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Модарон меҳрафзоанд 

     Модарон меҳрафзо ва машъали 
тобон, бунувон хонахудои дудмон, 
занон идоматбахши наслу авлод ва 
духтарон зи ҷон маҳбубтари ҳар 
як хонадон ба шумор мераванд. 
                           Эмомалӣ Раҳмон.   



Номи зан - модар муқаддасу 
гиромист 

     Бонувон бо меҳри модаронаашон ба 
тарбияи фарзандон ва уствор намудани 
хонадон машғул гардида, таҳкими оила ва 
баланд бардоштани мақому манзалати 
хонадонро шараф ва номуси хеш 
мепиндоранд ва бо отифият, самимият, 
лутфу муҳаббат ва садоқату шарифияти 
худ номи зан – модарро муқаддас ва 
гиромӣ медоранд.  
                                         Эмомалӣ  Раҳмон. 



   Модарон ва нури дидагони 
солеҳ 

   Модарон бо насими файзи 
рўзгорашон боғи маърифати моро аз 
навниҳолони фарҳангдўсту 
адабпарвар бою ғанӣ гардонида, 
фарзандони солим, нури дидагони 
солеҳ ва ояндагони сертолеъро дар 
ҷамъияти мо ба воя расонида 
истодаанд.  
                               Эмомалӣ Раҳмон. 



     
Занон ва фазилати накугавҳарии онҳо 

 
   Бо сиришти поки инсонӣ, фазилати 
накугавҳарӣ занон фарҳанги ҷомеаи 
моро пеш бурда, дар он тухми ишқу 
муҳаббат, меҳру садоқат, саховату 
асолат ва илму маърифатро кошта, 
онро пояндаву устувор ва ҷовидонаву 
давомдор нигаҳ медоранд.  
                                          Эмомалӣ Раҳмон. 



    Занон ва арзишҳои оиладорӣ    
     Занон дар тарғиби арзишҳои 
муқаддаси оиладорӣ ва баланд 
бардоштани фарҳанги хонаводагӣ 
ҳиссаи муносиб мегузоранд ва ба ин 
восита мақоми зан-модарро, ки 
пешбарандаи ҷамъият, нуру зиёи 
ҳаёт ва асоси бахту нишот дар 
кишварамон мебошад, боз ҳам 
баланд мебардоранд.  
                                       Эмомалӣ Раҳмон. 



Мақоми оила дар фарҳанги 
мардуми тоҷик 

    Оила дар фарҳанги мардуми 
сарбаланди тоҷик ҳамчун ниҳоди 
муқаддас эҳтирому эътироф шуда, дар 
он беҳтарин арзишҳои инсонӣ, аз 
қабили муҳаббату садоқат, самимияту 
вафодорӣ ва ҳамдигарфаҳмиву 
таҳаммулгароӣ ташаккул меёбад. 

                                    Эмомалӣ Раҳмон. 

 



    Зан ва ҷомеа 
   Имрӯз ҷомеаи Тоҷикистон дар симои зан 
на танҳо модар, хоҳар ва ҳамсар, балки 
сиёсатмадори шинохта, олими нуктасанҷ, 
сарвари муваффақ, соҳибкори 
саховатпеша, табиби ҳозиқ, донишманди 
асил, ҳимоятгари ҳифзи ҳуқуқ, ҳомии 
Ватан, деҳқони асил, бинокори номдор, 
мураббии наслҳо ва ҳамшираи 
меҳрубонро мебинад, ки ин мояи 
ифтихори ҳар яки мову шумо мебошад.  
                                              Эмомалӣ Раҳмон. 



       Зан дар арсаи сиёсат 
    Истиқлолияти давлатӣ 
ҷиҳати таъмини мавқеи 
устувори зан-модар дар ҷомеа 
ҳамаи имкониятҳои заруриро 
фароҳам овард ва занони 
қавииродаву боҷасорати моро 
ба арсаи васеи сиёсат ворид 
намуд.  
                            Эмомалӣ Раҳмон. 



   Нангу номусро занон ҳифз ва гиромӣ 
медоранд 

     Занони бо нангу номус дар оғози истиқлолият 
обрӯ ва шарафи мамлакатро ҳифз намуданд ва ба 
муқобили ноадолатиҳои ҷомеа мисли 
гурдофаридҳо ба қиём баромаданд, дар таҳкими 
давлат ва ваҳдати миллӣ ҳиссаи хешро гузошта, 
дар мубориза бар зидди афроди тундрав, 
хурофотпараст ва шахсони дорои ақидаҳои нопок 
аз худ ҷасорату мардонагӣ нишон доданд ва 
номуси ватандориро баробари иффати хеш 
муқаддасу муқадир ҳифз намуданд. 
                                                                 Эмомалӣ Раҳмон. 



   Оила ниҳоди уствор аст 
   Оила ниҳоди устуворе мебошад, ки 
дар он марду зан шарики ҳаётӣ 
гардида, умр ба сар мебаранд ва насл 
ба дунё меоранд. Ин ниҳод бояд 
ҳамаҷониба саломат бошад ва тифли 
солимро ҳаст намуда, ба ин восита 
бақои миллатро устувор гардонад. 
                                     Эмомалӣ Раҳмон.  



     Оила ва тарбия 
     Агар оила ба тарбияи фарзандон 
эътибори ҷиддӣ дода, онҳоро солиму 
солеҳ ба воя расонад ва дар ташаккули 
шахсияташон дар хонавода аҳамияти 
бештар диҳад, чунин фарзанд дар ҷомеа 
ҳатман мавқеи худро пайдо карда, боғи 
падару модар мегардад ва нафъаш ба 
падару модар ва кишвар зиёдтар 
мерасад.   
                                            Эмомалӣ Раҳмон. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Хиёнат ба Ватан, ба падару 
модар гуноҳ аст!  

     Аз хиёнат ба Ватану падару модар гуноҳи азиму 
бузургтаре нест. Аз ин рў ба падару модарон, аҳли 
ҷомеа муроҷиат менамоям, ки дар тарбияи 
фарзандон сайъу талош намоед, онҳоро беназорат 
намонед, ҳамеша барои таҳсили онҳо монеа эҷод 
накунед ва пеши ҳар гуна амалҳои нодурусти 
онҳоро гирифта, фарзандони лоиқи давронро 
тарбия намоед. 

                                                            Эмомалӣ Раҳмон. 

 



    Модарон чароғи хонадон 
    Модарон ҳамчун чароғи хонавода 
барои тарбияи фарзанд масъул 
мебошанд ва танҳо бо меҳру муҳаббат, 
сухани нарму беолоиш ва пиндори 
шоистаи модарон фарзандон дуруст 
ба камол расида, обрӯи оиларо дар 
миёни хешу табор, аҳли ҷомеа ва 
берун аз он баланд мебардоранд.  
                                    Эмомалӣ Раҳмон. 



       Таъкид: этибори ҷиддӣ ба тарбия 
        Модарони азиз, ба тарбияи фарзандони 
худ эътибори ҷиддӣ диҳед, онҳоро дуруст 
ба воя расонед, маърифати хонадориро ба 
ҳар кадомашон хуб таълим диҳед, фарҳангу 
одоби пешқадамро ба онҳо омӯзонед, то 
онҳо беҳтарин ворисони шумо гардида, 
мамлакати моро боз ҳам бо ақлу маърифат, 
ҷаҳонбиниву ҷаҳоншиносии шоистаи худ 
зеби даврон гардонанд. 
                                                 Эмомалӣ Раҳмон. 



Назорати фарзанд беҳтарин 
навъи тарбия аст! 

    Мо бояд фарзандонро дар дохил 
ва хориҷи кишвар зери назорати 
қатъӣ қарор диҳем, онҳоро 
нагузорем, ки аз ин роҳ фирефтаи 
молу чиз шаванд, ба гуруҳҳои 
ифротиву тундрав ҳамроҳ гарданд 
ва ба Ватани худ хиёнат кунанд ва 
одамкушу қотил ном бароранд.  



Кам диққат медиҳем! 
   Баъзе падару модарон ба фарзандони худ 
аксари масъалаҳои ҳаётӣ ва нозукиҳои 
зиндагиро намефаҳмонанд, ба ибораи Ибни 
Сино тадбири манзилро ёд надода, ҳамаи 
онро ба худи духтарон ҳавола менамоянд ва 
дар шуури онҳо ҳисси таҳаммулгароӣ ва 
сабуриву пуртоқатиро ташаккул 
намедиҳанд. 

                                                 Эмомалӣ Раҳмон. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    Духтар тамоми фазилатҳои зиндагӣ, аз ҷумла 
ҳаёву одоб, тарзи рӯзгордорӣ, ҳунари пухтупаз ва 
дигар заруратҳои ҳаётиро аз модари худ ёд 
мегирад. 

     Инчунин ҳурмату эҳтиром намудани шавҳар ба 
сифати сарвари оила ва ҳамчун сутуни хонадон 
нигоҳубину эҳтиёт кардани ӯро ба духтари худ 
танҳо модар меомӯзонад. 

                                                    Эмомалӣ Раҳмон. 

Як ҳикмати бисёр соддаву зебо ва 
воқеан ҳаётӣ: Модар чигуна, фарзанд 

намуна  



Муоинаи тиббӣ ва аҳамияти он 

    Агар фарзандон пеш аз издивоҷ аз 
муоинаи тиббӣ гузаранд, бо ин амали 
худ барои бунёди оилаи хушбахт ва ба 
дунё омадани кӯдакони солим, ки 
меваи умри одамӣ мебошанд, замина 
мегузоранд. 

                                                 Эмомалӣ Раҳмон. 



Никоҳҳои хешутабории 
наздик ва оқибатҳои он  

    Аз никоҳи хешовандии наздик 
нуқсҳои модарзодии дил то 60 
фоиз, бемориҳои асаб то 33 фоиз, 
рӯҳӣ то 19 фоиз ва чашм то 16 
фоизро ташкил дода, як қатор 
бемориҳои ирсӣ низ зиёд шуда 
истодаанд. 



 
Ишора ба гузаштагон: 

 

         Яке аз саҳобагони Пайғамбари ислом 
ривоят овардааст, ки “ба хешу ақрабои худ 
издивоҷ накунед, вагарна фарзандони шумо 
лоғар ба дунё меоянд”. 
       Унсурмаолии Кайковус менависад, ки “зан аз 
қабилаи дигар интихоб намо, то бегонагонро 
хеш карда бошӣ, ки ақрабои ту аҳли ту бошанд”. 
      Дар изҳороти уламои Донишгоҳи ал-Азҳар 
омадааст: “Ба шарике издивоҷ кунед, ки дорои 
бемориҳои меросӣ набошад ва аз издивоҷ бо 
хешу ақрабои худ худдорӣ намоед”. 



Вазифаи муқаддас: 
     Вазифаи муқаддас ва аввалиндараҷаи падару 
модарон, омӯзгорон, табибон, оилаҳои пешқадам, 
занҳои бомаърифат ва уламои дин, пеш аз ҳама, ба 
шарҳи масъалаи никохи хешутабории наздик бояд 
равона карда шавад, то мо тавонем фарзандони 
хешро ба зиндагии мустақилона омода карда, дар 
оянда хушбахтии онҳоро бинем, на ин ки аз дарди 
ҷонкоҳи ҳаёти пажмурдаи онҳо як умр азоб кашем. 

                                                              Эмомалӣ Раҳмон. 



Тамоюли бегонапарастӣ ба 
фарҳанги  бегона 

   Ҳисси бегонапарастӣ ва тақлидкорӣ дар мавриди 
сару либос ва рафтору гуфтор дар байни занону 
духтарон метавонад ба устувории рукнҳои фарҳанги 
миллӣ таъсири манфӣ расонад. 

    Агар иддае ба хотири тақлид ба ин тарзи 
либоспӯшӣ завқ пайдо карда бошанд, баъзеҳо 
бо мақсади таблиғи ақидаҳои таҳмилӣ ин 
либосро миёни занону духтарони мо паҳн 
карда, мехоҳанд дар кишвар боз як ҷараёни 
нави ифротиро ҷорӣ намоянд. 

 



Мақомотҳо бояд фаъол 
бошанд! 

    Шӯрои уламо, Маркази исломшиносӣ, 
кумитаҳои кор бо занон ва оила, ҷавонон, 
варзиш ва сайёҳӣ, оид ба масъалаи дин, 
танзими анъана ва маросимҳои миллӣ, 
телевизион ва радио якҷо бо роҳбарони 
вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо пеши роҳи 
паҳншавии фарҳанг ва либоспӯшии 
бегонаро гирифта, аз натиҷааш мунтазам 
ба Ҳукумат гузориш пешниҳод намоянд. 



Либосҳои ягона - имиҷи 
ҷойҳои умумӣ 

     Ба Иттифоқи “Тоҷикматлубот”, 
раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо 
супориш дода мешавад, ки якҷо бо 
тарроҳон тарҳи либосҳои намунавиро 
барои шахсоне, ки дар бозору 
фурӯшгоҳҳо, ошхонаву тарабхонаҳо ва 
дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ фаъолият 
менамоянд, омода карда, истифодаи 
онҳоро зери назорат қарор диҳанд. 



Консепсияи оила – яке аз 
пояҳои уствории ҷомеа  

    Бо дарназардошти мафкура ва 
дастовардҳои замони нав ва дар асоси 
хусусиятҳои оиладории миллии 
тоҷикон, фарҳанги миллӣ ва 
арзишҳои умумиинсонӣ лоиҳаи 
“Консепсияи оила дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” таҳия карда шавад.  

                                    Эмомалӣ Раҳмон. 



Модар ва кӯдак- бақои ҷомеа 

   Модаронро зарур аст, ки аз синни тифлӣ сар 
карда, ба тарбияи кӯдакон диққати махсус 
диҳанд ва барои саодатманду соҳибмаърифат 
гардидани онҳо сайю талош намоянд.        

    Дар шаҳри Душанбе “Муҷассамаи модар” ва 
як маҷмааи кӯдакон бо номи “Меҳри модар” 
бунёд карда шавад ва дар он барои тарбия 
кардан ва ба воя расонидани кӯдакон тамоми 
шароити ҳозиразамон муҳайё карда шавад. 

 



 
 
 
 
 
 

Зан-модар посдори забони миллӣ 

    Зан-модар посдори забони миллӣ 
низ мебошад. Беҳуда халқ забони 
давлатиро забони модарӣ намегӯяд. 
Ин ҳақиқатест, ки кӯдакон онро аз 
синни хурдӣ шунида, бо ҳамин забон 
фозилу донишманд ва сухангӯву 
машҳур мегарданд. 

                                      Эмомаӣ Раҳмон. 



Даъват ба касб, ҳунар ва забономӯзӣ 

   Завқи фарзандонро ба азхудкунии 
касбу ҳунарҳои замонавӣ ва 
омӯзиши забонҳои хориҷӣ бедор 
карда, барои онҳо шароит муҳайё 
созед, то фарзандони шумо 
забондону соҳибихтисос ва шоистаи 
даврон гарданд. 

                             Эмомалӣ Раҳмон. 



Эҳтироми зан ва модар 
ҷавонмардист! 

     Ҷавонмардони миллат, хотир-
расон месозам, ки ба қадри шири 
сафеди модар ва заҳмати ӯ расед, 
модарону занони худро самимона 
дӯст доред, доим пуштибони онҳо 
бошед ва коре кунед, ки модарону 
занони тоҷик на ашки ғаму ғусса, 
балки фақат ашки шодӣ резанд. 

 



Шиорҳои муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ибратомӯзанд! 

     Рӯзи модарон ба ҳар пиру барнои диёр, занону модарони азиз ва 

духтарони меҳрубони мо хушрӯзиву саодатмандӣ насиб гардонад! 

   Духтарони кишварамон хушбахту хуштолеъ бошанд ва дар оянда 
соҳиби хонаи ободу оилаи солим гарданд! 

     Соли оила боиси таҳкими сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ, ваҳдати миллӣ, 
тараққиёти минбаъдаи Тоҷикистон ва рушди ҳаёти иҷтимоии он гардад 
ва занон чун парчамбардорони диёр дар он пешсафу сарбаланд 
бошанд! 

   Ин соли хотирмон фарҳанги оиладории моро боз ҳам баланд 
бардорад ва ба ҳар оилаи мардуми шарифи Тоҷикистон сарфарозиву 
сарбаландӣ насиб гардонад! 

    Рӯзи модар, Соли оила ва иди баҳор ба ҳар яки шумо ва аҳли 
хонадонатон муборак бошад! 


