шуғлнокии онцо мебошад.  

 

 

Саволцо барои санҷиш ва тақвияти дониш: 

 

1. Идеологияи нокомил чист ва кадом идеяцоро 

фаро мегирад? 

2. Идеологияи сижск ва миллк - фарқият байни 

онцо? 

3. Сабабу омилцои барангезандаи зуцуроти номатлуб 

дар байни ҷавонон кадомцоянд? 

4. Цамасола теъдоди ҷавонон то кадом андоза зижд 

мешавад? 

5. Чанд фоизи бекорони расман 
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бақайдгирифташударо ҷавонон ташкил медицанд? 

6. Сабабцои муцоҷирати мецнатии ҷавонон 

кадомцоянд? 

7. Таъсири царакати экстремистии бо ном «Давлати 

исломии Ироқу Шом» ба ҷавонон чк гуна 

мебошад? 

8. Дини мубини Ислом ба царакатцои экстремистие, 

ки номи онро истифода мебаранд, чк рабт дорад? 

9. Кадом омилцо боис мегарданд, ки фаъолияти 

гуруццои экстремистк аз хориҷ маблағгузорк 

гарданд?  

10. Царакатцои экстремистк ба таълиму тарбияи 

динии ҷавонон чк цамбастагк дорад ва ин амалцо 

чк гуна сурат мегиранд? 

11. Манбацои маблағгузории царакатцои экстремистк 

кадомцоянд? 

12. Шахси ҷавон аз нигоци психологк чк гуна шахс 

аст? 

13. Кадом тадбирцо метавонад ба тағйир жфтани 

рафтору кирдори шахси ҷавон таъсир расонад? 
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