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БОБИ II. ВОСИТАЦОИ МЕТОДОЛОГК ВА НИЗОМИ
(ТАРКИБИ) УСТУВОРИИ ТАШКИЛИ ЧОРАБИНИЦОИ
ИДЕОЛОГК
§1. ВОСИТАЦОИ ТАШАККУЛИ
ФАЪОЛИЯТИ БОНИЗОМИ ТАШКИЛОТЦОИ
КОР БО ҶАВОНОН ЦАМЧУН ЗАМИНАИ
МУЪТАМАД ДАР САМТИ РУШДИ ИДЕОЛОГИЯИ
МИЛЛК: ЦОЛАТ ВА ПЕШОМАДЦО
ҚИСМАТИ НАЗАРИЯВК-ИТТИЛООТК, МЕТОДК
Мақсад:
тақвият
додани
дониш
ва
сатци
маълумотнокии гуруццои мақсаднок оид ба системаи
(низоми) кор бо ҷавонон, цолат ва вазъиятк ташкилотцои
кор бо ҷавонон ва тавсияцо барои васеъ гардонидани
имкониятцои онцо дар амалисозии чорабиницои
идеологк, инчунин касбикунонии соцаи кор бо ҷавонон ва
рушди царакатцои ҷамъиятии хонандагон ва донишҷӯжн
Гуруццои мақсаднок: ҷавонон, масъулон ва мутахассисони соцацои кор бо ҷавонон, занон, дин, мақомоти
иҷроияи мацаллии цокимияти давлатк, омӯзгорони соцаи
тарбиявк
ва
беруназсинфии
системаи
маориф,
мутахассисони иттицодия-цои ҷамъиятии ҷавонон ва
масъулони корхонаву ташкилотцои азим.
Нақша:
1) Касбикунонии соцаи кор бо ҷавонон;
2) Иштироки царакатцои ҷамъиятии ҷавонон, аз
ҷумла хонандагон ва донишҷӯжн дар татбиқи
идеологияи миллк;
3) Заминацои илмк – тацқиқотии соцаи сижсати давла© Миралижн Қ.А.
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тии ҷавонон.
4) Иштирок ва нақши ҷавонон дар цажти сижскиҷтимоии мамлакат
Чк тавре дар боло (машғулиятцои гузашта) ишора
гардид, яке аз хадамоти пурцаракати бахши идеологк ин
системаи (соцаи) кор бо ҷавонон мебошад, ки он аз
мақомоти кор бо ҷавонон дар сатци ҷумцуриявк, вилоятцо
ва шацру ноцияцо, бахшцои кор бо ҷавонон дар заминаи
муассисацои таълимии касбк, воцидцои тарбиявк дар
сохтори
мактабцои
тацсилоти
асоск
ва
мижна,
иттицодияцои ҷамъиятии ҷавонон ва ницодцои кор бо
ҷавонон дар заминаи баъзе аз муассисацои соцаи
тандурустк ва ташкилоту корхонацои истецсолк мебошад.
Мутобиқи салоцият, уцдадорицо ва вазифацои
муқарраргардида системаи мазкур дар кишвар яке аз
низомцои пурқудрати талқинкунандаи идеологияи
ҷамъиятк-давлатк мацсуб мегардад. Вале, бинобар сабабу
омилцои зижди субъективию объективк ин система то
цадди зарурк натавонистааст, ки мавқеи хосаи худро дар
ҷомеа, бахусус дар байни ҷавонон ишғол намояд.
Мавқеи хосаи ин система пеш аз цама аз фароцам
гардидани низоми устувори фарогирии ҷавонон бо
хизматрасонии муътадил ва маҷмӯк дар доираи
амалисозии сижсати давлатии ҷавонон, аз ҷумла таъмини
иштироки фаъоли ҷавонон дар цажти ҷамъияткю сижсии
кишвар, баланд бардоштани маърифати идеологк, сижск
ва цуқуқии насли ҷавон, талқин ва инкишофи эцсоси
ватандӯстк ва пос доштани муқадассоти миллк дар
ницоди ҷавонон, ташаккули тарзи цажти солим, фароцам
овардан ва тацкими заминацои илмию эҷодк, тацсил ва
интихоби мустақили касб ва бецтаргардонк ва
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фаъолнокии иҷтимок-иқтисодии шацрвандони ҷавон
иборат мебошад. Ин нишондицандацое мебошанд, ки
мавқеъ, мақом ва манзалати соцаи кор бо ҷавононро дар
байни ҷомеа ва ҷавонон муайян карда, цамзамон
метавонад ба бецдошти вазъи иҷтимоию иқтисодии
кишвар ва баланд гардидани сатци маърифати сижсию
идеолгии шацрвандон боис гардад.
Барои маълумотнокк ва ба ин васила пайдо кардани
сарчашмацо ва ж асоси назариявк ҷицати андешидани
тадбирцои зарурк дар пожн баъзе аз сабабу омилцои
монеагардида ба рушди ин низоми фаъолият мавриди
барраск қарор дода мешаванд.
1.1 Касбикунонии соцаи кор бо ҷавонон
Сижсати давлатии ҷавонон цамчун соцаи муцими
ҷомеа цануз аз рӯзцои аввали бадастории истиқлолияти
давлатк ташаккул жфта, то имрӯз, ки 23 сол сипарк мегардад, нақши худро то андозае иҷро карда истодааст.
Сижсати давлатии ҷавонон яке аз шаш самтцои
стратегк ва афзалиятноки сижсати иҷтимоии давлат эълон
гардидааст, ки ин мақом аз натиҷаи ғамхорицои
падаронаи Асосгузори сулцу вацдати миллк-Пешвои
миллат, Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон, Ҷаноби Олк,
муцтарам Эмомалк Рацмон нисбат ба насли ҷавони
кишвар ба вуқуъ пазируфтааст *2+.
Қадамцои нахустин дар ин росто, қабули Қонуни
Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи сижсати давлатии ҷавонон» соли 1992, баъдтар дар тацрири нав «Дар бораи ҷавонон ва сижсати давлатии ҷавонон» соли 2004 мебошад, ки
мафцумцои «хизматчии давлатии амалисозандаи сижсати
давлатии ҷавонон», «бозомӯзк» ва «такмили ихтисос»-ро
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фаро гирифтааст. Аз ҷумла, дар Қонуни мазкур омадааст:
«мақомоти ваколатдори давлатк бозомӯзк ва такмили ихтисоси хизматчкжни давлатиеро, ки сижсати давлатии ҷавононро
амалк мегардонанд, ташкил ва таъмин менамояд» *1+.
Вале ин муқаррарот то цануз татбиқи амалии худро
нажфтааст. То имрӯз, фаъолияти муътадили сохторцои кор
бо ҷавононро, аз ҷумла мақомоти ваколатдори давлатии
соцаи кор бо ҷавононро 18 сол сипарк мешавад, садцо хизматчкжни давлатк ва цазорцо «мутахассисони» кор бо ҷавонон дар соца ва ин самти фаъолият кор мекунанд, аммо чунин як ихтисос ва ж касби «кор бо ҷавонон», чк тавре дар
Қонуни соцавк оварда шудааст, дар амал вуҷуд надорад.
Аз ин рӯ, корманди соцаи кор бо ҷавонон метавонад
дар як вақт ва ж цолат омӯзгор бошад ва ж метавонад ихтисоси психолог, математик, цуқуқшинос, иқтисодчк, агроном ва ғайраро дошта бошад. Яъне, дар кишвар ин соца ва
ж самти фаъолият социби ихтисос ва ж касби махсус набуда,
онро кормандони кор бо ҷавонон, ки социби ихтисосу
касбцои гуногун мебошанд, пеш бурда истодаанд.
«Корманди кор бо ҷавонон» дар навбати худ, шахси
масъуле мебошад дар доираи уцдадорицо ва мансаби муайян бо ҷавонон кор мебарад, вале ин мафцум низ мақоми
цуқуқк надорад.
Дар қонунгузории дигар соцацо низ, ки воцидцо ва
фаъолияти кор бо ҷавононро пеш мебаранад дар ин
мавзуъ (касбикунонк) ягон талаботи махсус муайян нагардидааст. Аз ин рӯ, наметавон корманди (шахси машғул
дар) соцаи кор бо ҷавононро мутахассис ва ж социбкасб ном
гирифт.
Цамин вазъият низ, мутаносибан дар соцацои кор бо
занон ва таъминоти иҷтимок, ки аз субъектцои асосии
идеологк мацсуб мегарданд, ҷой дорад.
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Цамин тариқ, яке аз сабабцои асосии камсифатк ва
таъсирбахш набудани чорабиницои идеологк мацз аз
цамин вазъият, яъне, дар кишвар вуҷуд надоштани механизми омодасозии касбцо ва ж ихтисосцои «кор бо ҷавонон», «кор бо занон ва оила» ва «корманди иҷтимок» манша мегирад.
Дар шароити ҷомеаи муосир, аз ҷумла рушди механизмцои идорию истецсолк ва технологияцои иттилоотк
зарур аст, ки сатци дониш қобилияти касбии корманд
мунтазам тақвият дода шавад *5+. Танцо дар цамин сурат
метавон сифати корро таъмин намуд ва барои рушди
сатци хизматрасонк дар ҷомеа боис гардид.
Дар цамбастагк ба ин зарур шуморида мешавад, ки
дар самти тацкими имконоти амалии касбк ва хизматрасонии сифатноки соцацои номабршуда, аз ҷумла «кор бо ҷавонон» ва «кор бо занон ва оила» ду масъала татбиқи худро жбад.
Якум, такмили қонунгузорк оид ба муқаррар намудани мақоми касбк ва ж мутахассис ба кормандони (шахсони
машғули) соцацои намбаргашта, бо назардошти фосилаи
такмили касбияти/ихтисосмандии онцо.
Дуюм, ташаккули инфрасохтори (заминацои) илмию
тацқиқотк ва омодасозии касбк ва ж ихтисосии кадрцои
(кормандони) соцацои кор бо занон ва оила ва кор бо
ҷавонон метавонад ба тацкими низоми фаъолияти
идеологии сохторцои дахлдор ва самаранокии амалцо ва
хизматрасоницо боис гардад.
1.2 Заминацои илмк – тацқиқотии соцаи сижсати
давлатии ҷавонон
Дар тақвият ба тацлилу пешницодоти дар боло овар© Миралижн Қ.А.

56

Роцнамо: идеологияи миллк ва ҷавонон

дашуда иброз мегардад, ки дар қисми зижди кишварцои
ҷацон, ба монанди Хитой, ШМА, Олмон, Федерастияи Россия ва ғайра барои пешбурди соцацои бахши идеологк, аз
ҷумла кор бо ҷавонон касбу ихтисосцои муайян ва ба ин
васила низоми такмили қобилияти корк (кабсу ихтисос)
ва тацқиқи илмию назариявии сижсати давлатии ҷавонон
муқаррар гардидаанд ва дацсолацо боз фаъолият доранд.
Мисол, дар Федератсияи Россия дар заминаи донишгоццои олии
касбк институтцои сижсати ҷавонон амал мекунанд ва барои
соца ба хоцишмандон ва кормандони соца касби «кор бо ҷавонон»-ро меомӯзонанд, цамзамон барномацои такмили малакаи касбиро амалк мегардонанд *4+.
Дар ин замина, бо мақсади тацкими заминаи кадрии
соцаи кор бо ҷавонон, инчунин тақвият бахшидани низоми амалисозии чорабиницои идеологк муайян намудани фаъолияти «кор бо ҷавонон» цамчун касб ва ж ихтисос
саривақтк ба цисоб меравад ва ба ин васила ташкили инфрасохтори омодасозии касбк, таҷрибаомӯзк ва такмили
касбк мувофиқ мебошад.
Аз тацлили боло хулоса бармеояд, ки барои ташкили
заминацо ҷицати такмили касбк ва бозомӯзии кормандони
сацацои идеологк зарурати таъсиси институт ва ж донишкадацои алоцида нест, барои ин самти фаъолият метавон
потенсили техникк ва кадрии марказцои омӯзишк, институтцо ва мактабцои олии амалкунандаро ба таври всеъ истифода намуд.
Цамчунин, барои татбиқи босамари сижсати давлатии
ҷавонон, бахусус ҷанбацои идеологии соца ва расидан ба
цадафцои стратегии иҷтимоии давлату цукумат ташаккули
заминацои илмию амалк ва иттилоотии сижсати давлатии
ҷавонон ба мақсад мувофиқ мебошад.
Дар ин раванд, бо истифода аз таҷрибаи кишварцои
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пешрафтаи ҷацон, аз ҷумла кишвари цамсоя Ҷуцурии
халқии Хитой дар ҷумцурк таъсис додани институти
илмию тацқиқотии кор бо ҷавонон бомаром арзжбк
мегардад *3+.
Зеро танцо заминаи устувори илмк, кадрк ва
тацлилию тацқиқотк метавонад имкон дицад, ки соцаи кор
бо ҷавонон ва тамоми масъалацои марбут ба сижсати
давлатии ҷавонон инкишофи муътадил дошта бошад, ки
ин нишондицанда дар навбати худ метавонад боиси
рушди индекси инсонк, тацкими иқтидори илмии насли
ҷавон ва ҷомеа, ташаккули захираи уствори кадрк,
тавлиди кору хизматрасоницои нави мутобиқ ба ҷомеаи
муосир, ташкили цазорон ҷойцои корк, паст гардидани
шиддати падидацои номатлуб дар байни ҷавонон,
ташаккули тарзи цажти солим ва ғайра гардад.
Барои ин масъала низ, яъне ташаккули заминацои
илмию тацқиқотии татбиқи сижсати давлатии ҷавонон
истифода иқтидорцои фароцамгардида имконпазир
мебошанд, вале бинобар хусусияти муцим доштани
масъалаи мазкур ташкили базаи алоцида ба сифати
институти илмию тацқиқотк ва таъминоти кадрк боиси
дастгирк мебошад.
1.3 Иштироки царакатцои ҷамъиятии ҷавонон, аз
ҷумла хонандагон ва донишҷӯжн дар татбиқи
идеологияи ҷамъиятк-давлатк
Тарбияи беруназдарсии хонанда/наврас яке аз
василацои муцим ва устувори омодасозии идеологии шахс
мацсуб мегардад. Дар ин зина, инсон на танцо тарбия
мегирад, балки бо нуқтацои муцими масъулияти
ватандӯстк, худшиносиву худогоцк ва цувияти миллк ба
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воя мерасад, зимнан ба шахси аз нигоци сижск обутобжфта
табдил межбад.
Ждовар шудан бамаврид аст, ки чунин як низом
таҷрибаи андӯхтаи ҷацонк буда, онро Иттифоқи
умумишуравии коммунистии ҷавонон идора мекард ва
имрӯз низ дар ҷумцурк цазорон нафар шахсони баруманд
ва хизматчкжни давлатк дастпарварони ин низом/мактаб
мебошанд, цамзамон, аз пуриқтидор будани он дар
гузашта пайваста царф мезананд.
Дар шароити муосир бошад, ки кишвари мо
социбистиқлол ва социбихтижр гаштааст, мебояд низоми
хоси тарбияи сижсии ҷавононро дошта бошем. Имрӯз ин
низом зери мафцуми «сижсати давлатии ҷавонон» дар
амал қарор дорад, вале айни муддаост, ки он пуриқтидор
мегардид ва ба мактаби омодасозии кадрк ва шахсони
обутобжфтаи идеологк табдил дода мешуд.
Айни замон дар ҷумцурк Иттифоқи ҷавонони
Тоҷикистон фаъолият дорад, ки аз рӯи вазифацо ва
масъулият метавонад бо тамом ивазкунандаи мактаби
«комсомол»-и собиқ бошад.
Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон 12 октябри соли 1991
цануз аз рӯзцои аввали бадастории истиқлолияти давлатк
дар давраи душвори муносибатцои сижсии кишвар ташкил
жфтааст ва нақши худро дар тарбияи насли наврас,
пешрафту тараққижти сижск, иқтисодк ва иҷтимоии
кишвар, пешгирии зиддиятцо ва ихтилофоти сижсии
дохилк, бедории цисси баланди худшиносии миллк ва
номуси ватандорк, тацкими сулцу вацдати миллк, бунжди
ҷомеаи демократк, цифзи истиқлолияти Тоҷикистон ва
муаррифии он дар ҷацони мутамаддин гузоштааст.
Цадафи асосии Иттифоқи Ҷавонони Тоҷикистон
пуштибонк ва цимояи истиқлолияти давлатии Ҷумцурии
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Тоҷикистон, мусоидат дар эъмори ҷомеаи демократк,
иҷтимок ва шацрвандк, эцжи арзишцои суннатии миллк ва
пуштибонк аз арзишцои волои умумибашарк, бедор
намудани цисси баланди худшиносии миллк ва номуси
ватандории ҷавонон, тақвият бахшидани шуурнокии
насли наврас дар цалли масъалацои сижск, иҷтимок ва
иқтисодии ҷавонони тоҷик, баланд бардоштани сатци
ифтихори миллк; донишу малака ва ахлоқу фарцанги
насли наврас мебошад.
Барои тацкими фаъолияти царакатцои ҷамъиятии
ҷавонон дар Тоҷикистон истифодаи потенсиали ИҶТ
цамчун ташкилоти умумимиллк ба мақсад мувофиқ аст,
аммо барои ин якчанд масъалацоро мебояд амалк
гардонид.
 Якум, заминаи меъжрию цуқуқии фаъолиятро бо
дараназардошти пацн намудани намояндагицо
дар тамоми муассисацои таълимк ва корхонацои
азими дохили кишвар мебояд такмил дод.
 Дуюм, потенсиали идорию техникии мавҷудаи
царакатцои
хонандагон
(оли
сомон)
ва
донишҷӯжнро (бахшцои кор бо ҷавонондонишҷӯжнро) мебояд тацким бахшид ва
цамкории муштаракро бо Иттифоқи ҷавонони
Тоҷикистон ба роц гузошт.
 Сеюм, дар сурати мувофиқ арзжбк гардидан ва бо
мақсади тацкими фаъолият ва тарбияи бонизоми
насли наврас ба Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон
вогузор кардани (ваколати цуқуқию амалк)
тарбияи беруназсинфии хонандагони зинаи
тацсилоти мижнаи умумк (синфцои 8-11),
тацсилоти ибтидок, мижна ва олии касбк
(донишҷӯжн) ба мақсад мувофиқ мебошад.
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Дар цамин асно ва бо дарназардошти заминацои
қонунгузории кишвар дар Консепсияи миллии сижсати
ҷавонон дар Ҷумцурии Тоҷикистон омадааст: «Такмил ва
азнавсозии царакатцои хонандагон ва донишҷӯжн дар заминаи
муассисацои таълимк тавассути ташаккули царакатцои
ҷамъиятк ва волонтжрк аз манфиат холк нест. Бояд идора ва
цамоцангсозии системаи тарбиявии наврасон ва ҷавонон дар
муассисацои таълимк ба мақомоти ваколатдори давлатии
кор бо ҷавонон вобаста карда шавад, чун айни замон бинобар
сабаби ҷой доштани манфиатпазирии дохилиидоравк ин
система дар цоли танназулжбк қарор дорад. Дар даврони
Шӯравк вобаста гардидани ташкилоти пионерк ба
ташкилоти комсомолк низ бо цамин мақсад буд.» *2+.
Цамин тариқ, яъне бо васеъ гардонидани имкониятцои амалк (таъсиси марказцои ҷавонон дар заминаи муассисацои таълимк ва корхонацои азим ва цуқуқк кунонидани фаъолияти онцо бо роци цамгироии масъалацои хизматрасонк ва идорк бо ИҶТ, инчунин азнавташкилкунии
царактцои ҷамъиятии хонандагон ва донишҷӯжн цамчуни
намояндагицои ИҶТ), методк (муайян намудани соцацои/
фаъолиятцои «кор бо ҷавонон» ва «кор бо занон ва оила»
цамчун касб ва ж ихтисос ва бо ин мақсад ташкили
(таъсиси) марказцо ва ж институтцои такмили касбк дар заминаи мактабцои олии амалкунанда) ва илмию тацқиқотк
(таъсиси институти илмию тацқиқотк барои коркарди
масъалацои ҷавонон ва сижсати давлатии ҷавонон) метавон
заминаи илмию амалк ва методии татбиқи сижсати идеологии давлатии Ҷумцуриро ташаккул дод ва ин низоми
амалцои идеологиро цамчун мактаби омодасозии
кадрцои болажқат ва манбаи тавлиди идеяцои тацкимбахши давлатк, цамзамон талқини онцо дар байни ҷомеа ва
ҷавонон устувор гардонид.
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1.4 Иштирок ва нақши ҷавонон дар цажти сижскиҷтимоии мамлакат
НАҚШИ
ҶАВОНОН
ДАР
МУНОСИБАТЦОИ
БАЙНАЛМИЛАЛК
Ҷавонон дар арсаи ҷацонк якчанд дацсолаи охир аст,
ки нақши муцимро касб намудаанд. Ин таваҷҷуцнокк ба
чанде аз сабабу омилцои иҷтимок-иқтисодк ва сижсии
вобаста ба насли ҷавон асоснок мегардад.
Якум, - ҷавонон оянда - идомадицанда ва посдорандаи
арзишцои инсонк мебошанд, ки бар ин васила рисолати
ояндаи ҷомеа аз онцо вобастагк дорад;
Дуюм, - шахси ҷавон қувваи зижди ҷисмонк ва маънавк
дорад, мувофиқан захираи асосии зецнк ва мецнатк буда,
ба цама дигаргуницои цажтк тобовар мебошад;
Сеюм, - зудбоварк, зудтағйиржбк, нижзмандк,
дастнигарк, тақлидкорк ва дигар услубцои ангезандаи
заифимизоҷии инсон хоси ҷавонон мебошанд.
Бо дарназардошти ин ва бо мақсади талқини сулцу
дӯстк ва тацамулпазирк дар байни ҷавонон соли 1965 (7
декабр) Деклоратсияи Ассамблеяи Генералии СММ
“Оиди дар байни ҷавонон пацн намудани идеалцои сулц,
эцтироми байницамдигарк ва якдигарфацмии байни
халқцо” қабул мегардад, ки дар он гуфта мешавад:
“Ҷавонон дар цама соцацои фаъолияти инсон нақши муцим
доранд ва сарукоргирк ба тақдири инсоният сарнавишти онцо
мебошад.”. Ин муносибат таваҷҷуци хосаи ҷомеаи
ҷацониро нисбат ба ҷавонон, нақш ва рисолати онцо дар
цажти инсонк инъикос менамояд, ки дар цақиқат шахси
ҷавон вориси воқеии гузаштагони худ буда, масъулияти
зиждро ҷицати нигоц доштан, цифз намудан ва инкишоф
додани мероси вогузоршуда бар дӯш доранд.
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Дар цамин асно - Шахсони ҷавон бояд дар маркази
нақшацои миллии рушд буда, дар тацияи сижсат ва барномацо
иштироки фаъол дошта бошанд. – иброз мекунад, Котиби
генералии СММ Пан Ги Мун.
Бо цамин, яъне таваҷҷуцои ногусастании ҷомеаи
ҷацонк барои ҷавонон дар арсаи байналмилалк сацифаи
нави таърихк боз мегардад.
Имрӯз 50% ацолии рӯи олмаро шахсони то 30 сола
ташкил медицад. Дар 122 кишварцои ҷацон сижсати
миллии (давлатии) ҷавонон бо дарназардошти низоми
махсуси идоракунии давлатк (тавассути вазорату идорацо)
татбиқ мегардад. Садцо декларатсияцо, барномацо (аз
ҷумла, Барномаи ҷацонии амалцо барои ҷавонон),
стратегияцо ва нақшацои хусусияти байналмилалк дошта
дар самти рушди сижсати ҷавонон ва бецдошти вазъи
иҷтимок-иқтисодии онцо аз ҷониби СММ ва ташкилотцои
соцавии ӯ, ЮСАИД, Бонки умумиҷацонк, Шӯрои Аврупо
ва ғайра қабул ва амалк гардида истодаанд, ки таваҷҷуцои
хосаи ҷомеаи ҷацонро дар ташаккули муносибатцои
байналмилалии ҷавонон инъикос менамояд.
ИШТИРОКИ ҶАВОНОН ДАР ЦАЖТИ СИЖСКИҶТИМОИ ҶОМЕА АМРИ ВОҚЕИЯТ
Тоҷикистон низ цамчун узви ҷомеаи ҷацонк дар
пайравк ба сижсати байналмилалк ва эътирофи рукнцои
миллии демографк барои ташаккули заминацо ҷицати
пойдории ояндаи кишвар ва ҷомеа дар симои насли ҷавон
тадбирцои зижде андешида истодааст.
Имрӯз бинобар 70% шацравандонро ташкил додани
шахсони ҷавони то 30 сола, мувофиқан ба 25 сол рост
омадани синнусоли мижнаи ацолк ва 35 дар сади (1/3
циссаи) ацолк – захираи фаъоли инсониро ташкил
намудани ҷавонон, Тоҷикистон дар ҷацон яке аз
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мамлакатцои ҷавонтарин ба цисоб меравад.
Бинобар ин, цануз аз рӯзцои аввали бадастории
истиқлолияти давлатк бо қабул гардидани Қонуни
Ҷумцурии Тоҷикистон “Дар бораи сижсати давлатии
ҷавонон” (марти 1992) дар Тоҷикистон сижсати давлатии
ҷавонон ташаккул жфтааст.
Таваҷҷуци Цукумат, бахусус Асосгузори сулцу вацдати
миллк-Пешвои
миллат,
Президенти
Ҷумцурии
Тоҷикистон, Ҷаноби Олк, муцтарам Эмомалк Рацмон ба
ҷавонон ногусастанк буда, ба боло гардидани нақши онцо
дар ҷомеа мусоидат намудааст. То имрӯз 6 маротиба
мулоқотцои
расмии
Президенти
мамлакат
бо
намояндагони ҷавонони ҷумцурк доир гардида, дар
натиҷа консепсияцо, стратегияцо, барномацо, мақоми
ваколатдори давлатии соцаи кор бо ҷавонон ва садцо
инфрасохтори бисжрсоцавк дар самти ташаккули сижсати
давлатии ҷавонон ва ба ин васила бецдошти вазъи
иҷтимок-иқтисодк ва маънавии ҷавонон амалк гардонида
шудаанд. Дар тақвияти ба ин - Ҷавонон муцофизони
боэътимоди Ватан, амнияти давлату ҷомеа, сарчашмаи
ташаббусцо ва захираи тиллоии миллату давлат цастанд.
Гузашта аз ин, онцо дар дигаргунсозицои демокративу амалцои
созандаи Тоҷикистон такягоци боэътимоди давлат мебошанд иброз карда буданд, Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон,
Ҷаноби Олк, Пешвои миллат, муцтарам Эмомалк Рацмон
зимни мулоқоти расмк бо намояндагони ҷавонони
ҷумцурк 23 майи соли 2013.
Бо ин мақсад ва фароцам овардани шароитцои муосид
барои рушду такомулжбии ҷавонон ва зиндагии арзандаи
онцо дар ҷомеаи муосир, цамчун аҷдодони халқу миллати
қадимаи тамаддунфоар ва фарцангдӯст бо азму талошцои
пайвастаи роцбарияти олк, масъулон ва мутахассисони
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соцаи кор бо ҷавонон тадбирцои зарурк андешида шуда
истодаанд, аз ҷумла:

сижсати давлатии ҷавонон яке аз шаш самтцои
стратегк ва афзалиятноки сижсати иҷтимоии
давлат муайян шуд;

мақоми ҷавонон ва сижсати давлатии ҷавонон
бо таъсис жфтани Шӯроии миллии кор бо ҷавонон
дар назди Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон ба
сатци олк бароварда шуд;

заминацои меъжрии цуқуқк ва молиявии
татбиқи сижсати давлатии ҷавонон бо дар амал
қарор дода шудани Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон
“Дар бораи ҷавонон ва сижсати давлатии ҷавонон”,
Консепсияи миллии сижсати ҷавонон ва Барномаи
миллии рушди иҷтимоии ҷавонон (аз соли 1999
инҷониб барои цар се сол қабул ва амалк мегардад,
айни замон барои солцои 2016-2018 татбиқ жфта
истодааст) ташаккул дода шуд;

шароитцо барои зижд намудани шавқу рағбати
ҷавонон, цавасманд гардонидан ва қадр
намудани фаъолият ва дастовардцои онцо дар
самти такмили фаъолиятцои илмк-амалк ва эҷодк
бо роцандозк гардидани Ҷоизаи ба номи Исмоили
Сомонк дар соцаи илму техника, Стипендияи
Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон, квотацои
Президенти
Ҷумцурии
Тоҷикистон
барои
дохилшавии гуруццои нижзманд ба мактабцои
олии касбк, Фонди махсуси Президенти Ҷумцурии
Тоҷикистон барои дастгирии ҷавонони лажқатманд
ва ғайра фароцам оварда шуданд.
Албатта ин тадбирцо дар цажти ҷавонон хело муцим
арзжбк гардида, боиси фарацмандк ва ифтихор мебошанд,
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аммо дар шароити ҷомеаи муосир, бахусус дар қижс ба
вазъи иҷтимок-демографии Тоҷикистон, тезутундшавии
муносибатцои геополитикк ва хусусияти тақдирсоз ва
цалкунандаро пайдо кардани нақш ва иштироки насли
ҷавон дар цажти ҷомеа, ин қадамцо кифоя намебошанд.
Хело муцим он нукта арзжбк мегардад, ки муносибат ба
ҷавонон на цамчун шахси заиф, дастнигар, камтаҷриба ва
камдониш, балки: цамчун фарзанд – оянда ва
идомадицандаи насл, миллат, халқ ва давлат; цамчун
цамкасб/цамкор
–
баробармақом,
донишманд,
социблажқат, қобилиятнок, уцдабаро, масъулиятнок,
боваринок; ва цамчун роцбар – идоракунанда, цукмфармо,
масъулиятшинос
ва
иштироккунандаи
тамоми
равандцои цажти сижсию иҷтимок ва идории ҷомеа ва
давлат ба роц монда шавад.
ҶАВОНОН САРВАТ ВА САРМОЯИ ВОҚЕИИ
ИҚТИСОДК
Дар Тоҷикистон тибқи маълумоти оморк захираи
асосии иқтисодк ж мецнатиро насли ҷавон ташкил
медицад, зеро аз 4/5 цисса ж 80% ацолии фаъоли иқтисодк
ин ҷавонон мебошанд. Аз нисф зижди шацрвандони
қобили мецнат ба ҷавонон рост меояд ва цамасола зижда аз
150 цазор нафар, аксарият ҷавонон ба бозори мецнат
мебароянд.
Бинобар ин, ҷавонон сарват ва сармояи воқеии
иқтисодк ба цисоб рафта, саромгузорк ба онцо кафолати
муътадилк ва устувории вазъи иқтисодии давлат ва
ҷамъиятро таъмин месозад. Сармоягузорк ба ҷавонон ин
сармоягузорк ба оянда аст.
Цамзамон, иштироки фаъоли ҷавонон дар тация,
ташкил ва идоракунии сижсати иқтисодк метавонад
заминацои муносибро барои тацким ва рушди
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иқтисодижти кишвар фароцам бижрад.
Ба сармоягузории ҷавонон ҷомеаи байналмилалк низ
дар роци амалисозии барномацои башардӯстонаи худ
таваҷҷуц дорад. Бобати ин мавзуъ роцбари (Президенти)
Гуруци бонки Умумиҷацонк Пол Вулфовитс зимни
Гузориши ҷацонк оид ба рушд “Инкишоф ва насли
нав” (2007) чунин иброз кардааст: Ҷавонони муосир – ин
коркунони оянда, социбкорон, волидон, шахсони социби мавқеи
фаъоли шацрвандк ва, албатта сарварони ҷомеа мебошанд. Дар
натиҷаи паст кардани сатци таваллуд ҷавонони муосир
нисбат ба насли волидони худ социби фарзанди кам мегарданд.
Ин дар навбати худ, ба суръати тези афзоиши иқтисодижт аз
цисоби зижд кардани циссаи ацолии коргар ва андӯхти (захираи)
пасандози оилавк боис мегардад. Кишварцои сарватманд ва
камбизоатро зарур аст, ки аз ин фурсат (имконият)
истифода баранд, то ин ки дар натиҷаи пиршавии ацолк он аз
даст меравад. Ин имконият медицад, ки суръати афозишжбии
иқтисодижт дучанд гардад ва боз бештар пастгардии сатци
камбизоатк таъмин карда шавад.”
Дар цақиқат бо истифода аз чунин роцу усулцои
тацкимбахши вазъи иқтисодк, ки иштирокчижни асоск
ҷавонон мебошанд, метавон ба зудк ба цадафцои рушду
такомулжбии давлат ноил гардад, чунки насли ҷавон дар
асл сарвати пурарзиш ва манбаи (боигарии) инсонии
давлат аст.
Танзим ва банақшагирии оилацои ҷавон бошад,
метавонад бомаром ба роц монда шавад, агар
маърифатнокии иқтисодии шахси ҷавон цануз аз хурдсолк
амалк гардида, иштироки васеи ҷавонон дар идоракунии
иқтисодижт таъмин карда шуда бошад, ки ин далелнокк
дар навбати худ, масъулияти шахск ва шацрвандии онцоро
оиди батанзимдарории муносибатцои иқтисодк-ҷамъиятк
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зижд мегардонад. Ин муносибатро метавон ба таҷрибаи
цамсоякишвар-Ҷумцурии Халқии Хитой шабоцат дод, ки дар
роци расидан ба ду цадафи стратегк: рушди иқтисодижт ва
бецдошти вазъи иҷтимок-иқтисодк ва маънавии шацрвандон
бисжрфарзандиро (таваллуди зижда аз як кӯдакро) дар байни
ацолк мацдуд намуд. Дар натиҷаи ин сижсат ва дигар
тадбирцои стратегк Хитой аз ҷицати иқтисодк ҷойи дуюмро
дар ҷацон ишғол менамояд ва динамикаи хуби муносибатцои
иқтисодк-иҷтимоиро ба даст меорад.
Дар шароити демографк-иҷтимоии Тоҷикистон низ
ин механизми муносибатцо муфид ва саривақтк арзжбк
гардида, метавонад ба бецдошти вазъи иҷтимокиқтисодии ҷомеа ва ташаккули заминацои муносиб барои
рушди динамикии он мусоидат намояд.
Талқини таърих ва фарцанги миллк– масъулияти
ояндаи ҷавонон
Халқ ва миллати тоҷик аз қадимулайжм ҷамъияти
фарцангу адаб ва тамаддунофар мебошад ва то ба имрӯз
фарзандони ин миллат цазорцо офаридацо ба ҷацонижн
эцдо кардаанд, аз ҷумла эҷодижти адабк, тиббк ва
техникии маъруфгаштаи ҷацонии А.Сино, У.Хайжм,
А.Рӯдакк, Ҷ.Румк, А.Фирдавск, С.Шерозк, З.Розк,
А.Берунк ва ғайраро метавон хотирнишон намуд, ки дар
истифодаи васеъ қарор доранд.
Дар ин хусус, фалйасуфи олмонк Г.Гегел иброз
намудааст, ки: Форсцо (тоҷикцо) нахустин халқи таърихк ба
шумор мераванд. Онцо иникшофро ба вуҷуд оварданд,
табаддулот карданд, ки хусусияти таърихк дошт. Дар
(сарзамини) Форс бори нахуст нур афканданд, равшанк доданд,
ин нур ба олами маърифат тааллуқ дошт. ... Шарти
инкишоф дар таърихи Форс тантана мекунад, аз ин лицоз,
рости гап, таърихи умумиҷацонк мацз аз таърихи Форс оғоз
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межбад.
Таваҷҷуци олимон ва муцаққиқони олам ба таъриху
фарцанги миллати тоҷик боис бойю пурғановат ва қадима
будани он аст. Таъриху адабижти миллии аҷдодк бо
сипари гардидани саддацо низ мубрамии худро гум
накарда, мавриди тацқиқу омӯзиши ҷацонижн қарор
дорад.
Ин таърих, тамаддун ва фарцанги аҷдодк мероси абадк
ва пурифтихори миллк ба наслцои оянда мебошад. Аз ин
лицоз, зарур аст, ки иштироки фаъоли ҷавонон цамчун
меросдор - ояндаи миллат ва давлат дар пос доштан, цифз
ва талқин намудани фарцанг, таърих, тамаддун ва
арзишцои миллию анъанавк дар байни имрӯзу ояндаи
ҷомеа таъмин карда шавад.
Дар ин росто, тарбияи маънавк-фарцангк, ҷалб ва
цавасманд намудани насли ҷавон бо воситаи иштироки
онцо дар тация ва татбиқи сижсати давлатии соца, аз ҷумла
барномацо, стратегияцо ва ҷаражни идоракунии мақомоти
давлатию ҷамъиятии самти фарцангу адабижт ба мақсад
мувофиқ мебошад.
Заминацои
цуқуқк-конститутсионии
ҷавонон
кафили пойдории идораи давлатк
Дар шароити ҷавон будани Тоҷикистон, қишри зижди
ацолии фаъоли иқтисодк, захираи асосии мецнатк ва
қувваи асосии муосири зецнк-амалии кишварро ташкил
додани ҷавонон ва дар сурати аз насли ҷавон вобаста
будани тақдири имрӯзу оянда ва амнияти ҷомеа ва давлат
зарурат ба мижн меояд, ки дар сатци мақоми олии сижск,
цуқуқк ва қонунгузории ҷумцурк ва дар маҷмӯъ дар
низоми
конститутсионии
давлат
тадбирцои
мусоидаткунанда ба тацкими муносибатцои муосир ва
муносиб, далелнок ва таъхирнопазир – эътимодбахш,
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цавасмандкунанда ва цидояткунандаи ҷавонон ба иштирок
ва сацми фаъол дар рушду нумӯи мамлакат андешида
шаванд.
Тацкими цуқуқцои конститутсионии ҷавонон - рӯ
овардан ба ҷавонон ва фароцам овардани шароит барои
иштироки онцо дар идораи цокимияти давлатк, бахусус
роцбарк ва ишғоли мансабцои сижск айни муддао ва
тақозои ҷомеаи муосир арзжбк мегардад. Зеро бо ин
далелнокк метавон цавасмандк ва завқмандии насли
ҷавонро дар хизмат ва идоракунии давлатк баланд
бардошт, зимнан қудрат ва нерӯи тоза, тобовару устувор
ва навовари онцоро дар рушду нумӯи ҷомеа ва давлат
бомаром истифода бурд.
Боиси зикр аст, ки заминацои конститутсионии
татбиқи босамари сижсати давлатии ҷавонон ва
имкониятцо барои ҷавонон дар идораи давлатк дар
таҷрибаи кишварцои Белоруся, Арманистон ва Молдова
оварда шудааст.
Бо ин мақсад, тацкими меъжрцои конститутсионк дар
Ҷумцурии Тоҷикистон вобаста ба пожн овардани
сарцадоти синнусолк, яъне васеъ гардонидани имконоти
ҷавонон барои ишғоли мансабцои олк-сижсии хизмати
давлатк қадами устуворе ба сӯи ояндаи пойдор ва нек
мебошад.
Аз ҷониби намояндагони мардумк пешницод
гардидани
тағйиру
иловацо
ба
Конститутсияи
(Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба (мутаносибан)
паст намудани синни шацрвандон барои интихоб шудан
ба вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии
Ҷумцурии Тоҷикистон ва узви Маҷлиси миллии
Ҷумцурии Тоҷикистон то 30 сола (аз 35) имкон медицад, ки
ҷавонон барои иштирок дар раванди тацкими заминацои
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қонунгузорк ва сижсии давлат цавасманд гарданд ва барои
ин мақоми баланди сижск бо итминони комил талош
варзанд. Цамзамон, ин механизм метавонад ба устувор
гардидани иқтидори интеллектуалк, навовар ва муосири
цуқуқк-сижсии мамлакат муосидат намояд, зеро чунин
иқтидорро мацз насли ҷавон социб мебошад.
Дар урфият гуфтаанд: “Цар сарбозе, ки орзуи генерал
шуданро надорад, сарбоз нест”. Дар воқеъ Сарвар ва ж
Президенти мамлакат шуданро цар як шацрванди
солимфикру қавиирода орзу менамояд, аммо агар роци ба
ин орзу расидан фарохтар бошад, пас сафи цавасмандон ва
талоши шацрвандон ба ин мақоми олк зижд гардида, сатци
маърифатнокии ацли ҷомеа атрофи ватандӯстк, цувият ва
шинохти миллк, худогоцк, сижсатшиноск, давлатдорк,
эцтиром гузоштан ба муқаддасот, қадр ва цифз кардани
арзишцои миллк равнақ межбад. Пожн овардани сарцади
синни барои интихоб шудан ба Президенти Ҷумцурии
Тоҷикистон то 30 сола, ин эътимод ва боварии мақоми олк
ва халқ ба ҷавонон – ояндасозони ҷомеа мебошад. Албатта
бо эцсос ва дарки ин боварк руцияи ҷавонон баланд
гардида, бацри боз цам ободу шукуфон гардонидани Ватан
-Тоҷикистон талош меварзанд, зеро Тоҷикистон худ ҷавон
аст. Ҷавон кунонидани синнусоли президентк рӯ ба
муосирият, модернизатсия, серцаракатк, тацкимбахшк,
фасецк, самарабахшк ва ҷовидонии муносибатцо дар
идораи сижсии давлат мебошад. Ин ишора ба он аст, ки
имрӯз ҷавонон қобили идораи давлатк мебошанд,
мувофиқан ба ин масъулияти серталаб бояд омодагк
дошта бошанд.
Пожн фаровардани синни судяцо то ба 30 низ далолати
тацкими низоми судк бо усулцои нав ва муосир мебошад,
чунки
ин
аломатцои
муцими
идоракунк
ва
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таъминкунандаи адолат мацз дар ҷавонон дида мешаванд.
Чк тавре маълум мегардад, муносибат ба ҷавонон дар
цар се шохаи давлатк-констиутсионк тацким бахшида
шудааст ва мақсади ницок албатта ҷалби иштироки васеъ
ва омодасозии насли ҷавон ба бардошти рисолати
давлатдорк ва пешбурди манфиатцои халқу миллат
цамчун меросдори фарцанги қадима, таърих ва тамаддуни
бой мебошад.
Албатта ин иқдомот тақозои ҷомеаи муосир буда,
ғамхориву ояндабинк, боварк ва эътимоднокии насли
калонсоли ҷумцурк, аз ҷумла Пешвои миллат, Ҷаноби
Олк, муцтарам Эмомалк Рацмонро нисбат ба ҷавонон
инъикос менамояд.
Дар навбати худ, ҷавононро месазад, ки ин боварию
ғамхориро қадр карда, эцтиром гузошта, тамоми қувва ва
саъю кушиши худро бацри пижда гардидани рукнцои
сижск, иқтисодк ва иҷтимоии ҷумцурк, бахусус расидан ба
цадафцои стратегии мамлакат равона созанд ва албатта
дар ҷаражни ташкили муносибатцои сижск-идорк фаъол
бошанд.
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Саволцои барои санҷиш ва тақвияти дониш:
1. Система ва ж соцаи кор бо ҷавонон аз кадом ва чк
гуна сохторцо иборат аст?
2. Мавқеъ ва ж мақоми соцаи кор бо ҷавонон аз кадом
нишондицандацо иборат аст?
3. Сижсати давлатии ҷавонон ба самтцои стратегк ва
афзалиятноки сижсати иҷтимоии давлат чк
цамбастагк дорад?
4. Касбикунонии соцаи кор бо ҷавонон чк зарурат дорад?
5. Корманди кор бо ҷавонон кк аст?
6. Дар кишвар дар баробари соцаи кор бо ҷавонон
боз кадом соцацо цамчун соцацои идеологк фацмида мешаванд?
7. Такмили сатци дониш ва қобилияти касбк чк зарурат дорад?
8. Вобаста ба тацкими имконоти амалии касбк ва
хизматрасонии сифатноки соцацои идеологк кадом татбиқи кадом масъалацо муцим арзжбк гардидаанд?
9. Дар кадом кишварцо низоми такмилу омодасозии
кабск ва тацқиқи илмию назариявии сижсати
давлатии ҷавонон фароцам оварда шудааст?
10. Иттифоқи умумишӯравии коммунистии ҷавонон
чк гуна ташкилот буд ва кадом вазифацоро иҷро
мекард?
11. Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон кай таъсис жфтааст, чк цадаф дорад ва дар ҷомеа чк нақш гузоштааст?
12. Дар самти истифодаи потенсиали Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон кадом масъалацоро мебояд
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амалк гардонид?
13. Зарурати иштироки ҷавонон дар цажти сижсию
иҷтимоии мамлакат дар чист?
14. Чаро мацз тағйиру иловацоро ба Конститутсияи
(Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон узви Маҷлиси
миллк ва вакилони Маҷлиси Олии Ҷумцурии
Тоҷикистон пешницод намуданд?
15. Чанд фисади ацолиро дар ҷацон ҷавонон ташкил
медицанд ва нақши онцо дар муносибатцои байналмилалк чк гуна мебошад?
16. Нишондицандаи асосии ҷавоникунии конститутсионии кадрк ба чк асос межбад ж ин ки бо чк тарз
дарҷ гардидааст?
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