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               Акмалова М.А., 
д.и.с., декани факултети                 

сиѐсатшиносї ва муносибатњои байналхалќї 
 

РУШДИ ИСТИЌЛОЛИЯТИ ДАВЛАТЇ ВА ТАЪМИНИ 
 АМНИЯТИ МИЛЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Амнияти миллї ба масъалаи истиќлолият бевосита алоќаманд буда, он барои 

Тољикистони соњибистиќлол ањамияти муњим дорад. Тамоюлњои байналмилалии 
љањони муосир дар назди Тољикистон масъалаи нигоњдорї ва рушди минбаъдаи 
истиќлолияти давлатї ва таъмини амниятро гузошт. Таъмини амният ва истиќлолияти 
давлатї пеш аз њама, аз сифати идораи сиѐсати дохилї ва хориљї вобаста аст. Зеро 
фаъолияти давлат хусусияти мустаќил дошта бошад, истиќлолият дар идораи сиѐсати 
дохилї ва хориљї, чун нишондињандаи дахлнопазирї ва дахолат накардани дигар 
давлатњоро таыозо мекунад. 

Дар марњалаи кунунии рушди давлатњо ва муносибати байни онњо, баррасии 
њолати муосир ва хусусияти истиќлолияти давлатї ва масъалањои амният басо 
ањамиятнок аст. Истиќлолиятро њар гуна давлат метавонад дар марњилаи мухталифи 
таърихї сарфи назар аз шакл ва усулњои идоракунї ба даст биѐрад, вале нигоњдории 
истиќлолият ва амнияти он бањснок боќї мемонад. Њар як марњилаи рушди кишвар 
барои татбиќи истиќлолият имконият медињад, ки он дорои хусусиятњои худ мебошад. 

Истиќлолияти давлатї ва таъмини амният дар Тољикистон дорои хусусиятњои 
бисѐрљониба мебошад ва тањлили њамаљонибаро талаб мекунад. Дар марњилаи кунунї, 
омилњои байналхалќї ва тамоюлњои љањонї ба њифз ва рушди давлати дунявї ва 
истиќлолият таъсир мерасонанд.   

Ҷуҳумруии Тоҷикистон дар роҳи рушд қарор дошта таҷрибаи давлатҳои мутарақиро 

пеш гирифтааст. Дар ин раванд усулҳои демократии давлат бо назардошти нуфуз ва нақши 

он дар ҷомеаи ҷаҳонӣ нисбат ба дирўз баръало аѐн аст. Имрўз масъалаи ташаккул ва такмили 

фаъолияти сиѐсии давлат хеле муҳим аст, дар замони ҷаҳонишавӣ бисѐре аз давлатҳо дар 

ҳамин марҳала қарор доранд. Зеро барои ба роҳ мондани идорани самарабахши давлат дар 

мамалакатҳои Осиѐи Марказӣ усули идораи президентӣ амал мекунад. 

Тоҷикистон, ки баъди соҳибистиқлол гардиданаш ба ҷанги дохилӣ рў ба рў гардид, 

минбаъд дар бобати такмили самараноки идораи давлат ва умуман дар ҳамаи самтҳои 

хоҷагии халқ қафомонӣ ба назар мерасид. Имрўз бошад дар Тоҷикистон асосан ба идораи 

муташаккилона, ҷорӣ намудани тартибот дар дохили давлат, пешбурди иқтисодиѐт ва 

ташаккули сиѐсати хориҷии кишвар бештар таваҷҷўҳ зоҳир шуда истодааст. Ин имкон 

медиҳад, ки ислоҳоти соҳаҳои гуногуни ҳаѐти ҷомеа бо қабул ва амалӣ гардидани 

барномаҳои давлатӣ ҳаѐти ҷомеа тадриҷан беҳтару хубтар мегардад. Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

ки ҳоло дар чаҳорсўи манфиатҳои давлатҳои абарқудрати ҷаҳон қарор дорад, сиѐсати 

давлатӣ вобаста ба вазъият, бояд бо назардошти манфиатҳои имрўзаи давлату ҷомеа ва 

зуҳуроти ҷаҳони имрўза ба роҳ монда шавад. Вазъияти мўътадил ва босуботи ҷомеа аз ҳамин 

принсипҳо вобастагӣ дорад. 

Барои рушди давлат, пурқудрат гаштани он, барои рушди соҳаҳои мухталифи хоҷагии 

халқ ҳамкории сохторҳои гуногуни давлатӣ, ҳамкории самарабахш байни ҳокимият ва 

ҷомеаи шаҳрвандӣ љузъи асосї ба њисоб меравад. Дар ин росто, маҳз вохўрињо ва дастурҳои 

Сарвари давлат нақши созанда дорад, аз ҷумла Паѐми ҳамасолаи Президенти кишвар, 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷуҳурии Тоҷикистон ва аҳли ҷомеа ҳуҷҷатест, 

аз бурду бохти давлат маълумот дода, нақшаҳои ояндаи стратегии мамалакатро возеҳу 

равшан шарҳ медиҳад, роҳҳои рушди ояндаи кишварро муайян месозад.   

Паѐми имсолаи Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар арафаи 
истиќболи 30-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон, ба  Маҷлиси 

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва тамоми мардуми шарафманди љумҳуриамон дар шароити 

хеле ҳасос ва хеле мураккаб ва муташанниҷ гардидани вазъи сиѐсии ҷаҳон, торафт авҷ 
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гирифтани зуҳуроти хатарнок терроризим ва экстремизм, инчунин бархўрди манфиатҳои 

давлатҳои абарқудрат барои талоши сарватҳои табии давлатњои кўчак, боло рафтани бўҳрони 

молиявию иқтисодӣ  ироа гардид. 

Масъалаи муҳиме, ки њамасола дар Паѐмњои Президенти кишвар зикр мегардад, ин 

пешрафти соҳаи илму маориф, ки самти афзалиятноки сиѐсати иҷтимоӣ мебошад ва барои 

такмили кадрњои педагогї, ки барои тарбияи насли наврас зарур аст, баррасӣ мегарданд. Аз 

ҷумла, барои рушди илмҳои техникиву табиатшиносӣ аҳамияти хоса дода доир ба баланд 

бардоштани сифати таълим дар муассисаҳои таълимӣ, истифодаи васеи технологияҳои 

иттилоотиву коммуникатсионӣ, яъне дар низоми таҳсил ҷорї намудани шабакаи интернет, 

ба роҳ мондани самаранокии фаъолияти омўзгорон ва такмил додани малакаи педагогии 

онҳо аз тарафи Ҳукумати љумњурї чораҳои мушаххас амалӣ гардида истодаанд. Мањз, аз 

фаъолияти пурмасъули омўзгор рушди илму маориф, саводнокии ҷавонони мо вобастагии 

зиѐд дорад. Чуноне, ки Президенти кишвар ыайд мекунанд - «танҳо миллати босавод 

метавонад насли соҳибмаърифату донишманд ва кадрҳои арзандаи давронро ба воя расонад, 

пеш равад ва дар ҷомеаи мутамаддин мақоми арзандаи худро пайдо намояд». Бо ин мақсад 

барои иҷрои ҳадафҳои Стратегияи миллии рушд  ислоҳот ва навгонї дар соҳаи маориф сол 

ба сол давом дорад.      

Нуктаи асосие, ки дар баромадњои Сарвари давлат зикр мегарданд, ин тарбияи дурусти 

фарзандон аз тарафи волидайн ва њам омўзгорон буда, баланд бардоштани масъулияти онҳо, 

инчунин њамкории мақомотҳои маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бо љомеа, бетараф набудани 

аҳли ҷомеа дар тарбияи ҷавонон, ба роҳи рост ҳидоят намудани фарзандон, ба илму 

ҳунаромўзӣ ҷалб кардани наврасону ҷавонон, бохабар будан аз ҳаѐти онҳо, пешгирии 

нагаравидани ҷавонон ба ҳар гуна гурўҳҳои шубҳанок мебошад. Њар як фарди љомеаро зарур 

аст, ки  дар пешравии  кишвар ва таќдири ояндаи насли љавон дар канор набошад. Дар 

замоне, ки њар лањза метавонад хатарњои глобалї ба мамлакат тањдид намояд, бетараф ва 

бемасъулият набошанд, зиракиву њушѐрии сиѐсї дар ин роњ бенињоят зарур аст. Дар 

шароите, ки ҳар як ҳизбу ҳаракатҳои ифротгаро мехоҳад сафҳои худро аз ҳисоби ҷавонони 

гумроҳ зиѐд намояд ва онњоро ба доми фиреб кашад, фақат як худи давлат наметавонад бо ин 

вабо истодагароӣ намояд. Дар ин росто њамкории маќомотњои давлатї ва љомеаи шањрвандї 

ногузир аст. Чуноне, ки ба њамагон маълум аст, вазъи ноороми ҷаҳони имрўза, тезу тунд 

шудани вазъият дар Шарќи наздик, Осиѐ, Аврупо ва дигар минтаќањои дунѐ гувоњи онанд, ки 

терроризм ва экстремизм, чун вабои асри XXI хатарњои аввалиндараљаи љањони имрўза ба 
шумор мераванд. Фаъолияти гурўњњои террористї торафт ављ гирифта, дар тамоми љањон 

инчунин дар Афѓонистон, ки бо љумњурии мо њамсарњад аст,  ташвишовар буда, вазъиятро 

боз њам муташанниљтар менамояд.   
Муњофизат ва рушди Тољикистон њамчун давлати мустаќил ва соњибихтиѐр аз пеш 

бурдани сиѐсати дурусти боэътимоди дохилию хориљї ва њамкорї бо давлатњои 
минтаќа ва љањон вобаста аст. Табиист, ки сиѐсати ин давлатњо бояд ба он асос ѐбад, ки 
онњо то чї андоза истиќлолияти давлатии љумњурии моро эътироф мекунанд, рушд ва 
татбиќи барномањои иљтимоиву иќтисодї, тарбия дар руњияи ватандустї ва ахлоќии 
арзишњои таърихї, њамкории мутаќобилан судманд барои њифзи шахсияти ьар як 
фарди тољик, њифзи истиќлолияти давлатї ва таъмини амният ва рушди минбаъдаи он 
хизмат мекунанд. 

Дар рушду тањкими истиќлолият устувории амнияти давлат наќши муњим дорад. 
Фаъолияти маќомотьои давлатї дар шароити тањаввулоти глобалї барои тањкими 
заминаи моддию маънавии давлат, ки ба таъмини амнияти миллї, мудофиа ва 
некўањволии иљтимоиву иќтисодии шањрвандон нигаронида шудааст, мусоидат 
мекунад. Бо маќсади тањкими истиќлолияти давлатї ва таъмини амният, барномањои 
њукуматї, аз љумла стратегияњо, тањлилњо ва консепсияњо ќабул карда шудаанд. Барои 
њалли мушкилоти мављудаи рушди истиќлолияти давлатї ва њифзи амнияти кишвар бо 
сабаби тањдидњои нав ба нави глобалї ва љањонї бояд консепсияи нави њамаљонибаи бо 
тарзи љадид коркард гардад. 
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 Сиѐсати њар як давлати алоьида дар навбати аввал бояд ба таъмини амнияти 
шањрвандон, љомеа, давлат аз тањдидњои берунї ва дохилї дар тамоми соњањои њаѐт 
равона карда шавад. 

 Дар шароити тамоюлњои муосир, амнияти миллї на танњо бо кўшиши ќуввањои 
мусаллањ, балки бо њамкорињои самараноки давлатњо таъмин карда мешавад. 

Маьз ьамкориьои судманд бо ИДМ метавонад тањдидњо ва сарчашмањои нави 
экспансияњои идеологиро бартараф созад. Риоя накардани ин принсип ѐ маьв намудани 
он ба табаддулот оварда мерасонад, ба мисли он, ки дар аввали солњои 1990-ум дар 
Тољикистон кўшиши нобуд кардани хусусияти дунявии давлатдорї сурат гирифт. 

Маќсадњои стратегї ва вазифањои сиѐсати хориљии давлатњои минтаќаи Осиѐи 
Марказї ба таври назаррас мувофиќат мекунанд. Инњо мушкилоти мураккаби 
иќтисодї, иљтимої, сиѐсї ва дигар масъалањо мебошанд. Стратегияи муњофизати - 
гуногунии сиѐсї, идеологї, иќтисодї ва дигар љанбањои њаѐти инсон дар шароити 
воќеии мо ба инкишоф ва таъмини амнияти миллии љомеа нигаронида шудааст. 
Гуногунрангии забонњо, фарњангњо ва шаклњои дигари њаѐти љомеа моликияти бебањои 
халќњои Тољикистон мебошад. 

Принсипњои демократия ва стратегияи мазкур рушди устувори инсонро дар 
Тољикистон таъмин мекунад. Он имконият медињад, ки њифзи сармояи зењнї, эљодї ва 
иљтимоии давомнокии наслњо, худидоракунї ва њимояи њуќуќњои онњо имконпазир 
гардад. Ташкили давлати дунявї, демократї ва њуќуќбунѐд ба халќи Тољикистон 
имконият медињад, ки дар рушди дастовардњо ва арзишњои тамаддуни муосир ширкат 
варзанд. Бо ба даст овардани истиќлолият ба давлати жавони нав соьибистиылолгардида 
аз тарафи баъзе давлатьои манфиатдор      модельои гуногуни рушд, ьам аврупоц ва ьам 
мусулмониро мехостанд мажбуран љорї намоянд, лекин жомеаи тожик онро эътироф 
накард. Тожикистон тавонист модели миллии худро бо риояву  пос доштани арзишњои  
таърихиву  фарьангї ва расму оини миллц интихоб намоянд. 

Дар давраи глобализатсия ва бархўрди тамаддунњо аз љониби гурўњњои берунии 
радикалї хатарњо вуљуд дорад ва ин омил ба амнияти давлат таъсиру тањдид мекунанд. 
Ба таври даќиќ муайн шудааст, ки сиѐсати гурўњњои радикалї барои љомеа ба амнияти 
кишвар хатарьо эжод менамоянд. Љумњурии Тољикистон сиѐсати бисѐрсамтаи хориљиро 
бо назардошти диќќати асосї додан ба шарикони стратегии худ  бо Русия ва марказњои 
дигари љањонї ба роњ мондааст, ки мањз он давлатьои низ бо ин падида  жангц беамон 
доранд. Принсипи бисѐрсамта - стратегияи муњимтарини геополитикии Тољикистон 
мебошад. Бидуни он, манфиати миллии кишварро дар таъмини амният ба даст овардан 
номумкин аст. 

Муњим аст, ки равиши мустаќили Љумњурии Тољикистон ба масъалаи њамгирої  ба 
назар мерасад.  Президенти  кишвар, мўњтарам  Эмомалї Рањмон таъкид мекунанд, ки 
дар назди њамаи масъалањои муњимтарини иќтисодї  -«зарурати њалли мушкилоти 
бештаре дар бораи амният дар љануби кишварњои Иттињод ва якљоя бо тањдидњо аз 
Афѓонистон» мављуданд. Афзоиши тараќќиѐти фаъолияти гурўњњои «Толибон» дар 
атрофи ИДМ ва берун аз њудуди ИДМ, ављ гирифтани  њаракати Давлати Исломї ба 
Иттињоди мо хатар эљод мекунад, зеро дар байни воњидњои гуногуни ин «њаракатњо» 
шањрвандони давлатњои ИДМ ба назар мерасанд. Сафарбарнамої ба ин њаракатњо дар 
ќаламрави бисѐр давлатњои њамсоя идома дорад ва омили бањснопазир мебошад». 1 

Бо маќсади таъмини амнияти њарбї дар фазои пасошўравї соли 1992 Созмони 
Ањдномаи Амнияти Дастаљамъи (СААД) таъсис дода шуд.  Ба ин иттињоди њарбї - 
сиѐсї  Россия, Беларусия, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Тољикистон ва Арманистон шомил 
мебошанд. Ин созмон на танњо амнияти низомии кишварњои ИДМ ” ро дар бар 
мегирад, ба вазифањои он инчунин, мубориза бар зидди терроризм, тиљорати маводи 
мухаддир, муњољирати ѓайриќонунї, љинояткории муташаккили трансмиллї, 

                                                           
1Рањмон Э. Суханронї дар Самити Иттињоди давлатхои муштараку манофеъ- ИДМ (СНГ). 08.05.2015 // URL:  
http://www.prezident.tj/ru/node/8885 
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аксуламали коллективї ба њолатњои фавќулодда, фалокатњои гуманитарї, доираи васеи 
тањдидњо дар соњаи иттилоот ва мубориза бо кибертерроризм дохил мешавад.   

Тавре зикр гардид, тањдидњое, ки минтаќаро ноором мекунанд экстремизм, 
терроризм ва ќочоќи маводи мухаддир мебошад, ки  минтаќаи Осиѐи Марказиро фаро 
гирифта, ба низоми сиѐсии давлат тањдид мекунад ва тамоми минтаќаро ноором 
сохтааст.  

Тањдидњо ба амнияти кишварамон гуногунанд, омилњои дохилї ва берунї вуљуд 
доранд. Бо вуљуди ин, тањдиди аз њама воќеї аз љониби љавонони гумроњ ба назар 
мерасад, ки ба гурўњњои экстремистї љалб мешаванд». Имрўз садњо љавонони мо дар 
Сурия, Покистон ва Афѓонистон мебошанд. Ќисми љавононе, ки дар давраи љанги 
шањрвандї ва баъди он  аз мактаб ва маориф дур монданд, ба ин гурўњњо шомил 
гардиданд. Баъзеи онњо берун аз љумњурї дар муњољирати мењнатї ыарор доранд ва 
чунин омилњо низ боис мегарданд, ки љавонон ба гурўњњои экстремистї љалб гарданд.  

Хусусияти пайдоиш ва мављудияти ташкилотњои ифротгарои ѓайриќонунї дар он 
аст, ки ин «гурўњњо» усулњои риторикаи иљтимоиро истифода бурда, фаъолияти 
муассисањои давлатиро танќид намуда, мардуми камбизоати саводнокии сиѐсиашон дар 
сатњи паст ќарордоштаро ба ном дастгирї намуда, онњоро сўистифода мебаранд. Тибќи 
тањлилњо, "маркази аслии" љалби низоъ дар минтаќа водии Фарѓона аст, ки минтаќаи 
зуњури фаъолияти инќилобии баъзе кишварњои Осиѐи Марказиро муттањид мекунад. 
Амалиѐти экстремистии ин гурўњњо дар Андиљони водии Фарѓона (соли 2005) нишон 
доданд, ки исломигароѐн мехостанд њокимияти ќонуниро вайрон намуда, халифатро 
таъсис дињанд. Њамин њолат, дар љануби Тољикистон моњи сентябри соли 2015 ба вуќуъ 
пайваст, яъне исломгароѐн, тањти рањбарии раиси Њизби нањзати исломии Тољикистон 
(ЊНИТ), ки он ваќт, фаъолияти ќонунї дошт, амал мекарданд ва маќсади нобуд 
кардани њокимияти ќонунї ва таъсиси давлати исломиро доштанд, вале ба он муваффаќ 
нагардиданд. Ин далели он аст, ки дар љойњои мухталифи минтаќа кўшиши сарнагун 
кардани њокимияти ќонунї бенатиља мебошад. Мувофиќи наќшаи исломгароѐн, аз байн 
бурдани њокимият дар минтаќањои Осиѐи Марказї, мањз дар водии Фарѓона метавонад 
ба ташкили хилофат мусоидат намояд. Аммо таъсири экстремизми исломї дар 
кишварњои минтаќа - Ќирѓизистон, Ўзбекистон ва Тољикистон  хатарнок аст, 
оќибатњои он хеле ногуворанд. Наќшањои онњо таѓйир додани неруи сохторњои сиѐсии 
минтаќа мебошад. Њамин тариќ, мушкилот ва тањдидњои марбут ба дин яке аз 
муаммоњои минтаќавї ва љањонї ба њисоб мераванд ва њалли онњо на танњо ба 
давлатњои Осиѐи Марказї, балки ба љомеаи љањонї низ зарур аст. 

Иќтисоди нињонї, ки вобаста ба ќочоќи маводи мухаддир мебошад, боиси 
монеъаи љиддї барои рушди иќтисоди миллї мегардад, инчунин ба рушди кишвар ва 
таъмини амнияти минтаќавї монеъа мешавад. Ин омил пеш аз њама, паьнгардидани 
низоъ дар љомеа, ноустувории сохтори сиѐсиву иљтимої дар саросари минтаќа 
мебошад. Ќочоќи маводи мухаддир ба инкишофи давлат зарар расонида, ба амнияти 
тамоми минтаќаи Осиѐи Марказї тањдид мекунад. Дар робита ба ин ташаккули 
системањои гуногуни амният на танњо дар сатњи миллї ва минтаќавї, балки  дар зинаи 
љањонї низ зарур аст. 

Дар назди кишварњои Осиѐи Марказї вазифаи ташкили чунин созмон, таъмини 
сулњу субот дар минтаќа ва тањкими амният ќарор дошт. Масъалањои амниятї дар 
гуфтушуниди соли 1996 миѐни Љумњурии Мардумии Чин, Русия, Ќазоќистон, 
Ќирѓизистон ва Тољикистон мавриди назар ќарор гирифта, дар натиља, сарони панљ 
давлат - Чин, Русия, Ќазоќистон, Ќирѓизистон ва Тољикистон дар таърихи "Панљгонаи 
Шанхай " ворид гардиданд, ки дар Шанхай Созишнома оид ба тањкими эътимод дар 
соњаи њарбї ба имзо расид, яъне СЊШ.   

Бехатарии миллї на танњо ба ќуввањои мусаллањи њар як кишвар, балки ба як 
ќатор омилњои дигар - ќудрати иќтисодї, раќобатпазирї, сифати низоми маориф, 
некўањволии шањрвандон ва тарзи фикрронии онњо вобаста аст. Чуноне, ки ыайд 
кардем, терроризм њамчун сарчашмањои тањдиди воќеї ба амнияти аксарияти 
давлатњои Осиѐи Марказї, тањдид намуда сабаби асосии ихтилофњои байниэтникї ва 
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байнигурўњї, таназзули муњити зист, коњишѐбї, ѐ суст инкишоф ѐфтани соњаи иќтисодѐт 
мегардад.   

Соли 2015 Љумњурии Тољикистон консепсияи сиѐсати хориљиро тасдиќ намуда, 
густариши њамкории Тољикистон бо шарикони он дар тањкими амнияти миллї ва 
давлатиро њамчун самти афзалиятноки сиѐсати хориљии худ эълон кард. Узвияти 
кишвар дар Созмони Ањдномаи Амнияти Дастаљамъї (СААД) яке аз омилњои муњими 
таъмини амнияти кишвар ва њифзи субот дар минтаќа мебошад. Инчунин, соли 2015 
Тољикистон раисии ин ташкилотро ба ўњда дошт ва бањри амалишавии як ќатор 
самтњои афзалиятноки раѐсати худ кўшиш намуд.2 

Барои њалли проблемањои иљтимоиву иќтисодї ва сиѐсии кишварњои Осиѐи 
Марказї, табдил додани минтаќа ба минтаќаи стратегии рушдѐфта, ки на танњо ба 
минтаќа манфиатбахш мебошад, балки дар  кишварњои Аврупо низ манфиатдор хоњанд 
буд ва дар ин замина њамкорињои Осиѐи Марказї бо Русия ва Чин ба маќсад мувофиќ 
аст. Ин њолат метавонад ба фароњам овардани шароитњои мусоид барои кишварњои 
Авруосиѐ мусоидат намояд, ки он бояд проблемаи фавќулоддаи љањони имрўза - 
терроризм ва экстремизми диниро љињати таъмини амнияти ин кишварњо њал кунад. 

Масъалањои истиќлолияти давлатї ва амният дар шароити геополитикии имрўза 
басо ањамиятнок ва сариваќтї мебошад, ки дар сиѐсати љањонї мунтазам тањаввулот 
љараѐн дорад. Масъалаи тамоюлњои љањони муосир вазифањои наверо барои 
Тољикистони соњибистиќлол гузоштааст, ки њалли онњо њанўз ба таваљљуњи махсус ниѐз 
дорад. Дар ин росто муттањидсозии давлатњо дар њалли проблемањо таыозои замон 
буда, дар шароити имрўза ногузир аст. Ичунин, дар натиљаи раванди љањонишавї зуњур 
кардани стратегияњои гуногуннавъи давлатњои мухталиф ва зиѐдшавии субъектњои 
ѓайридавлатии иќтисодї ва сиѐсї, ки як ќатор вазифањои ќаблан ба уњдаи давлат ќарор 
доштаро ба зимаи худ мегиранд, мувофиќи маќсад аст: 

Хулоса, Љумњуриии Тољикистон Стратегияи давлатии амнияти миллии кишварро 
тањия намуда, самтњои асосии тањкими амниятро дар заминаи тањдидњо ва хатарњои 
глобалї тарњрезї намуд. 

- Инчунин, заминаи иќтисодии давлат, рањої аз камбизоатї ва вобастагц аз  
муњољирони мењнатї, саноатикунонї дар њалли чор њадафи стратегияи асосии иќтисодї 
барои такомул ва рушди истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон зарур аст. 

-  Амнияти Љумњурии Тољикистон дар заминаи мушкилоти глобалї њамкорї бо 
кишварњои шарик дар сохтори Иттињоди Давлатњои Мустаќил, СЊШ, СААД, САЊА, 
мустањкам намудани ќобилияти мудофиавии давлатро таыозо мекунад. Њамзамон, 
раванди њувиятсозї ва ватанпарварї метавонад заминаи хуби амниятиро фароњам 
оварад. 

- Љумњурии Тољикистон муносибатњои худро бо шарикони стратегии худ 
мустањкам намуда, стратегияи сиѐсати хориљии кишварро дар асоси принсипи дуљониба 
ва бисѐрљониба дар партави сиѐсати дарњои боз тањия намудааст, ки ин барои рушду 
инкишофи кишвар мусоидат менамояд. Муносибатњои дипломатии фаъоли Асосгузори 
Сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти кишвар муњтарам Эмомалї Рањмон 
бо кишварњои дуру наздик яке аз омилњои асосии шинохт ва њимояи истиќлолияти 
давлатї ва худи давлат мебошад. 

 
Адабиѐт: 
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2. Рањмон Э. Истиќлолияти Тољикистон ва эњѐи миллат. Душанбе: Ирфон, Љ.4, 2002.- 

С. 402- 403. 
3. Рањмон Э. Суханронї дар Саменти Иттињоди давлатхои муштараку манофеъ- 

ИДМ, 08.05.2015 // URL:  http://www.prezident.tj/ru/node/8885 

                                                           
2Махмадов А.Н. Факторы Евразийской интеграции Таджикистана и проблемы безопасности / Ахбори Институти фалсафа, 
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      таджикского народа  

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ТАДЖИКИСТАНА В ГОДЫ АВТОНОМИИ 

 

В  конце 1924 года проведения национально—территориального размежевания 

Средней Азии, где  большая часть территории с таджикским населением (почти вся 

Восточная Бухара, некоторые районы северного Таджикистана - Ура-Тюбе, Пенджикент и 

Памир, преобразованный затем в Горно-Бадахшанскую автономную область) вошли в состав 

Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики. В этих районах, 

составляющее преимущественно центральную и юго-восточную часть современного 

Таджикистана, социально-экономическое развитие кишлака во второй половине 20-х годов 

имело свои характерные особенности, обусловленные историческим прошлым и тяжелыми 

последствиями гражданской войны, затянувшейся на территории Восточной Бухары до 1924 

года. 

Социально-экономическое положение Восточной Бухары и Памира, как уже 

отмечалось, была крайне отсталой - даже по сравнению с другими регионами и районами 

Средней Азии. В этих районах не было промышленности и, следовательно, рабочего класса.  

Несколько мелких предприятий, были в Ура-Тюбинском и Пенджикентском вилоятах и 

отошедших к Таджикской АССР при размежевании от Самаркандской области и  не меняли 

общей картины. 

Согласно справочной книге от 1926 года, преобладающая часть населения республики 

(96%) была занята в аграрном секторе,  то ест в сельском хозяйстве. На каждые сто рублей 

дохода, получаемого населением, 90,3 рубля приходилось на долю земледелия, 7,8 рубля - на 

долю животноводства, и только 1,9 рубля составляли прочие источники дохода.
1
  Земледелие 

преобладало в долинных районах республики, животноводство - в горных, хотя и здесь, если 

позволяли природные условия, земледелие занимало важное место в экономике. 

В годы гражданской войны то ест  басмаческого движения сельскому хозяйству 

центральных и юго-восточных районов Таджикистана был нанесен громадный урон. Басмачи 

грабили и убивали мирных жителей, разрушали кишлаки и оросительные системы, отбирали 

скот и уничтожали посевы. 

Согласно архивным данным под влиянием мелко -  буржуазных элементов байства и 

духовенства и по принуждению басмачей около 44 тыс. дехканских хозяйств эмигрировали в 

Афганистан. Особенно большие размеры эмиграция приняла в южных приграничных 

районах. В Сарай-Камарском, Аральском, Джиликульском, Кабадианском и некоторых 

других туманах опустело более половины всех кишлаков.
2
 В районах Восточной Бухары, 

вошедших в состав Таджикской АССР, в 1924/25 хозяйственном году по сравнению с 1914 г. 

вся посевная площадь составляла 48,1%, поливные посевы - 21,2%, поголовье скота - 52,1%.
3
 

                                                           
1 Вся Средняя Азия. Справочная книга на 1926 год. Ташкент, 1926, с. 123. 
2 Народное хозяйство Средней Азии, 1926, №12-13, с. 37. 
3Отчѐт организационного бюро КП(б) Узбекистана в ТАССР. 1925-1927 гг. К 1 Все таджикской конференции. Душанбе, 

1927, с. 17. 
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В структуре земледелия, вследствие разрушения оросительных систем и дефицита хлеба, 

возрос удельный вес зерновых культур при резком сокращении на поливных землях доли 

хлопчатника. По сравнению с довоенным уровнем посевы хлопчатника сократились до 5%.
4
 

Это привело к дальнейшей натурализации дехканского хозяйства. 

Положение трудовых слоев кишлака еще более осложнилось в связи с неурожаем в 

1925 г., который привел к гибели значительной части посевов. 

Таким в общих чертах было состояние сельского хозяйства молодой Таджикской 

республики. 

В некоторых районах республики в это время еще продолжало сохраняться 

напряженное военно-политическое положение. Несмотря на разгром основных сил 

басмачества, отдельные разрозненные банды басмачей, укрывшиеся, в горах,  совершали 

нападения на населенные пункты, чинили грабежи и насилия. К началу 1925 г. на территории 

республики действовало 43 банд, насчитывавших более 1400 басмачей.
1
 Полная ликвидация 

басмачества была осуществлена в ходе проведения в 1925 и 1926 гг. двух комбинированных 

ударных кампаний, включавших военные, политические и хозяйственные мероприятия. 

Аграрный вопрос обострился по ряду причин как, послевоенная хозяйственная разруха, 

эмиграция части населения, не урожайность в 1925 году внесли свои  «коррективы» в 

земельные отношения. 

Напомним, что первые аграрные преобразования Советской власти в Туркестане и 

БНСР привели к некоторым изменениям в характере землепользования на территории, 

вошедшей в состав Таджикской АССР. 

Так, в Ура-Тюбинском и Пенджикентском вилоятах были ликвидированы последствия  

колонизаторской политики царской администрации в земельном вопросе  и  проведена 

частичная  национализация  байских земель.  

В районах  бывшей  Восточной Бухары после разгрома контрреволюции были 

конфискованы земли эмира, его чиновников, активных  участников и пособников 

басмачества. На Западном Памире в двух волостях была проведена земельная реформа. 

Однако все эти меры не могли полностью ликвидировать феодальную собственность на 

землю и другие  средства  производства,  служившую  основой  эксплуатации широких 

трудящихся масс. 

 Источники не дают достаточно полной картины социально-экономического положения 

таджикского кишлака после национально-территориального размежевания. По материалы 

обследования сельского хозяйства отдельных районов республики до известной степени 

восполняют имеющийся пробел. 

Согласно проведенной в 1923 г. переписи населения, в Таджикской АССР 

насчитывалось 135,5 тыс. единоличных хозяйств.
2
 Имеются такие данные в которых 

численность  другая например: так, согласно материалам Народное хозяйство Таджикистана. 

Ташкент, 1926, с.10, в итоговых материалах гнездового обследования сельского хозяйства 

республики в 1925 г. указывается 109,9 тыс. хозяйств. Плотность населения и наличие 

пригодных  для  обработки земель в различных районах была неодинаковой, поэтому  

средний  размер земельных участков на одно хозяйство колебался от 4,3 дес. в Курган-

Тюбинском вилояте до 0,9 дес. в Горно-Бадахшанской автономной области.   

Вследствие пришедших в негодность многих оросительных систем в большинстве 

вилоятов, за исключением западных районов Горного Бадахшана и Курган-Тюбинского 

вилоята, соотношение поливных и богарных  посевов  резко  изменилось в  сторону 

                                                           
4 Там же. 
1 Иркаев М. История гражданской войны в Таджикистане. Душанбе, 1971, с. 511. 
2 ЦГА Тадж ССР, ф. 19, оп.1, д.648. В источниках встречаются и другие данные. в работах Х.Н.Дриккер -143,6 тыс. (см., 

например, ее статью «Из истории борьбы за преодоление феодально-байских пережитков в сельском хозяйстве 

Таджикистана (1917-1929 гг.). - Советское востоковедение, 1956, № 6, с.92), в ряде других работ, в том числе и автора этих 

строк, - 150 тыс. хозяйств (см., например: Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане (1917-1965 гг.). Ду-

шанбе, 1938, с.30), что объясняется в основном несовершенством статистических материалов. Приводимые в настоящей 

работе данные, после сопоставления и анализа различных источников, представляются наиболее достоверными 
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последних, что отрицательно сказывалось на сельскохозяйственном производстве. Особенно 

низким удельный вес поливной пашни был в густонаселенных районах. Так, в Гармском 

вилояте она составляла 27,5%, в Гиссарском - 11,6%, в Кулябском вилояте - 5,5%.
2
 

Особенностью западных районов Горного Бадахшана являлось то обстоятельство, что здесь 

из-за климатических условий земледелие могло вестись только на поливных землях, поэтому 

богарная пашня вообще отсутствовала. Но земель, пригодных для обработки, в горной 

местности этих районов было настолько мало, что население не могло обеспечить себя в 

достаточном количестве хлебом. Иначе обстояло дело в Курган-Тюбинском  вилояте, где 

имелось много свободных земель, но для введения их в сельскохозяйственный оборот 

требовалось осуществление крупного ирригационного строительства, так как богарное 

земледелие из-за малого количества осадков себя не оправдывало. Земледельческое 

население сосредотачивалось в основном в долинах рек, тогда как значительная часть 

территории вилоята оставалась пустынной. Сравнительно лучше поливными посевами было 

обеспечено население самых северных районов республики - Ура-Тюбинского и 

Пенджикентского вилоятов, где велось смешанное богарно-поливное земледелие. 

В Таджикской АССР в целом, несмотря на некоторые особенности отдельных районов, 

ощущалась острая нехватка пригодной для обработки земли, особенно орошаемой. По 

подсчетам комиссии Среднеазиатского  экономического бюро, проводившей в 1925 г. 

обследование сельского хозяйства республики, на 100 гектаров обрабатываемой земли 

приходился 201 сельский житель, а на 100 гектаров поливной земли - 393 сельских жителя.
1
  

Плотность населения на поливных землях в Таджикской ССР была значительно выше, чем в 

других республиках Средней Азии. Объяснялось это гористой местностью Таджикистана, 

создававшей определенный дефицит земли, сокращением поливных площадей в годы 

гражданской войны и невозможностью орошения единоличными дехканскими хозяйствами 

свободных земель. Недостаток земель, находившихся в сельскохозяйственном обороте, 

являлся одной из причин аграрного кризиса в республике. 

Другая причина этого кризиса заключалась в социальном расслоении таджикского 

кишлака, т.е. в крайне  неравномерном распределении земли среди сельского населения, 

сложившегося в ходе развития феодальных отношений. Первые аграрные преобразования 

Советской власти, как было сказано, подорвали, по не ликвидировали прежний аграрный 

строй. После образования Таджикской АССР номинально существовали две основные 

категории землепользования - мильковое (частновладельческое) и вакуфное. В Курган-

Тюбинском вилояте встречалось общинное пользование поливной землей с переделом ее 

через каждые два года, но это не меняло сложившейся системы земельных отношений. 

В категорию мильков входили как байские, так и трудовые дехканские хозяйства. Они 

имели одинаковое юридическое право на землю, но их фактическое положение определялось 

наличием соответствующих средств производства, поезде всего земли. По итогам 

проведенного комиссией Среднеазиатского экономического бюро гнездового обследования 

сельского хозяйства в четырех вилоятах, входивших ранее в состав Восточной Бухары, 

выяснилась следующая картина расслоения  кишлака (см. табл.3 ). 

Таблица 3. 

Группировка хозяйств по размерам посевов на поливной и богарной земле в 1925 г. (в 

процентах).
1
 

Посевные группы Гиссар  Гарм Куляб Курган-Тюбе 

До 0,5 дес. 1,40 4,60 2,85 5,52 

От 0,5 до 1 дес. 6,25 20,92 5,23 6,49 

От 1 до 2 дес. 24,94 32,32 14,88 14,92 

От 2 до 3 дес. 14,00 16,77 132,28 15,61 

                                                           
2 Шарипова И. Предпосылки преобразования общественных отношений в Таджикистане на пути некапиталистического 

развития, ч. 1. Душанбе, 1973, с. 133. 
1 Народное хозяйство Таджикистана. Ташкент, 1926, с. 345. 
1 Народное хозяйство Таджикистана, с. 348. 
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От 3 до 5 дес. 23,13 15,93 25,88 23,20 

От 5 до 10 дес. 19,90 9,32 29,00 25,00 

Свыше 10 дес. 10,33 0,14 8,88 9,26 

 

Из таблицы видны существенные различия в размерах землепользования, наличие 

большого количества малоземельных при одновременном довольно высоком проценте 

крупноземельных хозяйств. По мнению одного из членов комиссии, И.Е.Ходорова, ввиду 

преобладания в республике богарного земледелия хозяйства, имевшие до 3 дес. посева, 

нельзя было считать вполне обеспеченными.
2
  Следовательно, к бедняцкой группе условно, 

т.е. с учетом только посевной площади, относились в Гиссарском вилояте  46,59% всех 

хозяйств, в Гармском - 74,61%, в Кулябском - 36,24% и в Курган-Тюбинском - 42,54% 

хозяйств. Правда, в Курган-Тюбинском вилояте, где все земли были поливными, к вопросу о 

социальной принадлежности отдельных хозяйств, казалось бы, следует подходить иначе, не 

дело в том, что здесь малоземельные хозяйства были намного хуже, чем в других вилоятах, 

обеспечены рабочим скотом. 

Помимо бедноты, владевшей небольшими земельными участками значительная 

прослойка сельского населения совсем не имела земли. К ней относились в Гиссарском 

вилояте 10,38% дворов, в Гармском - 3,35%, в Кулябском - 12,28% и в Курган-Тюбинском -

22,49% дворов.
1
 В совокупности малоземельные и безземельные хозяйства составляли 

подавляющее большинство всех хозяйств. 

Основная масса  трудового дехканства  испытывали  острый недостаток  также в 

рабочем скоте. В годы гражданской войны(басмачества) поголовье скота, как уже 

отмечалось, вообще резко сократилось. Значительная часть его была забита или угнана за 

пределы республики. Оставшийся скот, в том числе и рабочий, сосредоточивался в байских 

хозяйствах, которые в условиях войны и послевоенной хозяйственной разрухи смогли 

увеличить свое поголовье, скупая за бесценок скот у разоряющихся дехкан. 

В Таджикистане в качестве рабочего скота, как правило, использовались волы. 

Самостоятельным в смысле обеспечения рабочим скотом считалось хозяйство, имевшее куш, 

т.е. пару волов. По данным гнездового обследования сельского хозяйства, наличие рабочего 

скота у земледельческого населения характеризовалось следующими показателями. 

Таблица 4 

Группировка хозяйств по степени обеспечения рабочим скотом в 1925 г. 

 (в процентах).
3
 

Группы хохзяйств Гиссар  Гарм Куляб Курган-Тюбе 

Без волов 23,55 23,92 19,51 54,50 

С 1 волом 55,89 36,28 44,38 17,99 

С 2 волами 19,83 36,76 32,70 23,13 

С 3 волами 0,55 2,01 2,64 1,49 

С 4 волами 0,18 0,97 0,77 2,46 

С 5 волами - 0,06 - 0,43 

 

 По таблице очевидно, что подавляющее большинство хозяйств либо имело одного 

вола, либо вовсе не имело рабочего скота. При этом бесскотных  хозяйств  было  

значительно больше, чем беспосевных: в Гиссаре и Курган-Тюбе - примерно в два раза, а в 

Гарме - более чем в семь раз. Как правило, малоземельные хозяйства были обычно 

бесскотными или имели не более одной головы рабочего скота. Следовательно, многие 

дехканские хозяйства, имевшие небольшие земельные участки, не в состоянии были их об-

рабатывать из-за отсутствия рабочего скота и вынуждены были прибегать к его найму. 

                                                           
2 Там же, с. 349. 
1 Народное хозяйство Таджикистана, с. 348. 
3 Там же, с. 349. 
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Примитивные орудия труда местного типа по-прежнему применялись в агранном 

производстве, но после гражданской войны их количество намного уменьшилось. К началу 

восстановительного периода в республике насчитывалось 112 тыс. омачей, 100 тыс. 

кетменей, 85,8 тыс. мол.
1
 Простое сопоставление этих данных с общей численностью 

единоличных хозяйств показывает, что даже при равномерном распределении 

сельскохозяйственного инвентаря его могли тлеть далеко не все хозяйства. Фактически 

значительная часть инвентаря принадлежала байству. Современный инвентарь только 

начинал внедряться в дехканское хозяйство и заметной роли в земледелии еще не играл. К 

концу 1926 г. в республике на один плуг приходилось 727 омачей и 700 кетменей.
2
 

Отчетные данные о распределении хозяйств по посевной площади свидетельствуют  о 

существовании в это время сравнительно большой группы крупно земельных  хозяйств.  

Материалы гнездового обследования не дают сопоставимых данных о наличии в каждой 

посевной группе рабочего скота и сельхозинвентаря, но несомненно - и об этом 

свидетельствуют многие другие источники - значительная их часть концентрировалась в 

крупноземельных хозяйствах. В Гиссарском, Гармском, Кулябском и Курган-Тюбинском 

вилоятах хозяйства с посевом свыше 10 дес. можно условно отнести к байским. Сле-

довательно, в этих вилоятах байские хозяйства составляли около 9-10%. В Гармском вилояте 

крупноземельных хозяйств было мало, но ввиду его перенаселенности и преобладания здесь 

дехканских дворов с небольшими земельными наделами, хозяйства, владевшие 5-10 дес. 

пашни, считаюсь байскими и «вызывали постоянное стремление у дехкан захватить их».
1
 

Забегая несколько вперед, заметим, что именно - в Гармском вилояте в конце 20-х годов осо-

бенно широко развернулось дехканское движение за проведение земельно-водной реформы. 

Социальное расслоение, конечно, не могло сохраниться в неизменном виде со времени 

революции. Часть крупных землевладельцев, прежде всего бывшие чиновники и активные 

участники контрреволюции из числа баев, бежали сначала с бывшим эмиром, а позднее с 

остатками разгромленных басмаческих банд за рубеж. Под влиянием басмачей, как уде 

отмечалось, эмигрировали и многие дехканские хозяйства. Вследствие этого произошло 

неизбежное перераспределение оставшихся земель. Происходило оно стихийно, поскольку 

органы Советской власти на местах были еще слабыми или вовсе отсутствовали. 

Характерны в этом отношении сведения, полученные в результате обследования 

органами Наркомзема некоторых районов Гиссарского вилоята. Например, в Душанбинском, 

Каратагском и Янги-Базарском туманах  эмигрировало 240 хозяйств, после которых осталось 

3545 дес. земли. Из отдельных категорий эмигрантов наиболее крупными землевладельцами  

были  эмирские чиновники. В среднем по трем туманам на одно хозяйство эмирского 

чиновника приходилось 22 дес., а в Каратагском тумане - 34 дес. земли. Несколько 

меньшими до среднему размеру были земельные участки других эмигрантов - баев (21,9 

дес), басмачей (12,5 дес.) и т.д.  Перераспределение оставшихся земель произошло в 

основном в пользу имущественной верхушки кишлака. По трем туманам к малоземельным 

перешло около половины, к середнякам - около трети земель, а малоземельные и 

безземельные хозяйства смогли получить всего около 20% всей оставшейся земли.
1
 

В конечном счете, крупное землевладение сохранило свои позиции, а в отдельных 

случаях и возросло. Так, согласно материалам обследования указанных районов, 190 

многоземельное хозяйств захватили в среднем по 3 дес. земли и увеличили размеры своего 

землевладения примерно до 19 дес. каждое (если считать, что раньше эти хозяйства имели по 

10 дес. земли). К 133 середнякам перешло по 7,6 дес., т.е. по существу они тоже 

превратились в многоземельные хозяйства. Незначительное количество бедняцких хозяйств 

смогло подняться до уровня середняков, но это в целом не меняло положение бедноты. 

                                                           
1 ТАССР. Отчѐт правительства за период с декабря 1926 г. по март 1929 г. Душанбе. 1929, с. 23. 
2 Там же. 
1 См. Шарипов И. Указ. соч., с. 134. 
1 Материалы к вопросу о земельных отношениях в Таджикистане. Под редакцией Б.Б.Карпа. Ташкент-Сталинабад, 1930, с. 

65-66. 
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Концентрация земель у байской верхушки кишлака происходила также в результате 

разорения мелких производителей, которое усилилось в годы гражданской войны и после 

неѐ. Баи отбирали у дехкан землю за долги, а также скупали ее за бесценок у тех бедняков, 

которые из-за отсутствия рабочего скота и сельхозинвентаря не в состоянии были ее 

обработать. 

О широком распространении торговых сделок на землю свидетельствуют материалы 

гнездового обследования четырех центральных вилоятов республики комиссией 

Среднеазиатского экономического бюро. В этих материалах отмечалось, что предметом 

купли-продажи были обычно поливная пашня и усадебные участки, а в Гармском вилояте, 

где ощущался недостаток пахотных угодий, - также богарная земля, стоимость которой по 

рыночным ценам была в несколько раз ниже поливной. Во всех остальных вилоятах богарная 

земля была доступна каждому, кто хотел ее обрабатывать, в пределах кишлачного 

землепользования. Но для большинства дехканских хозяйств, не имевших рабочего скота, а 

иногда и пахотных орудий труда, обработка богарной земли на больших площадях 

оказывалась не под силу. 

Таким образом  сельское хозяйство Таджикистана в годы автономии имело свои 

характерные особенности по районам и регионам, обусловленные историческим прошлым и 

тяжелыми последствиями гражданской войны (басмаческого движения). 
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мудири кафедраи  
муносибатҳои байналхалқӣ 

 

ИҚТИДОРИ  ЭНЕРГЕТИКӢ ДАР ТОЉИКИСТОН ВА ГУСТАРИШИ 

ҲАМКОРИҲО БО ДАВЛАТҲОИ МИНТАҚА 
 

«…Тоҷикистон дорои захираҳои азими энергияи об аст ва 

қодир хоҳад буд,  нерӯи барқи арзон ва аз нигоҳи иқтисодӣ 

даромадҳо ва аз нигоҳи экологӣ поку бехавфро содир кунад. Аз ин 

лиҳоз, мо ояндаи иқтисодии кишвари худро дар рушди соҳаи 
энергетика мебинем». 

Эмомалӣ Раҳмон 
 
Энергетика дар љаҳони муосир  соҳаи калидӣ ба шумор рафта пешравии дигар 

самтҳои иқтисодиву иљтимоӣ аз ин соҳа вобастагӣ  доранд.Бояд зикр намуд, ки 

истеҳсоли аксарияти маҳсулоти саноатӣ ба истифодаи об ва қувваи барқ ниѐз дорад. 

Бино бар ин тавсеаи фаъолияти иқтисодӣ талаботро ба онҳо зиѐд хоҳад намуд. Дар 
навбати худ барои таъмини фаъолияти воситаҳои истеҳсоли қувваи барқ низ, хусусан 

барои таъмини раванди технологии нерӯгоҳҳои барқии ғайриобӣ, истифодаи об зарур 
мебошад [1, 211]. 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мақолаи 

худашон бо номи «Тоҷикистони соҳибистиқлол 15-сола шуд» дар Фаслномаи илмии 

«Ирано-Славика», Маскав, 2 (10), 2006 менависанд, ки «…Аз рӯйи таҳқиқи коршиносон, 

дар дунѐ захираи манобеи табиии сӯхт ва монанди инҳо рӯз аз рӯз коҳиш меѐбад. Аммо 

Тоҷикистон дорои захираҳои азими энергияи об аст ва қодир хоҳад буд нерӯи барқи 

арзон ва аз нигоҳи иқтисодӣ даромадзо ва аз нигоҳи экологӣ поку бехавфро содир 
кунад. Аз ин лиҳоз, мо ояндаи иқтисодии кишвари худро дар рушди соҳаи энегетика 
мебинем»1)[1]*. «Љумњурият», 19 сентябри соли 2006. ↑   

 

Номгӯи нерӯгоҳҳои барқии обӣ 
(НБО) 

Иқтидори энергетикӣ Истеҳсоли солонаи 
барќ 

1. НБО ” и Роғун 3600 МВт 13,1 млрд.КВт- с. 

2. НБО ” и Шӯроб 850 МВт 3,0 млрд КВт ” с. 

3. НБО ” и Шӯроб 850 МВт 3,0 млрд КВт ” с. 

4. НБО ” и Бойғозӣ 600 МВт 2,7млрд КВт ” с. 

5. НБО ” и Сангтӯда ”1 670 МВт 2,733 млрд кВт-с 

6. НБО ” и Сангтӯда ”2 220 МВт 0,9 млрд КВт ” с. 

7. НБО ” и Сарбанд 210 МВт 1,1 млрд КВт ” с. 
8. НБО ” и Шаршар 29,6 МВт 0,25 илрд КВт ” с. 
9. НБО-и Марказӣ 18,0 МВт 0,11млрд КВт- с. 

 
Барои рушди соҳаи энергетика нақшаи нерӯгоҳҳои барқии дарѐҳои Панҷ ва Ому 

 Номгӯи нерӯгоҳ-ҳои барқии обӣ 
(НБО ) 

Иқтидори энергетикӣ Истеҳсоли солонаи 

барқ 

1 НБО ” и Баршор 300 МВт 1,58 млрд.кВт- с. 
2 НБО ” и Андароб 650 МВт 3,35 млрд кВт- с 
3 НБО ” и Пиш 320 МВт 1,66 млрд кВт- с. 
4 НБО ” и Хоруғ 250 МВт 1,28 млрд кВт- с. 

5 НБО ” и Рӯшон 3000 МВт 14,8 млрд кВт- с. 
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6 НБО ” и Язгулом 850 МВт 4,24 млрд кВт- с. 
7 НБО” и «Дарвозаи лоҷувардӣ» 2100 МВт 10,5 млрд кВт- с. 

8 НБО ” и Хостов 1200 МВт 6,11 млрд кВт- с. 
9 НБО-и Ширговат 1900 мВт 9,7 млрд. кВт-с. 
10 НБО ” и Даштиҷум 4000 МВт 15,6 млрд кВт- с. 

11 НБО ” и Ҷумар 2000 МВт 8,19 млрд кВт- с. 

12 НБО ” и Москва 800 МВт 3,42 млрд кВт- с. 
13 НБО ” и Кукча 350 МВт 1,48 илрд кВт- с. 
14 НБО- и Болооби дарѐи Аму 1000 МВт 4,36 млрд кВт- с. 
15 Дар маҷмӯъ 18720 МВт 86,3 млрд. кВт-с. 

Сарчашма:: https://tj.allinweb.ru/mavzui/10039 
 
 Соли 2009 Роҳбари давлат дар Паѐми хеш ба парлумони кишвар зикр намуданд, 

ки таъмини иҷрои барномаҳои мухталифи соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва дар сатҳи 

устувор нигоҳ доштани рушди иқтисодӣ, ки аз Стратегияи миллии рушд барои давраи 
то соли 2015-ум бармеоянд, ба ҳалли мушкилоти энергетикии кишвар вобаста буда, дар 

ин самт бояд вазифаҳои зерин амалӣ карда шаванд: 

«1. Бунѐди нерӯгоҳҳои хурду миѐна ва бузург, хатҳои интиқоли қувваи барқ ва 
таъсиси системаи ягонаи энергетикии мамлакат. 

2. Бо роҳи таъмиру таҷдиди иншооти гидроэнергетикӣ ва барқарорсозии иқтидори 
онҳо, инчунин шабакаҳои интиқоли барқу газ, гузаштан ба истифодаи технологияҳои 
каммасрафи энергия ва таъмин кардани рушди бонизоми соҳаи энергетика. 

3. Бо истифода аз тамоми захираву имкониятҳо ва ҷалби сармоягузории дохиливу 

хориҷӣ дар давоми се соли оянда пурра бо гази табиии истеҳсоли худӣ ва дар чор соли 

оянда бо нерӯи барқ таъмин кардани эҳтиѐҷоти мамлакат ва дар ҳамин асос таъмин 

намудани истиқлолияти энергетикии Тоҷикистон» [2]. 

Бояд қайд намоем, ки бо истеҳсоли нерӯи барқи обӣ, ки Тоҷикистон барои ин 

имкониятҳои бузург дорад, аҳамияти аввалиндараҷа дода мешавад. Ин навъи 

манбаъҳои электрикӣ аз ҷиҳати экологӣ нисбат ба дигар намуди нерӯгоҳҳои барқӣ 
безарар аст, зеро аз НБО ягон намуди партов ва газҳои зараррасон ба муҳит партофта 

намешавад. Расидани Тоҷикистон ба истиқлолияти энергетикӣ маънии бунѐди замина 

барои боз ҳам баланд бардоштани сатҳи зиндагиву хизматрасонӣ ва пешбурди 
иқтисодиѐт, яъне таъмин намудани ҳама соҳа бо энергияи электрикиро дорад.  

Тоҷикистон аз ҷумлаи кишварҳое мебошад, ки дар он захираҳои об нисбатан 
фаровонанд. Ҳар сол дар қаламрави он 64 миллиард метри мукааб оби равон ташаккул 
меѐбад, ки қариб 60 фоизи захираҳои обии Осиѐи Марказиро ташкил медиҳад. Аз чунин 

ҳаҷми бузурги об камтар аз 10 фоизи он барои қонеъ гардонидани эҳтиѐҷоти ҷумҳурӣ 

сарф шуда, ҳаҷми боқимондаи он ба кишварҳои поѐноб ҷорӣ мегардад[1, 210]. Дар 

ҳамкориҳои минтақавӣ рољеъ ба иқтидорҳои энергетикӣ Тољикистон бо кишварҳои 
ҳамсоя фаъолияти судмандро ба роҳ мемонад.  

Бояд гуфт, ки Тоҷикистону Қирғизистон аз ҷиҳати ҷуғрофӣ ва захираҳои обӣ аз 

ҳам тафовути зиѐд надоранд, бештари оби минтақа аз кӯҳистони кишварҳои мо 
сарчашма мегирад ва мо бояд бидуни осеб расонидан ба дигар кишварҳо аз ин 
истифода барем, зеро он метавонад ба рушди иқтисодии мо такон диҳад [3]. Лоиҳаи 
CASA-1000 [анг. Сeneral Asia South Asia- 1000] аз муҳимтарин лоиҳои муштаракест, ки 

интиқоли нерӯи барқро аз Тоҷикистону Қирғизистон ба кишварҳои Афғонистону 

Покистон таъмин мекунад. Иҷрои ин тарҳи азими минтақавӣ амалан ба фоидаи ду 

кишвари содиркунанда аст, ки ба бозори фурӯши нерӯи барқи кишварњои Осиѐи 

Ҷанубӣ роҳ меѐбанд.  
Лоиҳаи мазкур, ҳамкориҳои байниминтақавиро тақвият мебахшад, хамчунин ба 

манфиати иқтисодии тамоми қишрҳои аҳолӣ мусjидат мекунад. Аз ҳама муҳимаш барои 
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инкишофи иқтисодию сиѐсии минатақаҳо имкон медиҳад[4]. Қайд намудан лозим аст, ки 

бо сохта ба кор даровардани нерӯгоҳҳои барқии Роғуну Сангтӯда (№ 1 ва № 2) 

потенсиали энергетикии кишвар ба охир намерасад. Дар ин ҳолат ҳамагӣ 8-10% ин 

потенсиал истифода мешавад. Аз рӯйи лоиҳаҳое, ки дар даврони Шӯравӣ аз ҷониби 

Пажӯҳишгоҳи лоиҳакашии «Гидропоект»- и ба номи С. Жук ба нақша гирифта шуда 

буд, фақат дар дарѐи Панҷ, шохоби асосии Амударѐ имконияти сохтмони 14 адад 

нерӯгоҳи барқии калону хурд ( иқтидорҳояшон аз 300 мВт то 4000 мВт) вуҷуд дорад. Аз 

ин ҳисоб имконоти истеҳсоли 86,3 млрд. кВт-соат нерӯи барқи аз ҷиҳати 

нишондиҳандаҳои иқтисодӣ самараи баланд дошта вуҷуд дорад. Аз имкониятҳои 

истифодаи потенсиали энергетикии дарѐҳои Тоҷикистон, ки аз ҷиҳати иқтисодӣ ҷолиб 

ва аз ҷиҳати техникӣ асоснок мебошанд, чунин лоиҳаҳои сохтмони нерӯгоҳҳои обии 

барқӣ шаҳодат медиҳанд: Дарѐи Оби Хингоб ” 5 адад бо иқтидори умумиаш 712 мВт; 
Дарѐи Сурхоб ” 4 адад бо иқтидори умумиаш 1077 мВт; Дарѐи Кофарниҳон ” 5 адад бо 
иқтидори умумиаш 411 мВт; Дарѐи Варзоб ” 3 адад бо иқтидори умумиаш 100 мВт; 
Дарѐи Зарафшон ” 6 адад бо иқтидори умумиаш 640 мВт; Дарѐи Фондарѐ ” 4 адад бо 
иқтидори умумиаш 510 мВт; Дарѐи Мастчоҳ ” 5 адад бо иқтидори умумиаш 500 мВт; 
Дарѐи Ғунд ” 13 адад бо иқтидори умумиаш 356,4 мВт; Дарѐи Бартанг ” 5 адад бо 
иқтидори умумиаш 485,9 мВт.[5]. Ҳар яки аз дарѐҳои номбаршуда даҳҳо шохобчаҳо 

доранд, ки дар онҳо аз рӯйи тадқиқотҳо зиѐда аз 900 адад нерӯгоҳҳои хурди барқиеро, 
ки иқтидорашон дар доираи аз 100 кВт то 3000 кВт мебошанд, сохтан мумкин аст.  

Аҳамияти ингуна нерӯгоҳҳои хурд барои рушди иқтисодиву иҷтимоии минтақаҳои  
кишвар бағоят калон мебошад. Ҳамзамон бояд зикр намуд, ки рушди ин соҳаи калидан 
муҳим барои густариши муносибатҳо бо дигар давлатҳои минтақа фоидаовар аст 

Чунончӣ, дар борабари ин эҳтиѐҷи давлатҳои дигар мисли Афғонистон, Покистон ва 

Ҳиндустон ба нерӯи барқи обӣ меафзояд. Иқтидорҳои гидроэнергетикии Тољикистон ва 
лоиҳаҳои бузург бо иштироки кишвари мо  ба мисли CASA-1000 бошад хатти 

интиқолро то марзи Ҳидустон мерасонад. Шералӣ Ҷононов сафири Тоҷикистон дар 
Покистон ҳам дар суҳбат ба расонаҳо гуфта буд, ки талаботи Покистон то рафт ба 

энергияи обӣ бештар мешавад: ‚...дар шароити кунунӣ Покистон ба 6 000 МВт нерӯи 
барқ эҳтиѐҷ дорад, вале бо назардошти рушди иқтисод, сохтмони корхонаҳо ва 

афзоиши аҳолӣ ин рақам дар солҳои оянда афзоиш хоҳад ѐфт. Коршиносон ҳисоб 
кардаанд, ки то соли 2021 камбудии неруи барқ дар Покистон ба 10 000 МВт хоҳад 
расид[6]. 

Ҳамин тавр, сохтмони неругоҳҳои барқӣ дар Тоҷикистон  мунтазам идома дорад, 

ки дар оянда ҳаҷми истеҳсоли барқро ба маротиб зиѐд мекунад. ‚Роғун‛  аз муҳимтарин 

ва бузургтарин тарҳҳои энергетикӣ дар  кишвар ва минтақа ба шумор меравад. Дар 
ҳолати пурра ба истифода додани он  кишвари мо аз содиркунандагони асосии барқ дар 

минтақа мањсуб меѐбанд. Агар дар тарњи CASA-1000 ҳамкориҳоиТоҷикистон бо 
кишварҳои минтақа мунтазам рушд ѐбанд, дар дурнамо  барои баромадан ба 
кишварҳои Қазоқистон, Россия, Хитой ва Муғулистон шароити мусоид фароҳам омада 
метавонад. 
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БАЪЗЕ МУАММОҲОИ МАЪМУРИКУНОНИИ ГУМРУКӢ  
ДАР ЗАМОНИ МУОСИР 

 

Бо баробари гузариш ба иқтисоди бозорӣ шиддатнок шудани  раванди ҳамгироии 
иқтисодии байналхалқӣ ва сатҳи баланди раванди ҷаҳонишавӣ дар назди ҳар як 
мамлакат ташаккул, коркард, таҳия ва дар амал татбиқ намудани сиѐсати иқтисодии 
хориҷиро пеш меорад. Дар татбиқи амалигардии сиѐсати савдои хориҷии мамлакат 
нақши аввалиндараҷаро мақомоти гумрук ишғол менамояд, зеро он яке аз мақомоти 
иҷроия ва дар амал татбиқкунандаи робитаҳои иқтисодии хориҷӣ ба шумор меравад. Аз 
гуфтаи боло бармеояд, ки мақомоти мазкур фишанги асосии танзимкунандаи 
фаъолияти иқтисодии хориҷӣ (ФИХ) ба шумор меравад. 

Дар навбати худ қайд кардан зарур аст, ки ташаккули муносибатҳои иқтисодии 
байналмилалии муосир, мақомоти гумрукиро водор месозад, ки ба низоми танзими худ, 
яъне мақомоти гумрук ҳамчун системаи хоҷагидорӣ тағйироти назаррасро амалӣ созад. 
Дар ин хусус, маъмурикунонии гумрукӣ дар мадди аввал меистад, зеро он яке аз усул ва 
воситаҳои амалигардонии қонунгузории гумрукӣ дар доираи мамлакат ба ҳисоб 
меравад. 

Мафҳуми маъмурикунонӣ (аз калимаи лотинии administro ” идора мекунам) дорои 
ду маъно мебошад: якум, идора намудан ва ѐ роҳбарикунӣ ба ягон чиз, дуюм, 
идоракунии бюрократӣ, ба таври расмӣ бо роҳи дохил нагаштан ба он раванд [6, 95]. 
Дар луғатҳои тафсирӣ мафҳуми ‚маъмурикунонӣ‛ дар бисѐрии ҳолатҳо ҳамчун 
фаъолияти идоравӣ бо воситаи супориш ва ѐ амр муайян карда мешавад. Яъне 
хусусияти маъмурикунонӣ ҳамчун вазифаи идоракунӣ, пеш аз ҳама бо мундариҷаи 
фаъолияти он, ки ба усулҳои маъмурӣ асос карда шудааст, муайян карда мешавад. 

Моҳияти мафҳуми ‚маъмурикунонии гумрукӣ‛ асосан аз тарафи намояндагони 
илми иқтисодӣ тадқиқ шудааст. Агар маъмурикунонии гумрукиро ҳамчун фаъолияти 
идоравии мақомоти гумрукӣ пешбинӣ намоем, пас маълум мегардад, ки он дорои 
хусусиятҳои ба худ хос мебошад. Хусусан, танҳо аз ҷониби мақомоти ваколатдори 
давлатӣ дар соҳаи фаъолияти гумрукӣ амалӣ гардонида мешавад. Мақсади асосии он ин 
мусоидат ба рушди савдои хориҷӣ ба шумор меравад. Фаъолияти мазкур дар асоси 
меъѐрҳои ҳуқуқии танзимкунандаи муносибат дар соҳаи фаъолияти гумрукӣ амалӣ 
гардонида шуда, хусусияти комплексӣ ва расмӣ дошта, дар вазифаҳои меъѐрэъҷодкунӣ 
ва фаъолияти қонунтатбиқкунии мақомоти гумрукӣ баѐни худро меѐбад. Худи шакли 
фаъолияти ҳуқуқӣ ин расмиѐтӣ-мурофиавӣ буда, бо тартиби муқаррарнамудаи қонун 
амалӣ гардонида мешавад. Амалисозии он бо роҳу усулҳо ва воситаҳои таъсиррасонӣ 
ба муносибатҳои ҷамъиятӣ дар соҳаи фаъолияти гумрукӣ таҷассуми худро меѐбад. Дар 
байни онҳо расмиѐтҳои гумрукӣ, танзими гумрукию тарифӣ, манъу маҳдудиятҳои 
муқаррарнамудаи қонунгузории мамлакат дар бораи танзими давлатии фаъолияти 
савдои хориҷиро фарқ кардан мумкин аст [9, 501]. 
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Дар адабиѐти ҳуқуқӣ нисбати шарҳи мафҳуми маъмурикунонии гумрукӣ нуктаи 
назари гуногун мавҷуд аст. Ҳамин тавр, М.В. Ивашенко зери мафҳуми маъмурикунонии 
гумрукӣ фаъолияти ташкилӣ-идоравии мақомоти гумруки бо меъѐрҳои ҳуқуқ 
танзимшаванда, ки барои таъмини шаклҳои мурофиавии амалисозии ҳуқуқ ва 
ӯҳдадориҳои субъектони муносибатҳои ҳуқуқӣ дар соҳаи фаъолияти гумрукӣ равона 
шудаанд, мефаҳмад [8, 12]. 

О.Ю. Бакаев маъмурикунонии гумрукиро ҳамчун фаъолияти идоравии мақомоти 
гумрукӣ, ки барои мусоидат ба рушди савдои хориҷӣ ва расонидани хизмат ба шахсони 
интиқолдиҳандаи мол ва воситаҳои нақлиѐт аз қаламрави гумрукӣ, инчунин иҷроиши 
вазифаҳои фискалӣ, ҳифзи ҳуқуқӣ ва назоратӣ равона карда шудааст, маънидод 
кардааст [6, 96]. 

С.Н. Гармонников мафҳуми маъмурикунонии гумрукиро барои мамлакатҳои 
аъзои Иттиҳоди гумрукӣ ба таври зерин мухатасаран баѐн менамояд: маъмурикунонии 
гумрукӣ ин аз ҷониби мақомоти гумрукӣ татбиқи фаъолияти гумрукӣ ва ѐ фаъолияти 
мақомоти гумрукӣ оид ба татбиқ ва таъмини риояи қонунузории гумрукӣ мебошад‛ [7, 
11]. 

Ҳамин тавр, С.Ф. Прушак зери мафҳуми маъмурикунонии гумрукӣ амалкунии 
системаи ташкилии идораи гумрукиеро дар назар дорад, ки он ҳамчун воситаи 
амалисозии вазифаҳои танзимӣ ва фискалии мақомоти гумрукӣ, таъмини устуворӣ ва 
сифатнокии ҳаракати мол аз сараҳади гумрукӣ ва пасткунии сатҳи вайронкуниҳои 
қоидаҳои гумрукӣ баромад менамояд [10]. 

Ҳамин тавр, аломатҳои асосии маъмурикунонии гумрукӣ ҳамчун фаъолияти 
идоравии мақомоти гумрукӣ инҳо ба шумор мераванд: содагӣ ва фаврияти 
барасмиятдарории гумрукӣ; интихобӣ будан ва кофиятии назорати гумрукӣ; 
шаффофият ва пешгӯии амали мақомоти гумрукӣ нисбати иштирокчиѐни ФИХ ва 
нуқтаи назари ҳамкорӣ бо онҳо; ихтисори хароҷот нисбати иҷроиши қонунгузории 
гумрукӣ аз ҷониби ҳамаи иштирокчиѐни ФИХ дар соҳаи фаъолияти гумрукӣ; 
содагардонӣ ва ҳамоҳанггардонии шаклҳои ташкилӣ-ҳуқуқӣ дар сатҳи байналхалқӣ ва ғ.  

Ба маъмурикунонии гумрукӣ аломати меъѐрнокӣ хос мебошад. Дар доираи 
системаи чораҳои мақомоти гумрукӣ маъмурикунонии гумрукӣ ба тақсимоти ташкилии 
вазифаҳои мақомоти гумрукӣ асос карда мешавад. Маъмурикунонии гумрукӣ дар 
доираи раванди амалисозии меъѐрҳои расмиѐтии қонунгузории гумрукӣ, ки тартиби 
интиқоли мол ва воситаҳои нақлиѐтро аз сарҳади гумрукӣ ба танзим медароранд, амалӣ 
гардонида мешавад. Ин моро ба он водор месозад, ки маъмурикунонии гумрукӣ дар худ 
ин гуна категорияҳоро ҳамроҳ менамояд, ба монанди ‚раванди гумрукӣ‛, ‚расмиѐти 
гумрукӣ‛, ва ‚истеҳсолоти гумрукӣ. Дар доираи системаи идоракунии давлатӣ дар 
соҳаи фаъолияти гумрукӣ мақомоти гумрукӣ субъекти раванди маъмурикунонӣ ба 
ҳисоб мераванд. Дар асоси ин мазмун, маъмурикунонии гумрукӣ инчунин дар натиҷаи 
татбиқи расмиѐтҳои маъмурӣ ва истеҳсоли хизмати гумрукӣ амалӣ гардонида мешавад 
[11, 61]. 

Ба ҳисоб гирифтани он, ки муносибат дар соҳаи фаъолияти гумрукӣ 
пайдошаванда, пеш аз ҳама ташкилӣ мебошад, бинобар қайд намудан мумкин аст, ки 
маъмурикунонӣ ” ин меъѐри ба тартиб андохташудаи ҳуқуқи ташкилӣ-идоравии 
фаъолияти мақомоти салоҳиятдори ҳокимияти давлатӣ, ки барои таъмини шаклҳои 
мурофиавии амалисозии ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои субъектони муносибатҳои ҳуқуқӣ дар 
соҳаи фаъолияти гумрукӣ равона шудаанд, фаҳмида мешавад.  

Масъалаҳои дар боло ҷойдошташудаи маъмурикунонии гумрукиро дар доираи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ менамоем. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз лаҳзаи ба даст 
овардани истиқлолият, хусусан, ба як қатор сохторҳои санадҳои меъѐрӣ-ҳуқуқӣ дар 
соҳаи фаъолияти гумрукӣ тағйиротҳои куллӣ ба амал оварда шуд. Ба ин пеш аз ҳама 
қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ‚Дар 
бораи танзим ва назорати асъор‛ аз 4-уми ноябри соли 1995, №112, Қонуни Ҷумҳурии 
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Тоҷикистон ‚Дар бораи тарифи гумрукӣ‛ аз 25.10. 2003, №450, Кодекси нави гумрукӣ, 
ки 3-уми декабри соли 2004 қабул шудааст, инчунин дигар санадҳои қонунгузорӣ, ки 
барои танзими фаъолияти гумрукӣ равона карда шудаанд, қабул гардид.  

Дар натиҷаи таҳлили санадҳои ҷойдошта, хусусан нисбати маъмурикунонии 
гумрукӣ ягон қайдҳо мавҷуд нестанд. Аммо бо мурури замон ҳангоми фаъолияти 
минбаъдаи хеш, мақомоти гумрукии ҷумҳурӣ консепсияи рушди хешро дар 30-уми 
октябри соли 2008 №525 қабул намуд, ки дар он хусусан маъмурикунонии гумрукӣ 
чунин шарҳро гирифта аст: маъмурикунонии гумрукӣ ин маҷмӯи усул ва воситаҳои 
риояи қонунгузории гумрукӣ аз ҷониби шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ҳангоми интиқоли мол 
ва воситаҳои нақлиѐт аз қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.  

Аз ин таҳлилҳои болоӣ маълум мегардад, ки дар доираи ҷумҳурии мо низ мафҳуми 
маъмурикунонии гумрукӣ ба таври меъѐрӣ дар санадҳои меъѐрӣ зикри худро наѐфтааст 
ва нисбати он шарҳи ягона мавҷуд нест. Пас, барои боз ҳам вусъат бахшидан ба 
ташаккул ва рушди маъмурикунонии гумрукӣ ҳамчун раванди идоракунӣ пешниҳоди 
чунин чораҳо зарурӣ дониста мешавад: 

 ворид намудани тағйиру илова ба Кодекси гумрукӣ; 

 камгардонии ҳаҷми иқтибос ба дигар санадҳои байналхалқӣ; 

 васеъгардонии ҳамкориҳо дар доираи рушди минбаъдаи мақомоти гумрукӣ 
дар ҷодаи таъмини амалигардии раванди маъмурикунонии гумрукӣ; 

 таъмини байниҳамтаъсиркунии мақомоти гумрукии ватанӣ бо хориҷа дар 
ҷодаи ҷорикунии технологияҳои гумрукӣ ва мубодилаи иттилоотӣ оид ба 
ҳуқуқвайронкуниҳои гумрукӣ, ҷиноӣ ва ғ. 

Таҳлилҳо нишон доданд, ки дар Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бинобар мавҷуд будани як қатор муаммоҳо ва душвориҳо низоми 
маъмурикунонии гумрукӣ дар сатҳи лозима инкишоф наѐфтааст. Дар навбати худ аз 
нуқтаи назари маъмурикунонии гумрукӣ идора накардани фаъолияти гумрукӣ ҳалли 
муаммоҳо ва душвориҳо тӯл кашида истодаанд, ки ба он инҳоро ҳамроҳ намудан 
мумкин аст:  

1) нодуруст декларатсиякунонии мол аз ҷониби иштирокчиѐни фаъолияти 
иқтисодии хориҷӣ; 

2) пурра татбиқ нашудани технологияи гумрукию логистикӣ дар раванди 

ҳамкориҳои мақомоти гумрук ва иштирокчиѐни фаъолияти иқтисодии хориҷӣ; 
3) надоштани маълумот дар бораи равандҳои фаъолияти субъектони 

хоҷагидории мамлакатҳои хориҷӣ, инчунин системаи иттилоотдиҳии мақомоти гумруки 
Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба нархгузорӣ, тахассуси тиҷоратию саноатӣ ва тамоюли 
ҷаҳонӣ дар тақсимоти байналхалқии меҳнат; 

4) номукаммалии назорати бадъи барасмиятдарории гумрукӣ ва тадбиқи 

принсипҳои аудит дар он; 
5) таъминоти иттилоотию таҳлилии фаъолияти ҳифзи ҳуқуқ, аз ҷумла 

оперативӣ-ҷустуҷўии мақомоти гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
6) номукаммалии ҳамкории воҳидҳои фаврии мақомоти гумруки Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва назораткунанда; 
7) муаммоҳои омодакунӣ ва бозомўзии кадрҳо барои мақомоти гумруки 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, бахусус мутахассисон дар соҳаи идоракунӣ ва назорат; 
8) пурра татбиқ нашудани системаи равзанаи ягона; 
9) мавҷудияти зуҳуроти коррупсионӣ дар мақомоти гумрук ва ғ. 
Мавҷудияти муаммоҳои зикршуда боиси пастшавии самаранокии фаъолияти 

маъмурияти гумрукӣ, рақобати носолим, воридшавии молҳои пастсифат ба бозори 
дохилӣ ва дигар зуҳуроти манфӣ мегардад. Вазъи ҷойдошта зарурати ташаккули 
муносибатҳои навро дар маъмурияти гумрукӣ ба миѐн меорад, ки он имконият медиҳад 
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ба тағйироти мутобиқи таҷрибаи байналмилалӣ, талаботи ҷомеа ва давлат баамалоянда 
таваҷҷўҳи зарурӣ зоҳир намоянд. 

 Ба ғайр аз масъалаҳое, ки дар боло қайд шудаанд, то ҳол қисми назарраси онҳо 
ҳалли худро ѐфтаанд, инчунин дигар масъалае, ки айни замон муҳим мебошад, диққати 
аввалиндараҷаи шахсони мансабдори мақомоти гумрукиро ба худ ҷалб месозад ин дар 
дараҷаи паст қарор доштани сифати хизмати гумрукии барасмиятдарории гумрукӣ ба 
ҳисоб меравад, ки ин низ дар навбати худ метавонад, якум ба худи фаъолияти 
субъектони хоҷагидор, дуввум бевосита ба иқтисодиѐти мамлакат таъсири манфӣ 
расонад.  

Ҳамин тариқ, бо мақсади бартарафсозии масъалаи ҷойдошта муайян намудани 
чораҳои асосӣ ва афзалиятдор муҳим мебошад. Дар ин самт истифодаи самаранок ва 
ҳамаҷонибаи равзанаи ягона, татбиқи декларатсикунонии электронӣ ва таъмини рушди 
минбаъдаи онҳо ҳамчун асос дар таъмини сифати дилхоҳи барасмиятдарории гумрукӣ 
таъсири назаррас расонида, ба суръати афзоиши гардиши савдои хориҷии мамлакат як 
қадар беҳбудӣ меорад.  
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 сиѐсатшиносї 

 
ОИД БА МАСЪАЛАИ МУНОСИБАТЊОИ ЊОКИМИЯТИ ДАВЛАТЇ ВА 

ВОСИТАЊОИ АХБОРИ ОММА ЊАМЧУН ОБЪЕКТ ВА ПРЕДМЕТИ ТАДЌИЌ 
 

Масъалаи муносибату њамкории дуљонибаи њокимияти давлатї ва воситањои 
ахбори омма беш аз пеш рўзмарра мегарданд. Якум, аз он лињоз, ки шароити муосир ба 
роњ мондани фаъолияти идоракунии њокимияти давлатї бе иштироки ресурси пурзўри 
воситањои ахбори омма ѓайриимкон мањсуб меѐбад. Дуюм, ин ки пањлуњои масоили 
муносибати њокимияти давлатї ва воситањои ахбори омма ба тадќиќу пажўњиши 
бунѐдї ниѐз доранд. Категорияи асосии мушкилии баррасигардида њокимият буда, он 
як ќатор тавзењот дорад, ки  дида баромадани онњо барои боз њам жарфтар дарк 
намудани муносибати њокимият ва ВАО-ро таќозо мекунад.  

Луѓати тафсирии Советї њокимиятро њамчун «тавон ва имкони расонидани таъсир 
ба фаъолият ва рафтори одамон бо ѐрии ягон васила ” ирода, авторитет, њуќуќ, зўрї» 
маънидод менамояд. Луѓати фалсафї њокимиятро њамчун «шакли муносибатњои 
иљтимої, ки дорои тавон ва имконияти таъсир ба характер, самти фаъолият ва рафтори 
одамон, гурўњњои иљтимої ва синфњо тавассути механизмњои ташкилї-њуќуќии 
иќтисодї, идеологї, инчунин бо ѐрии авторитет, анъана, зўрї» тафсир менамояд. 
Луѓати сиѐсї њокимиятро њамчун «таъсири муташакилона ба шуур ва рафтори одамон, 

ки ба амалї сохтани маќсадњои умумї равона мегардад» - маънидод менамояд [1,121]. 
Дар њамин љо омадааст, ки «Њокимият њамеша дар шаклњои расмї, яъне  аз љониби 
љомеа ва давлат муайяншуда ифода меѐбад ва барои пеш бурдани роњбарї (курс) бо 

воситаву нињодњо, зўрї низ таъмин мебошад» [1,121]. 
Тафсири дигари њокимият низ вуљуд дорад, ки он њамчун «тавон, ѐ худ имконияти 

потенсиалии одамон оиди ќабули ќарор, ки ба фаъолияти одамони дигар таъсир 
мекунад»; «муносибати ироданоки вежаи субъект ба объекти ин муносибат. Вай иборат 
аст аз бедор кардан ба фаъолият, ки субъекти дуюм бояд бо хости якум амал намояд»; 
«яке аз намудњои муњими таъсири сиѐсї, муносибати вежа миѐни ду субъект, ки  яке ба 
фармони дигаре тобеъ мебошад, ки дар натиљаи он субъекти њоким ирода ва манфиати 

хешро амалї месозад» - маънидод мегардад [2,61]. 
Дар назарияи муосири илми сиѐсї консепсияи системавї ва таркибї-функсионалї 

коркард шудааст, ки пеш аз њама, бо корњои  Т. Парсонс, Д. Истон, Г. Алмонд, М. 
Крозе ва дигарон алоќаманд мебошад. Аз нуќтаи назари Т. Парсонс њукумат хусусияти 
муттањидкунандаи вежаи системаи иљтимої мебошад, ки маќсади томияти онро нигоњ 
доштан, ироаи маќсадњои коллективї бо назардошти манфиатњои љузъиѐти алоњида, 
инчунин таъмини бањамвобастагии функсионалии зерсистемаи љомеа дар заминаи 
консенсуси шањрвандон ва ќонунигардонии сарвариро дорад. Т. Парсонс њокимиятро 
танњо дар паланди (ченаки) сиѐсї дида, вежагињои дигаронро берун аз назар мемонад 

[3,308]. Бихевиористон Г. Лассуэлл, А. Каплан, Р. Даль њама гуногунии муносибати 
њокимиятро ба муносибати миѐни акторњо (субъектон, иштирокчиѐн) бо назардошти 

ирода, боварї ва манфиатњои онњо алоќаманд медонанд [4, 82-83]. Дар кулли 
муйянкунандањои пешнињодгардида нишонаи асосии њокимият имкониятњо ва тавони 
таъсири вай ба љараѐни раванд тавассути амалисозии як ќатор механизмњо мебошад. 
Ин имкон медињад, ки њокимияти сиѐсї, ба маънои васеаш, моли (абзори) на танњо 
давлат, балки нињодњои дигари сиѐсї, аз љумла, ВАО низ мебошад, ки онњо, дар 
навбати хеш, дорои василањои пуртаъсиранд. Дар ин маврид тибќи ифодаву тафсирњои 
номбаршуда механизмњои амалисозии њокимиятро дар мисоли таъсири њокимияти 
давлатї ба ВАО ва баръакс, аксулљавоби ВАО ба њокимияти давлатї тасаввур кардан 
мумкин аст. Воситањои ахбори омма дар баробари ин, њамчун яке аз љузъиѐти 
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механизми њокимияти давлатї ва  сохтори худмухтор мебошанд, ки ќодиранд ба ќабули 
ин ѐ он ќарор таъсир карда тавонанд.  

Њокимияти давлатї характери оммавї дорад ва дар љомеаи шањрвандї ба таври 
кушода ва озод амалї мегардад. Аз ин лињоз њамкории зич бо воситањои пањну пахши 
иттилоот зарур мебошад. ВАО барои давлат сарчашмаи муњими амалисозии 
манфиатњо, то њатто барномањои сиѐсї мебошанд. Давлат ВАО-ро њамчун воситаи 
пурмањсули пањну пахши иттилоот ба шунаванда (реципиент) ва василаи таъсир ба 
афкори умум эътироф мекунад. Имкониятњои масс-медиа дар ташаккули афкори умум 
ба њокимияти давлатї имкон медињад, ки симои хешро мутобиќи маќсадњои дар пеш 
гузоштаи худ бунѐд созад. Воситањои ахбори омма ќодир аст, ки дар љомеа афкори 
ягонаи заруриро эљод кунад, ки ба шароити замона мутобиќ  кунад ва барои 
бомуваффаќият дар амал татбиќ намудани вазифањои аз љониби њукумат гузошташуда 
мувофиќат намояд. 

Худ мафњуми воситањои ахбори омма мисли мафњуми њукумат таърифи бисѐр 
надорад. Таърифи ќобили ќабули умум он мебошад, ки дар ќонуни ВАО нишон дода 
шудааст: «Воситањои ахбори омма иборат аз матбуоти даврї, инчунин агентињои 
иттилоотї, барномањои телерадио, кинохроника, сабтњо, барномањои аудио - ва 

аудиовизуалї фањмида мешаванд» [5]. Дар баробари ин, «иттилооти оммавї ” хабарњо, 
маводњои чопї аудивизулї ва иттилооти дигар дар бораи шахсиятњо, предметњо, 
далелњо, воќеањо, њодисањо, инчунин андешањое, ки бо ѐрии воситањои матбуотї ва 
аудиої ва видеої барои доираи васеи  истифодабарандагон пањн карда мешаванд», 
«нашри матбуотї, яъне рўзномањо, њафтаномањо, журналњо, алманахњо, маљмўањо ва 

бюллетенњо, ки номи доимї, раќами тартибї ва ваќти муайяни чоп» [5] мебошанд. Зикр 
кардан ба маврид аст, ки се шакли асосии ташкили ВАО мављуд мебошанд: хусусї, 
давлатї ва љамъиятї. Ташкили хусусии ВАО, ки масалан, дар ИМА афзалият доранд, 
дар ихтиѐри хусусї ќарор дошта, танњо аз њисоби реклама ва хайрияњои хусусї 
маблаѓгузорї мегарданд. Барои онњо раќобати љиддї дар ба даст овардани даромад аз 
реклама ва тамошобин характернок мебошад. Камбудии муњими тарзи ташкили 
коммерсионии масс-медиа, ин вобастагии бевоситаи онњо аз рекламадињандањо ва 
хўљаинон, инчунин бинобар талоши шўњрат ба гўшаи фаромўшї мондани манфиатњои 
љамъиятї ва меъѐрњои этикї  мањсуб меѐбанд. Дар шароити тарзи ташкили давлатї 
ВАО ба давлат мутааллиќ буда, бевосита аз љониби он маблаѓгузорї ва назорат карда 
мешаванд. Афзалияти ин шакли ташкил, ки масалан, дар Франсия бештар ба назар 
мерасанд, ин мустаќиллияти ВАО аз капитали калон ва зери назорати парламент ва 
њокимият ќарор доштани онњо мебошад. Вале маблаѓгузории давлатии ВАО метавонад 
раќобатпазирї ва тобеъ гардидани онњоро ба њокимияти доро ва бюрократї паст 
намояд. Дар баробари ин, он ба буљати давлатї бори гарон мебошад. 

Тарзи ташкили љамъиятї-њуќуќии ВАО кўшиш ба харљ медињад, ки онњоро аз 
вобастагии давлатї ва хусусї озод намояд. Тибќи модели мазкур онњо асосан аз љониби 
андози махсус, ки одамон месупоранд, њуќуќи шахси њуќуќї ва худидораро доранд, вале 
дар маљмўъ аз љониби шўрои љамъиятї назорат карда мешаванд, ки намояндаи 
гурўњњои љамъиятї ва ташкилотњои муњим мебошанд. Ин модели ташкили радио ва 
телевизион дар ЉФГ афзалият доранд. Дар баробари ин, он љо телевизион ва радиои 
хусусї низ фаъолият менамоянд. Матбуот бошад, пурра дар ихтиѐри моликияти хусусї 
мебошад.  

Њар се шакли ташкили ВАО универсиаливу бенуќсон намебошанд. Эњтимолан 
мустаќилияти ВАО-ро аз таъсири маќомотї танњо њар се шакли тавъами ташкили онњо 
бо назардошти мухтассоти кишвари алоњида кафолат дода метавонад. Муќаррар, ки 
ВАО новобаста аз шакли ташкилашон манфиати љомеа, гурўњи мухталифи иљтимої, 
шахсони алоњидаро ифода мекунанд. Фаъолияти онњо оќибати муњими љамъиятї-сиѐсї 
доранд, зеро характери иттилоот, ки ба шунаванда пањн карда мешаванд, муносибати 
онро бо воќеият ва самти фаолияти иљтимої муайян менамояд. Барои њамин њам, 
мутобиќи назари сиѐсатшиносон ВАО на танњо иттилоъ медињанд, балки инчунин 
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ѓояњо, диду назар, таълимот ва барномањои сиѐсиро тарѓиб мекунанд ва дар баробари 
ин дар идораи љомеа ширкат меварзанд. Тавассути ташаккули афкори умум ВАО 
инсонро ба амалу њаракати муайян њидоят менамояд. Њамаи ин  ба афзудани иштироки 
сиѐсии љомеа ва ташаккули мавќеи шањрвандии он мусоидат менамояд. Њар як 
шањрванд дар давлати демократї ва њуќуќбунѐд њуќуќи комил дорад, ки њар он чи, ки 
дар дохил ва беруни кишвар рўй медињад, донад. Чї тавре, ки дар аксар тадќиќотњо 
зикр мегардад ва аз амалияи рангин бармеояд, бидуни озодии баѐн демократия ва 
бидуни демократия озодии баѐн вуљуд надорад. Дар навбати хеш озодандешї ва 
демократия бидуни матбуоти озоду мусатаќил маъно надорад ва ВАО дар мавриди 
мазкур њамчун як љузъи системаи демократї дар баробари парламент, маќомоти 
њокимияти иљроия ва судї мустаќил мањсуб меѐбанд. Дар ин паланд ВАО «њокимияти 
чањорум» арзѐбї мегардад. Ифодаи образноки мазкур на танњо ВАО-ро њамчун 
њокимият муаррифї менамояд, балки дар бораи њокимияти махсусу вежае њарф 
мезанад, ки аз љињати характер ба њокимияти ќонунбарор, иљроия ва судї монанд 
намебошанд. Ин мухтассот дар чї зоњир мегардад? Пеш аз њама дар он, ки ин њокимият 
ба чашм ноаѐн мебошад. Вай бо њар гуна маќомоти иљтимоии ќонунбарор, иљроия ва 
њифзи њуќуќ муљањњаз намебошад. ВАО ќодир нестанд, ки фармон дињанд, вазифадор 
кунанд, љазо дињанд, ба љавобгарї кашанд. Аслињаи асосии онњо ин сухан, овоз ва 
тасвир мебошанд. Онњо танњо иттилооти муайянро, яъне хабар, фикрронї, бањодињї, 
тасдиќ ва ѐ инкори воќеот, зуњурот, рафтору кирдори шахсони алоњида, гурўњи одамон, 
њизбњо, муассисањои љамъиятї, њукумат ва ѓайраро ифода мекунанд.  

Тибќи гуфтањои боло метавонем бигўем, ки ВАО њамчун љузъи људонопазири 
коммуникатсияи сиѐсї баромад мекунад. Дар љомеаи постиндустриалї њокимияти 
иттилоотї ва интелектуалї дар идораи љомеа таъсири пул ва маљбурсозии давлатиро як 
тараф сохта, худ неруи њалкунанда мегардад. Соњиби бевосита ва махсусан, 
пањнкунандаи маълумот ва иттилооти дигари муњими сиѐсї мањз ВАО мебошанд. Вай 
муассисањое мебошанд, ки барои пањну пахши кушоду оммавии ахбори мухталиф 
тавассути васоити техникии махсус ба њар як шахс сохта шудаанд. 

Аксар муњаќќиќони воситањои ахбори оммавї наќш ва таъсири ВАО-ро ба сиѐсат 
ва баръакс ба таври ба худ хос тасвир менамоянд. Баъзењо чунин мењисобанд, ки дар 
ояндаи наздик давраи «медиократия» - њокимияти ВАО фаро мерасад, яъне шунаванда 
(реципиент) натанњо иттилооти оддиро истимоъ мекунад, балки аз рўи диду меъѐри 
муќаррарнамудаи масс-медиа хабардор мегарданд. Пажўњишгарони дигар, масалан, 
муњаќќиќи машњури америкої сотсиолог Олвин Тоффлер дар охири асри ХХ чунин 
мењисобад, ки дониш ва иттилоот ресурси (имконият) њокимият мегардад. Аллакай 
имрўз дар кишварњои постиндустриалї «дониш аз рўи афзалиятњои хеш, ба мисли 
беохир буданаш, ба њама дастрас ва демократї буданаш ба худ неру ва боигариро тобеъ 
сохта, омили муайянкунандаи фаъолияти њокимият гаштаанд». Дар раванди рушди 
љамъиятї чунин ресурсњои анъанавии њокимият, ба мисли неру ва боигарї таъсири 
худро гум мекунанд, вале тамоман гум намегарданд. Соњиби њокимияти воќеї онњое 

мешаванд, ки молики дониш ва иттилоот мебошанд [6]. 
Бањогузории таъсири (афзалиятноки) рўзафзуни воситањои ахбори омма ба сиѐсат 

ва љомеа мухталиф мебошанд. Баъзе олимон, масалан, О. Тоффлер дар он нишонањои 
љадиди тамаддуни пешќадам ва гуманистї, љомеаи иттилоотиро мебинад, ки майлу 
њаракати воќеї ба сўи давлати гуногунтабаќавї, инфиродї, зиддибюрократї, љўяндаву 
ташаббускор, шањрвандиву демократї ва ќудрати њалли мољароњои тезу тунди 

муосирро   дорад [7,199]. Онњо таъсири зиѐд ба шунаванда дошта, ќодиранд, ки 
сиѐсатро ба маънои хубаш муаррифї кунанд, аз љониби дигар, ба дастгирии пулию 
молии давлат ниѐз доранд. Нишондоди О. Тоффлер оиди табиати духўра доштани ВАО 
мухтассоти муносибати онро бо њокимият дар Тољикистони муосир ташаккул медињад, 
ки масс-медиа дар баробари соњиби имконияти васеъ буданаш ба давлате, ки он ба 
амалї намудани ин ѐ он сиѐсати иттилоотї њавасманд мебошад, осон тобеъ мешавад.  



 

24 
 

Олими машњури рус дар соњаи назарияи журналистика Е.П. Прохоров дар бораи 
табиати ВАО ва иштироки он дар раванди сиѐсї ва дар системаи муносибатњои 
љамъиятї тадќиќот мегузаронад. Аз нигоњи ў ВАО њамчун табиб набзи њаѐтро дар даст 
дошта, тактика ва стратегияи «муолиљаи» заруриро барои барќарор ва бењдошти 
«саломатии» љомеа муайян менамояд. ВАО аз мавќеи неруњои љамъиятие, ки онро 
муаррифї мекунанд, баромад намуда вазъи корро дар ин ѐ он самти њаѐти  иљтимої 
бањогузорї мекунанд, маслињатњо медињанд, дар баробари ин ба онњое талабот 

пешнињод менамоянд, ки онњо њуќуќи ќабули ќарори зарурии њукуматї доранд [8,64]. 
Фикри мазкур бевосита бо муйянкунандаи классикии њокимият, ки М. Вебер пешнињод 
кардааст, пайвастагї дорад: «Њокимият маънои имконияти итоат кунонидан ба 

фармонро дорад» [9,99]. 
Мухтассоти назарњоро нисбат ба рушди коммуникатсияи сиѐсї ва њамкории 

њокимият ва ВАО аз нигоњи назарияи матбуоте, ки дар доираи илмї ќобили ќабул аст, 
дида баромадан мумкин аст. Дарки илмии мавќеи воситањои ахбори омма дар љомеаи 
муосирро се муњаќќиќи машњури назариѐтчї ва таърихнигори америкої  Фред С. 
Сиберт, Уилбур Шрамм ва Теодор Питерсон дар кори худ «Чањор назарияи матбуот»  

њанўз 1956 замина гузоштаанд [8,63]. Кулли консепсияњои матбуот мутобиќи назарияи 
озодии баѐн ва назарияи масъулияти иљтимої бармеояд. Чї тавре, ки муалифони китоб 
зикр мекунанд, дар њар як чањор назария муаммои масъулияти матбуот дар назди 
нињодњои мухталифи сиѐсї њалли худро ѐфтаанд. Аксар тадќиќотњои кори мазкур 
актуалияти худро нигоњ доштааст. Муаллифон чањор назарияи асосии матбуотро људо 
менамоянд: авторитарї, тоталитарии советї, либертарианї ва назарияи масъулияти 
иљтимої. Назарияи авторитарї матбуотро њамчун «хизматгори давлат» ва шахсони дар 
сари њокимият буда мебинад. Консепсияи мазкур модели аввалияро барои аксар 
системаи миллии матбуот дар љањон муайян кардааст ва то имрўз фаъолият менамояд. 
Яке аз шаклњои назарияи авторитарї бо гузашти замон ба модели худмухтор, яъне 
назарияи коммунистии советии матбуот мубаддал гаштааст. Матбуоти советї њам 
мисли варианти авторитарї василаи њокимият мањсуб меѐфт. Вале бо он фарќ мекунад, 
ки матбуот моликияти хусусї набуда, дар ихтиѐри давлат ќарор дошт. 

 Назарияи либертарианї баръакси консепсияи авторитарї мањсуб меѐбад. Ин љо 
инсон њамчун мављудоти вобаста набуда, балки њамчун мављудоти бошуур муаррифї 
мегардад, ки њаќро аз ноњаќ људо карда метавонад. Матбуот дар назарияи мазкур 
њамчун њамкор дар расидан ба њаќ мањсуб меѐбад. Ба аќидаи муаллифон, назарияи 
масъулияти иљтимоии матбуої њамчун шакли нави назарияи либертарианї, метавонад 
ба сифати «њокимияти чањорум» баромад намояд. Даромади калони молии ВАО ва дар 
журналистика пайдо шудани тарафдорони нигоњњои мухталифи сиѐсї маљбур сохт, ки 
назарияи ќаблии (манзур либертарианї) ВАО таљдиди назар карда шавад, бо аќоиди 
этикї пурра гардонида шавад, то ки он аз бањри пул афкори љомеаро нафиребад. 
Назарияи мазкур дар Иѐлоти Муттањида Америка ва Британияи Кабир ба њаѐт татбиќ 
гардида, дар шароити муосир барои њамкории зичи њукумат ва ВАО хеле хуб мањсуб 
меѐбад. 
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АЊАМИЯТИ ТАЪРИХИИ ПАЖЎЊИШИ  ЁДГОРИЊОИ  
САРАЗМИ БОСТОН 

 

Пас аз Истиқлолияти давлатӣ Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ „ Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳифзи ѐдгориҳои 

таърихӣ бо таваҷҷўҳи хоса қайд менамоянд, ки дар шароити ҷаҳонишавӣ яке аз 

вазифаҳои асосии ҳар як давлат-ҳифзи асолати миллӣ, забон, фарҳанг аз ҷумла ѐдгории 

таърихӣ мебошад ва ин мўҳтаво дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон низ 

муқаррар шудааст. 

Маҳз бо ҳамин сабаб, Саразм, ки яке аз нахустин ѐдгориҳои давраи ориѐӣ ва 

намунаи беҳамтои ин тамаддун дар Суғд мебошад, бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон таҳти №391 аз 21 сентябри соли 2000 ҳамчун маркази ташаккулѐбии 

фарҳанги кишоварзӣ, ҳунармандӣ ва шаҳрсозии тоҷикон мамнўъгоҳи таърихӣ-

бостоншиносӣ эълон гардид. Баъдан, бо дастгирӣ ва супориши Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тайи солҳои 2004-2008 5 

иншооти ѐдгорӣ бо маблағи 1,3 млн сомонӣ болопўш ва атрофи он бо панҷарадевор 

иҳота карда шуд ва ҳангоми ташрифи худ ба Саразми бостонӣ солҳои 2003 ва 2005, ба 

ин шаҳри қадима чунин баҳо доданд: «Саразм-хазинаи тиллоии таърихи халқи тоҷик 
мебошад». 

Ин иқдоми нек ва хирадмандонаи Пешвои миллат ҳар яки моро водор менамояд, 

ки аз тамаддуне, ки ҳануз дар ҳазорсолаи IV-III қабл аз мелод саразмиѐни бостон ба мо 

тоҷикон мерос гузоштаанд, баҳрабардорӣ намуда, аз пайи боло бурдани эътибору 
нуфузи иқтисодию фарҳангии Тоҷикистон дар миқѐси ҷаҳон бошем.  Яке аз ѐдгорињои 
нодири ниѐгонамон ” Саразми Панљакент, ки тўли солњои 3400-2000 ќабл аз мелод 
вуљуд дошт, таъсири мутаќобилаи Шимол ва Љануби минтаќаи Осиѐи Миѐнаро 
таљассум мекунад. Симои умумї, хусусан меъморї, маданияти моддї, хољагї, динњо 
оиди аз љануб аз минтаќаи фарњанги муќими зироатї пайдо шудани Саразмро тасдиќ 
мекунад. Дар ибтидои ташаккули ин макони фарњанг дар Зарафшон, эњтимол, 
муњољирон аз љамоатњои љануби Туркманистон ва алалхусус водии Геоксур меистоданд, 
ки бар асари ташаннуљи вазъи экологї дар ин водї, яъне таѓйири маљрои оби дарѐи 
Тељен аз ин љо кўч бастанд. Дар ѐдгорињои моддии Саразм таъсири балуљистонињо низ 
мушоњида гаштаанд [1,148-149]. Дар натиљаи њафриѐти бостоншиносон маълумотњои 
фаровон оид ба доду гирифти тиљоратии Саразм бо манотиќи гуногун, алалхусус бо 
Туркистони љанубї, минтаќаи љанубии кўњњои Њиндукуш бозѐфт гаштанд [2,157].   

Аҳамияти муҳими Саразмро ба назар гирифта Пешвои муаззами миллат муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон соли 2020-ро соли ҷашнгирии Саразми бостонӣ ҳамчун маркази 

ташаккули тамаддуни кишоварзӣ, ҳунармандӣ ва шаҳрсозии тоҷикон эълон намуданд, 

ки ин боз як нишонаи бузурги арҷгузорӣ ба арзишҳои таърихии миллати тоҷик 
мебошад. 

Мамнӯъгоҳи таърихиву бостоншиносии Саразм ганҷинаи миллии мероси халқи 

тоҷик мебошад. 31-июли соли 2010 ѐдгории Саразм дар сессияи 34-уми ЮНЕСКО, ки 
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дар Бразилия баргузор гардид, ба феҳристи Мероси фарҳанги умумибашарӣ шомил 
шуд. 

Пешвои муаззами миллат доимо таъкид медоранд, ки дар замони ҷаҳонишавӣ он 

миллате ҳувияти хешро поянда нигоҳ дошта метавонад, ки афроди он дар рӯҳияи 

худшиносиву меҳанпарастӣ тарбия ѐфта, дар ҳифзи арзишҳои миллӣ саҳмгузор бошанд 

ва ба осори ниѐгони худ арҷ гузоранд. 

Пажӯҳишҳои бостоншиносӣ аз бисѐр ҷиҳат тасаввуроти маъмулиро оид ба 

марҳилаҳои қадимтарини таърихи халқи тоҷик дигаргунӣ бахшиданд. Дар соли 1976, 

замоне, ки А. Тайлонов табарчаи мисинро ѐфта, ба Осорхонаи таърихии шаҳри 

Панҷакент супорид, масъалаи мавҷудияти марҳилаҳои ибтидоӣ дар таърихи халқи 

тоҷик танҳо фарзаи баррасӣ мешуд. Имрӯз аз дидгоҳи баланди кашфиѐтҳои 

бостоншиносӣ сухан доир ба марҳилаи қадимтарини ташаккули тамаддунҳои таърихӣ 

марҳилае меравад, ки ҷабҳаҳои гуногуни фаъолияти аҳолии ин маркази бузургро дар 

давраи ташаккулѐбии тамаддуни нахустшаҳрӣ дар миѐнаи ҳазорсолаи IV-охири 

ҳазорсолаи III то мелод нишон медиҳад. 

Ёдгории бостоншиносии Саразм намунаи фаъолияти муштараки экспедитсияҳои 

байналмилалӣ бо мактабҳои мухталифи бостоншиносии ҷаҳон буд, ки метавонад ҳама 

методологияҳои пажӯҳиши фарҳангҳои ҳамзамони мамолики ҳамҷавори Тоҷикистонро 

ҷалб созад. Дар замони Истиқлолият ҳафриѐтҳои бостоншиносӣ дар мавзеи Саразм боз 

ҳам вусъат ѐфт. 

Аз соли 1984 то имрӯз бо навбат Экспедитсияҳои гуногунсоҳа тадқиқот мебаранд. 

Аз соли 1984 то соли 1997 экспедитсияи Тоҷикистону Фаронса дар ҳайати А. И. 

Исҳоқов, М. Исоқова, А.Т. Пликова, У. Эшонқулов, А.Р. Раззоқов, С. Бобомуллоев, 

Г.Р. Каримова, Ш.Ф. Қурбонов (Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба 

номи Аҳмади Дониш Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон) ва А.Т. Франкфорт, Р. 

Безенвол, Б. Лионли, Ҷ. Вилкос, М. Казанова, Сиброн Фобиан, Ҷан Десс (Маркази 

миллии тадқиқоти илмии Фаронса) корҳои асосиро оид ба муайянсозии ҳудудҳои 

бошишгоҳи, қабати маданӣ, санъати меъморӣ, намудҳои истеҳсолот, таомулҳои 

дафнкунӣ, банизомдарории зарфҳои сафолӣ, обѐрӣ ва ғайра анҷом доданд. 

Дар ҳудуди ѐдгорӣ 12 хандақи санҷишӣ ковиш гардида, 13 ҳафриѐт гузаронида 

шудааст, ки 55%-и замини ишғолкардаи ин маркази нахустшаҳриро ташкил медиҳад. 

Соли 1985 олимони Осорхонаи қиѐфашиносӣ ва мардумшиносии Донишгоҳи 

Гарварди Амрико Ф. Колва, К.К. Ламберг-Карловский низ дар Саразм корҳои 

тадқиқотӣ гузаронидаанд. 

Пажӯҳишҳои муштараки намояндагони бостоншиносии Россия, Фаронса, 

Амрико, Италия ва бостоншиносони Тоҷикистон дар тадқиқи мероси қадимтарини 

ҳалқи тоҷик ҳиссаи бузург мегузоранд. 

Ковишҳои бостоншиносӣ,  ки аз оғози солҳои 40-и асри ХХ инҷониб дар болооби 

Зарафшон сурат гирифтаанд, шумораи зиѐди ѐдгориҳоеро ошкор сохтаанд, ки 

бостоншиносон ба ибтидои асри миѐна, замони антиқа ва ягон - ягон ба давраи 

биринҷӣ тааллуқ дорад. 

‚Бо таърихи гузаштаи халқи худ, бо шахсиятҳои бузурги аҷдодон фахр кардан хуб 
аст, аммо донистани таърихи гузаштаи Ватан, зинда кардани номи одамони бузург 

вазифаи ҳар яки мост‛ - дар Паѐми навбатї қайд кардаанд Асосгузори сулҳу ваҳдати 

миллӣ „ Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон. 

Воқеан, омӯхтани таърихи халқи тоҷик дар тарбияи ватандӯстию ватандорӣ, 

инсондӯстӣ, ҷаҳоншиносӣ, худогоҳию худшиносии миллӣ, ҳифзи истиқлолияти 

давлатӣ, ифтихори миллӣ ва арҷгузорӣ ба анъанаҳои неки аҷдодон барои баланд 

бардоштани сатҳи мадании ҷомеа нақши ниҳоят муассир дорад. 



 

27 
 

Саразм яке аз нахустин ѐдгориҳои давраи ориѐӣ, намунаи беҳамтои ин тамаддун 

дар Суғд мебошад. Агар мо имрӯз бо далелҳои бебаҳо деҳшаҳри Саразмро гаҳвораи 

тамаддуни Моваруннаҳри бузург шуморем, пас аҷдодони мо суғдиѐн бевосита 

гаҳвораҷунбони таъриху фарҳанги ин сарзамин мебошанд [3,63].  Масалан, дар байни 
бештар аз 150 бозѐфтњои филизии Саразм кордњои мисї, биринљї, ханљарњо, 
табартешањо, пайконњои найза, мењварњои кандакорї, тамѓаи ќалъагї, ашѐи тилло ва 
нуќра мављуданд. Пармањо, лармачањо, метињои сангї, сангњои тарозу, маснуоти 
заргарї, зарфњои дастї ва дар чархњо сохташуда оиди тахассуси пешањо шањодат 

медињанд [6,136]. Ин аст, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ „ Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба осори номбурдаи 

аҳди қадим таваҷҷуҳи хоса зоҳир менамоянд ва бо пуштибонӣ аз он фармони махсусро 

дар бораи мамнӯъгоҳи таърихӣ эълон шудани Саразм ба имзо расониданд. Барои 

бунѐди ин мамнӯъгоҳ бо супориши роҳбари давлатамон 1,3 млн сомонӣ маблағ ҷудо 
карда шуд. 

Зиѐда аз 50 сол аст, ки дастаи бостоншиносон осорҳои маданияти моддӣ ва 

маънавии ниѐгонамон ” суғдиѐнро аз харобаҳои Панҷакенти Қадим ҷустуҷӯ доранд. 

Деворнигораҳои пурмазмун, муҷассамаҳо, кандакориҳои нафиси рӯи чӯбҳо, олотҳои 

фарҳангу рӯзгори суғдиѐни Панҷакент, имрӯз шоҳиди барҷастаи гузаштагонам 

мебошад. Саҳнаҳои набард, муҳофизати кӯшку қалъаҳо, базму бозиҳои ҳамдиѐронамон, 

ки дар рӯи деворҳои қасру толорҳои Панҷакенти Қадим наққошӣ шуданд 

ифодакунандаи ғаму шодии халқамон ба шумор мераванд [5, 87-89]. 

Таърихи ҷамъияти инсоният бисѐр шахсиятҳои барҷастаро тарбия намудааст. Ҳар 

яки онҳо бо ин ѐ он меҳнати шуҷоатнок, бо татқиқотҳо ва кашфиѐтҳои нодири худ 

машҳур гардидаанд. Ҳаѐти ҳар як шахс ин таърих аст, лекин ҳаѐти олимони барҷаста ин 

намуна ва сарвати маънавӣ ба ҳисоб меравад. 

Дар таърих номи профессор Абдуллоҷон Исҳоқов ҳамчун нахусткашшофи 

Саразми Бостонӣ маълум аст. Новобаста аз он, ки ҳаѐти начандон дуру дароз дидааст, 

аммо он пур аз рангорангӣ ва сарватҳои маънавӣ буд. Дар шахсияти ин фарзанди 

фарзонаи миллат мо меҳр ба Ватан ва халқи худро мушоҳида мекунем, зеро маҳз ҳамин 

меҳру муҳаббат буд, ки ба ӯ муяссар гардид таърихи кишвари худро ба арсаи ҷаҳонӣ 

ошно гардонад. Фаъолияти илмии Абдуллоҷон Исҳоқов саҳифаи навро дар таърихи 

тоҷикон кушодааст. Ин шахсияти накӯном умри гаронбаҳои худро барои эҳѐи миллати 

тоҷик сарф намуда, маҳз ба шарофати ӯ Деваштичу Спитамен ва алифбои суғдиѐни 

мову гузаштагои 5500 солагии ниѐгонамон ба саҳифаҳои таърих дарҷ шуд. 

Тавассути хидмати бебаҳои А. Исҳоков Панҷакенти бостонӣ шӯҳрати ҷаҳонӣ 

гирифт ва ба шарофати ӯ Саразми тоҷикон бо табари биринҷии худ пуле гардид, ки 

соҳили Шарқро бо Амрикову Фаронса пайваст. 

Абдуллоҷон Исҳоқов инсони ватанпарвар меҳнаткаши асили илми 

бостоншиносии тоҷик буд, ки бевосита корҳои зиѐдеро ба анҷом расонд. Шаҳраки 

Саразмро тирамоҳи соли 1976 сокини маҳалли Ашӯралӣ Тайлонов, ки якчанд ашѐи 

қадимаро ҷамъ оварда, ба осорхонаи ба номи Абӯабдуллоҳ Рӯдакии шаҳри Панҷакент 

супорид, кашф намуд. Ба маконе, ки бозѐфтҳо кашф ва ошкор гардидаанд бостоншинос 

А.Исҳоқов роҳ пеш гирифт.  

Дар натиҷаи пажӯҳиши мунтазам маълум шуд, ки аз неолити миѐна шурӯъ карда 

дар ин ҳудуд бошишгоҳи қадимӣ-кишоварзии нахустшаҳрӣ вуҷуд дошт. Ин ѐдгорӣ дар 

сарҳади маҷрои болоӣ ва миѐнаи рӯди Зарафшон, 15 киллометр Ғарбтар аз шаҳри 

Панҷакент ва 45 киллометр Шарқтар аз шаҳри Самарқанд воқеъ аст. 

Тӯли фаъолияти худ А. Исҳоқов дар бисѐр конфронсҳои байналмилалӣ иштирок 

намуда бо далелу санадҳои раднопазир собит намудааст, ки Панҷакент маркази 

тамаддуни кишоварзӣ, тиҷорат, фарҳанг ва шаҳрсозии Мовароуннаҳр аст. Умдатарин 

хулосаи ковишҳо ва тадқиқотҳои А. Исҳоков буд, ки соли 1995 бостоншиносон аз 
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давлатҳои узви созмони байналмилалӣ омада, даъвои Исҳоқовро дар ин бора, ки 

кишоварзӣ ва шаҳрсозии Панҷакент таърихи 5500 сола дорад, ҷонибдорӣ намуданд. Ин 

бузургтарин дастовард дар илми бостоншиносии тоҷик, волотарин баҳо ба мақом ва 

тамаддуни қадими Панҷакент аст. 

Тадқиқоти илмӣ бостоншиносии ѐдгории Саразм аз соли 1976 то соли 1997 таҳти 

роҳбарии нахустмуҳаққиқи он А.Исҳоқов сурат гирифтааст. Аз соли 1997 то имрӯз 

корҳои тадқиқоти илмӣ таҳти роҳбарии бостоншинос, номзади илмҳои таърих яке аз 

шогирдони ӯ А.Раззоқов идома дорад. 

Бо ташаббуси Сарвари давлати тоҷикон соли 2018 «Соли рушди сайѐҳӣ ва 

ҳунарҳои мардумӣ» эълон гардида, солҳои 2019-2021 низ солҳои рушди деҳот, сайѐҳӣ ва 

ҳунарҳои мардумӣ эълон шудааст. 

Дар ин раванд ҳифз намудани ѐдгориҳои таърихӣ ва ба зиѐратгоҳи сайѐҳон табдил 

додани онҳо мақсади муҳими ҷомеа мебошад. 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон зарурати ташкил 

намудани инфрасохторҳоро дар мавзеи ѐдгориҳои Тахти Сангин, Аҷинатеппа, Ҳулбук, 

қалъаҳои Ҳисор, Кӯлоб, Хоҷамаҳшад дар ноҳияи Шаҳритус, Панҷакенти қадима, 

Бунҷекати ноҳияи Шаҳристон ва Ямчун воқеъ дар ноҳияи Ишкошим дар Паѐми 

навбатии худ таъкид намуда, чунин вазифа гузоштаанд: «Мо бояд мавзеъҳои таърихии 

Ҳулбук, Кӯлоб, Хуҷанд, Балҷувон, Муғ, Ямчун, Кангурттут, Хушдилон (Тарбулоқ), 

Карон, Тахти Сангин, Хоҷамашҳад, Саразм, Аҷинатеппа, Панҷакенти қадим ва дигар 

ѐдгориҳои таърихиву фарҳангиро пурра барқарор карда, онҳоро ба макони сайру гашт 

табдил диҳем. Дар робита ба ин, бо дарназардошти аҳамияти шаҳри қадимаи Саразм 

пешниҳод менамоям, ки соли 2020 5500-солагии Саразми бостонӣ ҳамчун маркази 

ташаккули маданияти кишоварзӣ, ҳунармаандӣ ва шаҳрсозии тоҷикон ҷашн гирифта 
шавад» [7, 29]. 

Хулоса, кашфи Саразм дар шаҳри Панҷакент яке аз дастовардҳои маъмули 

даҳсолаҳои охири асри XX дар илми бостоншиносии тоҷик ба ҳисоб меравад. Ҳамчунин 

далелҳо моро водор менамояд гуем, ки Панҷакенти кӯчак баъзан дар харитаи олам 

номаш ҷой надошта, аз ҷиҳати мавқеи таърихӣ аз як зумра марказҳои давлатҳо ва 

вилоятҳо бо чунин ѐдгории беназираш мавқеи баландро соҳиб гардидааст. Бо ибораи 

бостоншиносон ѐдгориҳои музофоти Панҷакент бо баррасиҳои худ энсиклопедияи 

бостоншиносии Осиѐи Марказӣ мебошад. 

Ҳамеша дар хотир бояд дошт, ки кашфиѐти Саразм ин асоси ибтидоии тамаддуни 

Саразми антиқа, сариншооти илмии тамаддуни ориѐию тоҷикӣ мебошад. Аз њама 
муњимаш робитањои ќабилањои гуногунфарњанг боиси ташаккули муљтамаъ ва 
маданияти бемисл гаштанд. Аз њамон давр касабањо (шањракњо) ба сифати 
парастишгоњи худоѐн, маркази гирдињамоварии ќавмиятњо, ќабилањо ва ќароргоњи 
мумилот ва доду гирифти тиљоратї гаштанд. Дар ин замина тадриљан нуфузи моддї ва 
маънавии коњинон - пешвоѐни ќабила ва ашхоси давлатман густариш меѐбад. Олими 
шинохтаи тољик Њаќназар Назаров вазъи иљтимоии нахустин шањрњоро мўъљаз баѐн 
кардааст. Ба ќавли ў, дар шањрњо шароити маишат ва фароѓати аъѐну ашроф ва 
рўњониѐн таъмин шуда, онњо метавонистанд дар таќлид ба ибодатхонањо барои худ 
манзилњои бошукўњ ва ќасрњо бисозанд. Барои аз тањдиди бадавиѐн эмин гаштан 
зарурати сохтани њисорњо, бурљњо ва деворњо, кандани хандаќњо дар атрофи шањрњо ба 
вуљуд омада буд [8, 24-25].  

Ёдгории ањди ќадими кишоварзии Саразм ањамияти калони таърихї - фарњангї 
дошта, исботи он аст, ки Саразми бостон дар айѐми хеш аз марказњои асосии пайдоиш 
ва рушдѐбии оину мазњабњои ањди Пешдодиѐн дар раванди зуњурѐбиву рушди оини 
Мењрпарастї ва минбаъд Зардушт будааст. Имрўз дар натиљаи ќиѐс бо бозѐфтњои 
бостонии њамдавру њамљавори саразмиѐн маълум мегардад, ки дар атрофи мўњри сангї 
тасвири гови Тур њаккокїкарда шудааст. Инчунин, тасвири гови Тур аз сангнигорањои 

сойи Сабаѓи Мастчоњи Кўњї пайдо шудааст, ки ба њазорањои III- и ќабл аз мелод мансуб 
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аст. Пас маълум мегардад, ки сокинони саргањи Зарафшон низ њанўз дар њазорањои IV-III 
ќабл аз мелод гови Турро парастиш менамуданд. Ба гуфти бостоншинос Абдурауф 

Раззоќов аз ѐдгории Чатал- Хуюки Туркия (мансуб ба њазорсолаи VI) муљассамањои 
гилини сари барзаговњои азимљусса низ пайдо шудаанд. Њатто њанўз дар ањдњои санг 
дар ѓорњои Фаронса низ тасвирњои рўисангии барзаговњо пайдо шуда буданд.  

Дар устурањо Тур (барзагов)-ро муќаддас шуморида, дар ‚Авасто‛ дуоњои 
људогона бахши Говаш (Говмард) њамчун худо олами њайвонот ситоиш шудааст.   

Аз ин хотир, бозѐфти љасади барзагови муќаддас бо номи Тур ѐдгории ањди 
ќадими кишоварзии Саразм ањамияти калони таърихї- фарњангиро дорост. 

Таърих собит месозад, ки шањри Саразм њамзамони ѐдгорињои охири њазораи 
чањорум ва ибтидои њазораи сеюми Њиндустон, Афѓонистон, Покистон, Эрон, 
Туркманистон, будааст ва бо онњо равобити зич низ доштааст. Њамзамон, ѐдгорињои 
нодири ниѐгонамон- Саразми Панљакент, ки тўли солњои 3400-2000 ќабл аз мелод вуљуд 
дошт, таъсири мутаќобилаи Шимол ва Љануби минтаќаи Осиѐи Миѐнаро таљассум 
мекунад. 

Дар маљмўъ, ба ифтихори љашни 5500 - солагии Саразм бунѐди 29 иншооти 
таъиноти гуногун ва корњои ободонї дар назар дошта шудааст. Зеро њифз ва рушди 
фарњанги миллї бо назардошти завќи наслњои имрўза аз муњимтарин вазифањои мо дар 
замони муосир ба њисоб мераванд.  

Оре, зинда намудани сањифањои нодири таърихи куњанбунѐди саразмиѐн ва эњѐи  
њунармандиву маданияти  шањрсозии аљдодї, ќадами устувор дар рушди мероси 
пурѓановати миллат мебошад.  
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ИНКИШОФИ ЊУНАРМАНДӢ ДАР САРАЗМ 

 

Ёдгории таърихии Саразм намунаи он аст, ки тољикон аз қадим таърихи қадимаю 

бой дошта, бо зироатчигию ҳунармандӣ машғул ва дар кори инкишофи кишоварзию 

истеҳсоли маҳсулоти ҳунарҳои мардумӣ саҳми назаррасу арзанда гузоштанд.  

Ба туфайли фаъолияти саразмиѐн дар асри биринљӣ иқтисодиѐт, иљтимоиѐт, 

кишоварзӣ ва ҳунармандӣ дар Осиѐи Марказӣ инкишоф ѐфта, ба давлатҳои дигари 

љаҳон маҳсули меҳнати онҳо дастрас гардонида шуда буд.  

Яке аз ҳунарҳое, ки дар байни мардуми Саразм инкишоф ѐфта буд, ин коркарди 

санг мебошад. Дар ин љо аз санг ҳар гуна олоту ашѐро сохта дар њаѐти њаррўзаи худ 
истифода мекарданд. Тавре олими бостоншинос А. Исњоќов ќайд мекунад, саразмињо аз 
санг чил намуди асбобњоро сохта истифода менамуданд. Чунин асбобњо досу болѓа, 
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тиру камон, найза, пармачањо љом, пиѐла, коса, дег ва дигарњо бо дараљаи баланди 
њунармандї сохта дар тамоми соњањои хољагї ба таври васеъ истифода мебурданд 
[1,156]. 

Њамчунин, њунармандони саразмї аз сангњои ќимматбањои лољувард, аќиќ, фирўза 
навъњои гуногуни марљону таббањо, бозубанду мўњрањоро сохта сокинони сарзамини 
худ ва водии Зарафшонро таъмин мекарданд. Бозѐфтњои археологї аз Саразми ќадим 
далели он аст, ки коркарди сангњои оддию ќимматбањо дар байни њунармандони 
саразмї хело ривољ ѐфта буд. 

Дар баробари њунари коркарди санг њунари заргарї низ инкишоф ѐфта буд. 
Дар ќабри «Маликаи Саразм», ки зани хеле доро дафн шудааст, њамроњаш 

љавоњироти гаронарзиш, тиллову сангњои гуногуни ќимматбањо гузошта шудааст. Аз он 
маълум мегардад, ки занњои тољик аз ќадим барои ороиши худ аз зебу зиннати 

лољувардї ва дигар сангњои ќимматбањо истифода мебурданд [1]. 
Ороишоте, ки аз ќабри «Маликаи Саразм» ѐфта шудааст, њунари бою заргарии 

њазорсолаи IV-III-и пеш аз мелодро исбот менамояд. Гарданбандњои аз фирўза, аќиќ, 
лољувард ва нуќра тайѐргардида баѐнгари он аст, ки њанўз дар даврањои ќадим 
истењсоли мањсулоти љаворит хеле тараќќї карда буд. 

Маводњои бостоншиносї шањодат медињанд, ки доираи њунармандии саразмиѐн 
фарох буд. Дар Саразми ќадим коркарди сафол, сайќал додани санг хеле инкишоф ѐфта 
буд. 

Аз охирњои њазораи IV пеш аз мелод дар Саразм тайѐр кардани њаргуна зарфњо аз 
сафол рушд ѐфта буд. 

Њунармандони саразмї барои сохтани зарф аввал ќолаби онро бо њар гуна андоза 
омода менамуданд, сипас бо гили сурх ва зарби табиї бо якљоя намудани регмайда 
чорањои зарфњои сафолии кўњнаро кўфта якљоя намуда, гили тайѐршударо ба ќолаб 
мегирифтанд. Сипас, зарфњоро аз ќолаб људо намуда, дар хумдонњои якќабата дар 
оташи кушод мепухтанд. Кулолгарон зарфњои сохтаро бо наќшњои гуногун, аз љумла 
наќшњои салибдор, сабзиши растанї, хўшањои гандум ва хандасавї оро медоданд, ки 
дар ин кор аз рангњои сиѐњ, сурх, љигарї, зард, кабуд ва сафед истифода мекарданд.  

Ба аќидаи олимон кулолгарони Саразм аввалин шуда, дар минтаќаи Шимолу 
Шарќї Осиѐи Миѐна ба сохтани зарфњо шурўъ намуданд. Ин зарфњо аз таѓора, коса, 
пиѐла, кўза, љом, дўлча иборат буданд. 

Оиди дараљаи баланди њунари кулолгарии саразмиѐн шаш хумдонњои ѐфтшуда 
шањодат медињад. Сохти хумдоне, ки њанўз дар оѓози њазорсолаи III то милод 
саразмиѐн коркард ва истифода менамуданд, дар њудуди Осиѐи Марказии њамон давра 

њамтои худро надорад [1, 29]. 
Бояд зикр кард, ки дар Саразм њунари коркарди мис низ инкишоф ѐфта буд. Дар 

ибтидо миси хом истифода карда мешуд ва баъдтар дар металлургияи саразмиѐн 
пешравї ба амал омад. Онњо усули њосил намудани биринљиро бо роњи омезиш додани 
мис бо ќалъагиро омўхта, мањсулоти фулузотї истењсол мекарданд. Аз охирњои 
њазорсолаи IV то милод Саразм ба яке аз марказњои асосии металлургияи ќадим дар 
Осиѐи Миѐна табдил меѐбад. 

Водии Зарафшон ки аз захирањои мис, ќалъагї, ќурѓошим, тилло, нуќра ва ѓайра 
бой буд он барои инкишофи металлургия дар Саразми ќадим мусоидат намуд.  

Њунармандон аз фулузот корд, ханљар, табар, теша, сархора ва дигар олотњоро бо 
санъати баланд тайѐр менамуданд. 

Маъданро њунармандон дар ќўрањо мегудохтанд. Бозѐфтњои ѐфтшуда аз он 
шањодат медињад, ки дар Саразм гурўњњои алоњидаи одамон бо коркарди маъдан шуѓл 
доштанд. Маъданро њунармандон бо роњи ба ќолаб рехтан ва бо роњи кўфтан бо 
сангдону болѓањо онро коркард намуда њаргуна ашѐњо месохтанд.  

Дар байни бештар аз 150 бозѐфти филизии Саразм кордњои мисї, биринљї, 
ханљарњо, табарњо, тешањо, мењварњои кандакорї, тамѓаи ќалъагї, ашѐи тилло ва нуќра 
мављуданд. 
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Саразм дар муддати тўлонї њамчун маркази коркарди фулузот, махсусан арзизу 
мисс ва вобаста ба ин рушди њунармандї бањри истењсоли олоту мењнату љанг, 
кулолгарї ва маснуоти заргарї дар минтаќа наќши муњимеро бозидааст.  

Бояд қайд кард, ки дар Саразм гурӯҳи одамон бо ҳунари ресидани пашм ва 
бофтани матоъҳои пашмӣ либосҳои гарм тайѐр карда мешуд. Инчунин дар Саразм 
коркарди пӯсту чарм низ инкишоф ѐфта буд. устоҳои дӯзанда аз онҳо сару либос ва 
пойафзол медӯхтанд ва дар ҳаѐти ҳаррӯзаи худ онҳоро истифода менамуданд. 

Дар Саразм дар даврањои ќадим инчунин устухони њайвонњоро коркард намуда 
истифода мебурданд. Аз устухон сўзан, дастањои корду ханљар, олотњои ресандагиву 
бофандагї истењсол намуда, дар њаѐти њаррўзаи худ истифода мебурданд. 

Дастовардњои саразмиѐн аз он шањодат медињад, ки дар асри биринљї аљдодони 
мо дар инкишофи њунарњои заргарї, кулолгарї, металлургия ба комѐбињои баланд ноил 
гардида буданд ва мањсули њунарњои онњо дар давлатњои Афѓонистон, Эрон, Њиндустон 
бо роњи тиљорат содир карда мешуд.  
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забонњои хориљӣ 

 

МАФҲУМИ ТАРҶУМА ВА МУШКИЛОТИ ОН  

ДАР РАВАНДИ ТАРЉУМА  
 

Забон воситаи муҳимтарини алоқаи байни одамон буда, пайдоиши он ба даҳҳо 
ҳазор сол пеш рост меояд. Тавассути забон одамон ибрози фикр менамоянд ва ба 
якдигарфаҳмӣ ноил мешаванд. Муошират метавонад тариқи шифоҳӣ ва ѐ хаттӣ анҷом 
ѐбад. Агар ҳамсӯҳбатон бо як забон сухан ронанд, муошират бевосита сурат мегирад ва 
агар ҳамсӯҳбатон соҳибони забонҳои гуногун бошанд, муоширати онҳо ба воситае 
эҳтиѐҷ пайдо мекунад. 

Забонҳои гуногуни дунѐ дар давраҳои гуногуни таърих функсияи забони 
байналмиллалӣ ва ѐ забони илмро иҷро кардаанд, вале ба ягон тои онҳо муяссар 
нашудааст, ки барои инсоният забони ягона шуда тавонад. 

Дар раванди муоширати ҳаррӯза соҳиби як забон ѐ як лаҳҷаро лозим аст, ки бо 
намояндагони фарҳангу маданиятҳои гуногун муошират намояд ва дар фаъолияташ 
иттилооти ғайри забони худро истифода барад. 

Муҳаққиқон тарҷумаро чун "ифода кардани фикри як забон ба забони дигар" 

маънидод мекунанд [4, 21]. Тарҷума манбаи муҳими ѐрирасонест, ки функсияи 

коммуникативии забонҳоро дар ҳолатҳое иҷро мекунад, ки агар афкор дар забонҳои 

гуногун иброз шуда бошад [1, 11]. Тарҷума дар мубодилаи афкори байни халқу 

миллатҳои гуногун ва паҳн намудани ганҷинаи фарҳангҳои ҷаҳонӣ нақши муҳим 
мебозад. Беҳуда А.С. Пушкин тарҷумонро "аспи хаткашони тамаддун" ном набурдааст 

[4, 123]. 
Кори тарҷума вазифаи ниҳоят мушкил буда, аз тарҷумон омӯзиши пурра, дониши 

амиқ ва кордонию нуктасанҷиро талаб мекунад. Новобаста аз пешрафти илму техникаи 

замони муосир ба кори тарҷумонӣ эҳтиѐҷ дорад. Чунки василаҳои навтарини тарҷумаи 
электронӣ, аз қабили тарҷумаи дастгоҳӣ (машинний перевод)  тарҷумаро вобаста ба 
ҳолат ва вазъи лингвистии матн ба амал оварда наметавонанд. Дар ин гуна тарҷума  
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ҳолат ва эҳсосоти нависанда тасаввур карда намешавад. Ин нишон медиҳад, ки талабот  
ба кори тарҷумонӣ то ҳол зиѐд аст. Имрӯзҳо тарҷума ба мардум ба сифати аслиҳаи 
наздиккунандаи байни миллатҳо, манбаи якдигарфаҳмӣ, ки ба халқҳои гуногун барои 
пайвастан ба якдигар зарур аст, хизмат мекунад. 

Аввалан, тарҷума дар соҳаи илм ва адабиѐт кор фармуда мешуд. Эҷодиѐти антиқаи 

фалсафӣ ва адабӣ ба забонҳои гуногун тарҷума мешуданд. Баъдтар ин раванд эҷодиѐти 
даврони асримиѐнагӣ, эҳѐ ва давраи нав, осори классикони марксизм, афкори равияҳои 
гуногуни сиѐсӣ-ҷамъиятӣ, ки ба сохтани худшиносии халқҳои гуногуни олам боис шуда 
буд, фаро гирифт. 

Бояд қайд кард, ки асарҳои сершумори фалсафӣ ва дигар осори илмӣ, аз қабили 
эҷодиѐти Ибни Сино ва Ғаззолӣ тарҷума шудаанд. Инчунин, осори адабиѐти араб, ки 
дар марҳилаи пешазисломӣ эҷод шуда буд, ба забонҳои англисӣ ва фаронсавӣ тарҷума 
шуда, аз ҷумлаи он муаллифон Тоҳо Ҳусайн чун "партиархи адабиѐти араб " шинохта 
шудааст, мебошад. 

Тарҷумаи осори мутаалиқ ба нависандаи мисрӣ Нақиб Маҳфуз, ки маҳбуби ҳамаи 
Арабҳо мебошад, боис гашт, ки ӯ ҷоизаи Нобелиро дар соҳаи адабиѐт ба даст орад. 
Повестҳои "Бачаҳои маҳаллаи мо" ва "Тангкӯчаи ал-Маддак" ба забонҳои англисӣ, 
испанӣ, русӣ ва якчанд забонҳои дигар тарҷума шуда, шӯҳрати нависандаро боз ҳам 
афзун намудааст. 

Тарҷума кардан чист?- Аз нигоҳи аввал ин осон аст, яъне он чизе, ки дар забони 
аввал навишта шудааст, ба калимаҳои забони дуюм мутобиқ кунонида ҷумлаи дуруст 
сохтан аст, вале ин тавр нест. Мумкин аст, ки ҳамаи калимаҳоро тарҷума намуда, ҷо ба 
ҷо гузошта шавад, вале чунин тарзи амал наметавонад фикри муаллифро дар забони 
дуюм баѐн созад ва ин дар кори тарҷума муаммоҳоро барҷой мегузорад. 

Чӣ қадаре, ки маънии матни тарҷумашуда васеъ ва серҷабҳа бошад, ҳамон қадар 
он барои тарҷума кардан душвор аст. Аз назари аввал ибора ва ѐ ҷумлае, ки осон 

менамояд, метавонад "сангҳои зери об" дошта бошад [5, 51]. 
Аз ин бармеояд, ки барои он, ки ҷумлаеро тарҷума кунем, бояд онро фаҳмем, ки 

дар кадом ҳолат ва бо кадом мақсад гуфта ва ѐ навишта шудааст. Зарур нест, ки 
тарҷума ба матни аслӣ комилан мутобиқат кунад. Талаботи асосӣ ин аст: Он бояд барои 
соҳиби забони дуюм, яъне забони тарҷумашудаи матн он чизеро ифода кунад, ки дар 
матни аслӣ низ ин ҷумла чунин маънӣ дошта бошад. 

Аз навиштаҳои боло саволе ба миѐн меояд, ки оѐ тарҷума кардан мумкин аст?- 
Савол аҷиб ба назар мерасад, чун тарҷума вуҷуд дорад. Вале забоншиноси машҳури 
немис Вилгелм фон Гумболдт навиштааст: "Ҳама гуна тарҷума ба назари ман кӯшиши 
бефоидаи ҳал кардани масъалаи ҳалнашаванда аст. Чун ҳар як тарҷумон кӯшиш 
мекунад, ки яке аз ду санги зери обро шиканад: Ё завқ ва услуби забони аввалро ба 
ҳисоб гирад ва ѐ хусусияти забони халқи соҳиби забони дуюмро. Фикри мобайни ин ду 

тарзи амал натанҳо душвор ба дастнаоянда, балки умуман номумкин аст" [5, 80]. 
 Дар ин хусус дигар олимон низ афкори худро иброз менамоянд. Онҳо дар он 

ақидаанд, ки калимае, ки мо ҳамчун эквивалент ва ѐ ҳаммонанд қабул мекунем, дар асл 
тасаввуротҳои гуногуни соҳибони забонҳои гуногунро бедор мекунад. Масалан, дар 
ҳар як забон калимаи ифодакунандаи маънои хона вуҷуд дорад. Вале тасаввурот оиди 
намуди зоҳирӣ ва дохилии он дар намояндагони фарҳангу забони гуногун тамоман 
дигар аст. Як калима дар забонҳои гуногун метавонад тасаввуротҳои гуногунро бедор 
кунад, ҳарчанд, ки аз ҷиҳати маънои луғавӣ онҳо монанди як бошанд ҳам.3 

Дар замони муосир тасаввурот оиди замон ва макон дигаргун гашта, давраи 
"ҷомеаи иттилоотӣ" фаро расидааст. Фаҳмиши  маънои калимаи "забон" низ дигаргун 
гаштааст, ки пештар чун сарҳади байни миллатҳо шинохта мешуд. Манбаъҳои зиѐди 

                                                           
3 www.dissercat.com/content/osobennosti-razvitiya-smi-arabskikh-stran-v-usloviyakh-globalizatsii-na-rubezhe-xx-khkhi-vv 
(санаи истифодабарӣ 16.09.2019 с) 
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нав, ки дар кори тарҷума истифода мешаванд, пайдо шуда, дар натиҷа дар фаъолияти 
тарҷумонӣ муҳимият ва осонӣ дида мешавад. 

Рушди тарҷума барои бемамониат  паҳн шудани иттилоот сабаб гашта, ба 
мубодилаи дониш ва таҷриба мусоидат намуд. Инкишофи тарҷума-ин инкишофи 
тамаддуни ҷаҳонист, ки ба шикаст додани сарҳадҳо, ки дар ҳолати фарқияти забонҳо ба 

вуҷуд омада буд, сабаб шудааст [6, 31].  
Маҳз тарҷума сабаб шуд, ки бисѐре аз халқҳои ҷаҳон таносухоти таърихии 

бузургро аз сар гузаронанд, ки шамоили имрӯзаи онҳоро инъикос мекунад. Мавридҳое 
кам нест, ки тарҷума ба пайдошавии табақаҳои иҷтимоии монанд, ки назария ва ѐ 
маданияти дигар миллатҳоро тавассути тарҷума омӯхта, ба худ тамаддуни дигаре 
сохтаанд, сабаб гаштааст. 

Классики мактаби тарҷумонии муосири Рус В.Н. Комиссаров қайд кардааст: 
"Баъди ба итмом расидани ҷанги дуюми ҷаҳон ҳодисае бо ном "таркиши иттилоотӣ"-
якбора зиѐд шудани мубодилаи иттилоот байни одамон ва миллатҳо ба вуқӯъ омад, ки 
бо " таркиши тарҷумонӣ " ” бузург шудани доираи фаъолияти тарҷумонӣ дар тамоми 
ҷаҳон дар як вақт сурат гирифт. Навъҳои нави тарҷума аз қабили тарҷумаи синхронӣ, 
тарҷума-дубляжи филмҳо, барномаҳои радио ва телевизион пайдо шуданд. Бо кори 
тарҷума натанҳо тарҷумонони касбӣ, инчунин дигар мутахассисон, аз қабили 
муҳандисон, китобдорон, сафирон ва референтон, муаллимон, журналистон ва ғайра, ки 

забони хориҷиро медонистанд, сарукор доштанд" [2, 38-39].  
А. И. Куприн дар асараш "Юнкеры" гуфтааст: "Барои тарҷума кардан аз забони 

хориҷӣ муҳим нест, ки тарҷумон қоидаҳои забонро ба қадри кофӣ дониста бошад. 
Инчунин, бояд ба дохили маънои амиқ, зинда, гуногунранг ворид шуда, қувваи 

пурасрори пайванди ин ва ѐ он калимаро омӯзад"[9, 66]. 
Ба тарҷумонон, мисли нависандагон таҷрибаҳои ҳаѐтӣ ва захираи таассуротҳо 

лозим аст. Фақат он тарҷумононе ба комѐбӣ ноил шуда метавонанд, ки фаъолияти 
хешро бо шиори "Забон ҳамаи мушкилиҳоро бартараф мекунад ва барои ӯ монеае вуҷуд 
надорад" оғоз намоянд. 

Тарҷумони муваффақ будан-ин муттаҳидшавӣ бо муаллиф мебошад. 
Муттаҳидшавӣ бошад, ҷустуҷӯ, суханбофӣ, дарѐфт, аз худ кардан, мутаассир шудан, 
тезбинӣ, шунавоии хуб ва ҳиссиѐти баландро талаб мекунад. Вале чунин нест, ки 
тавассути эҷодиѐти фардӣ махсусиятҳои муаллиф маҳв карда шавад. 

Қайд кардан мумкин аст, ки тарҷумонони муваффақ низ вуҷуд доштанд. Онҳо 
шахсоне ҳастанд, ки аввалин шуда ба кори тарҷума даст задаанд. Боиси қайд аст, ки 
имрӯз ҷаҳон бо он тарҷумононе ифтихор мекунад, ки бо забони арабӣ сарукор доштанд. 
А. С. Пушкин, И. Ю. Крачковский, В. Н. Комиссаров, В.Н Белкин, Н. Д. Финкелберг ва 
ғайра намояндагони мактаби тарҷумонии рус ва дар як вақт тарҷумонони муваффақ 
мебошанд, ба назарияи тарҷума асос гузоштаанд. 

Игнатий Юлианович Крачковский шахсест, ки аз аввалинҳо шуда, ба тарҷумаи 
осори арабӣ ба забони русӣ даст задааст. Крачковский назарияҳои илмии худро замоне 
пешниҳод карда буд, ки назарияи тарҷума ҳамчун илми мустақил вуҷуд надошт. Дар 
замони муҳарририаш дар нашриѐти "Всемирная литература", ки тарҷумонони араби 
ҷавон  асарҳои тарҷумакардаи худро дар он ба нашр мерасониданд, серҷабҳагии 
фаъолияти худро нишон дода, таъкид менамуд, ки  дар вақти тарҷумаи осори 
гаронбаҳои арабӣ нозукиҳои бадеӣ ва гуногунрангии маъногии лафзи арабиро нишон 
диҳанд. Ӯ асарҳои дар заминаи эҷодиѐти А.М. Горкий, А.П. Чехов ва А.И. Крилов ба 
забони арабӣ тарҷумашударо назорат мекард ва дар он ғалатҳои хусусияти денотативӣ 
доштаро ошкор мекард. Крачковский тарҷумононро таъкид мекард, ки ҳангоми 
интихоби лексика ба хатогиҳо роҳ надиҳанд ва маънои калимаҳои арабиро хуб дарк 
намоянд. Ӯ якчанд насли тарҷумононро тарбия намудааст, ки шогирдони вай 
маърӯзачиѐни донишгоҳҳо ва ҳавзаҳои муҳими арабшиносии рус мебошанд. 
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Крачковский нафақат ба тарҷумаи осори бадеӣ, инчунин осори динӣ, ки аз 
муқаддасоти як дин маҳсуб меѐбанд, аҳамияти ҷиддӣ медод. Вақте ки дар тарҷумаи яке 
аз оятҳои Қуръон калимаи احسان ба маънои аслиаш на он қадар мутобиқат намуд, ӯ 
кӯшиш кард, то маънои калима дар тарҷума аз худ дур нагардад. Калимаи  احسان   дар 
луғати Х.К. Баранов чун амали савоб, садақа, кори хайр маънидод карда шудааст. Дар 
луғати О. Атоӣ, ки махсуси матнҳои динӣ мебошад, ин калима чун хайрхоҳӣ, кори савоб 
тарҷума шудааст. Крачковский ба ин гуна тарҷумаҳо қаноат нанамуда, бо такя бар 
тафсирҳои арабӣ калимаи احسان-ро чун ғамхорӣ нисбати волидайн, хизмат ба волидайн 
тарҷума ва маънидод кардааст, ки ба маънои калима дар оят пурра мувофиқат мекунад. 
Ин мисол нишон медиҳад, ки ӯ яке аз мутахассисони соҳибтаҷрибаи арабшинос маҳсуб 

меѐфт [6, 16]. 
Олими дигаре, ки фаъолияти ӯ дар соҳаи назарияи умумии тарҷума назаррас аст, 

Вилен Наумович Комиссаров мебошад. Ӯ чун забоншинос ва назариядиҳандаи машҳур 
барои рушд ѐфтани назарияи тарҷума саҳми босазое дорад. Ӯ муаллифи беш аз 10 китоб 
ва 80 мақолаи илмиест, ки дар он муаммоҳои назарияи тарҷума, масъалаҳои 
семасиологӣ ва муаммоҳои тарҷумониро ҳаллу фасл ва баррасӣ намудааст. 

В. Н. Комиссаров тарҷумони соҳибтаҷрибаест, ки тӯли солҳои зиѐд ба ҳайси 
тарҷумони хаттӣ ва синхронӣ фаъолият бурдааст. Ӯ инчунин тарҷумонони муваффақро 
тарбия намудааст, ки шогирдонаш дар соҳаҳои гуногун ба ҳайси тарҷумони ҳарбӣ, 
сиѐсӣ ва тиббӣ фаъолият бурдаанд. Комиссаровро на фақат дар ҳудуди Россия, инчунин 
мамлакатҳои дигари пешрафта низ мешиносанд, чунки ӯ назарияи тарҷумаи на фақат як 

забон, балки тамоми забонҳои дунѐро пешниҳод намудааст [1, 6]. 
Вақте, ки сухан дар бораи тарҷумонони муваффақ меравад, Наталия Дмитриевна 

Финкелбергро набояд фаромӯш кард, чунки хизмати ӯ нафақат дар ибрози назарияи 
умумии тарҷума, инчунин назарияи тарҷумаи забони арабӣ назаррас аст. Бешубҳа, ӯ 
ягона олимест, ки назарияи тарҷумаи забони арабиро дар алоҳидагӣ ва ба таври комил 
омӯхтааст. Пажӯҳишҳои илмии вай бевосита ба ин самт нигаронида шудааст ва доир ба 
назарияи тарҷумаи забони арабӣ якчанд тадқиқотҳои илмӣ бурдааст. Китобҳои ӯ «Курс 
теории перевода, «Теория и технология перевода», «Обучение переводу» дар мавриди 
тарҷумаи забони арабӣ иншо шуда, мавзӯъҳои асосӣ ва дарбаргирандаи тамоми 
масоили назарияи тарҷумаи забони арабӣ дар он гирд оварда шудааст. 

Аз назарияҳои овардашуда ва мисолҳо доир ба тарҷумонони муваффақ ба хулосае 
омадан мумкин аст, ки имрӯз ҷаҳон на ба "тарҷумон", балки ба "тарҷумони бомаҳорат" 
эҳтиѐҷ дорад ва талабот ба он рӯз аз рӯз зиѐд мешавад. Фаъолияти тарҷумонӣ кори 
саҳлу осон набуда, омӯзиши амиқ, дониш ва ҷаҳонбинии васеъро аз мутахассис талаб 
мекунад. Чунки дар раванди тарҷумаҳое, ки дар сатҳи байналхалқӣ ва ҷаҳонӣ 
мегузарад, тақдири омма ва ҷаҳон дар дасти тарҷумон хоҳад буд. 
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 ИНЪИКОСЁБИИ АРЗИШҲОИ МУОШИРАТИИ (КОММУНИКАТИВИИ) 

АНГЛИСӢ ДАР ФРАЗЕОЛОГИЯ 
 

Исми manners дар забони англисӣ маънои на танҳои ахлоқ, балки маҳз маънои 

‚ахлоқи хуб‛ ва инчунин ‚одоби муошират ва ботарбиягӣ‛-ро дорад. Мувофиқи 

маълумоти фарҳангҳо ахлоқ (manners) ” ин ‚тарзи рафтори ба таври анъанавӣ 

қабулшудаест, ки муомилаи хуб ва боэҳтиромонаро нисбати дигар одамон нишон 

медиҳад‛ (‘traditionally accepted ways of behaving that show a polite respect of other 

people’): Children learn manners by observing their parents [MED]; ‚рафтори ҷамъиятии 
боадабона ва хуштарбиятона‛ (‘polite or well-bred social behavior’): Didn’t your mother 

teach you any manners? [ODE] (Магар модарат ба ту чӣ тавр рафтор карданро 

наомӯхтааст?). 

Ба таври мувофиқ to have manners ” ‚мувофиқ ба меъѐрҳои рафтор, боодобона 

рафтор кардан‛, to have no manners  ” ‚бетарбиягӣ кардан, меъѐрҳо ва қоидаҳои 
рафторро вайрон кардан‛ мебошад: I forgot to say goodbye. They’ll think I have no manners 
[MED]. 

Мо ба як қатор ибораҳои дорои калимаи manner рӯ ба рӯ шудем, ки ахлоқи хуб ва 

инчунин латифро тавсиф мекунанд: good manners (боадабӣ), gallant manners (муомилаи 

ашрофона), gentle manners (ахлоқи нарм), gracious manner (меҳрубонӣ, илтифот), grand 

manners (ахлоқи бошукуҳ), grandiose manners (ахлоқи пурғурур), ахлоқи нафис бо 

воситаи чунин ибораҳо ифода карда мешавад:  polished manners, stylish manners, 
sophisticate manners, refined manners, charming manners, courtly manners, distinguished 
manners, suave manner, finished manners, in a civilized manner. 

Инчунин, мо ибораҳо ва ифодаҳои сершумореро пайдо намудем, ки рафтори 

номуносиб, то як андоза аз рафтори муқаррарнамудаи ҷамъиятӣ дурро ифода 
мекунанд: bad manners, brutal manners, common manners, crude manners, disrespectful 
manners, impolite manners, improper manners, gross manners, low manners, offhanded manners, 
undesirable manners, uncouth manner, unrefined manners, unpolished manners, unspeakable 
manners, unseemly manners.  

Инсоне, ки ба меъѐрҳои умумиқабулшудаи рафтор беаҳамиятӣ зоҳир намуда, 

баръакси он рафтор мекунад, ҳамчун как  ill-mannered (баръакси well-mannered) тавсиф 

карда мешавад. Инчунин ибораҳои фразеологии as independent as a hog on ice  (густох, 

одами беодоб), a rough customer (инсони дағал) низ мавҷуданд.  

Ибораҳои an exhibition of bad manners,  to have no manners, to behave in an improper 
manner, in a disrespectful manner, in an unseemly manner; to treat smb. in a filthy manner, go 

beyond all bounds (аз ҳадди муайяншуда гузаштан) низ диққатҷалбкунанда мебошанд. 

Аз хусусияти муҳими инсон ба шумор рафтани ботарбиягӣ ва ахлоқи хуб, 

сифатҳои зерин шаҳодат медиҳанд: well-mannered (ботарбия; хушодоб);  well-bred 
(хуштарбия); well-behaved (хушрафтор; риоякунандаи шарти адаб).  

Озодӣ, соҳибихтиѐрӣ, мустақилият бо воситаи шумораи зиѐди воҳидҳои 

фразеологии гуногунсохтор ифода карда мешаванд. Дар поѐн ибораҳои фразеологии 

қиѐсӣ, ки дорои маънои озодӣ ҳамчун ҳолат мебошанд, оварда шудаанд ва дар онҳо 

озодӣ бо паранда ѐ ҳаво фикран монанд карда мешавад: as free as a bird,  as free  as the air 
” комилан озод: ‘Am I free?’ ‘Free as the air. For a week.’ (Gr. Greene, ‘The Confidential 

Agent’, part IV, ch. I) (Ман метавонам худро озод шуморам? ” Як ҳафта чун паранда 
озодед).  
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Ибораи фразеологии  to be free, white and (over) twenty-one (гуфт.) – ‘мустақил 

будан’ шавқовар мебошад, ки дар он рақами 21 ” синни балоғатро ифода мекунад: 

You're free, white and twenty-one. He couldn't make you go there. (Шумо инсони озод ҳастед. 

Ӯ наметавонад шуморо барои ба онҷо рафтан маҷбур кунад). [Abby lingvo]. 

Зергуруҳи ибораҳои фразеологии дорои маънои ‚мустақил будан‛-ро ҷудо 

намудем, ки аз рӯи формулаи be + N (феъли be + исм) сохта шудаанд ва дар онҳои 

калимаҳои master (хӯҷаин), mistress (хонум, соҳиб),  captain (капитан) ҳамчун рамзи 

мустақилият ва озодӣ баромад мекунанд: to be one's own man ѐ to be one’s own master – 

соҳибихтиѐр, мустақил будан,  be one’s own mistress – соҳиби тақдири худ будан: 

Ибораҳои фразеологие низ мавҷуданд, ки дар онҳо мустақилият ҳамчун хӯи инсон 
номида мешавад: 

to be as tough as nails – хӯи устувор доштан  
to have an independent streak – озодтабиат будан: The other men were acquiescent, but 

Trevor had an independent streak (Дигарон эътироз накарданд, вале Тревор озодтабиат 
буд) [Abby lingvo]; 

to assume an independent air ” худро мустақил нигоҳ доштан.  

Баҳои мусбӣ ба мустақилият дар ибораҳои фразеологии зерин ифода ѐфтааст: to 

enjoy independence – мустақил будан (таҳтуллафзӣ: аз мустақилият лаззат бурдан); to be 

fond of one’s own way – бо хости худ, мустақилона амал карданро дуст доштан. 

Гуруҳи интихобии фразеологизмҳои дорои маънои ‚мустақилона, бе ѐрии касе 

амал кардан‛, яъне on one's own, by oneself, under one’s own power  (мустақилона, бе ѐрии 

дигарон) ҷудо карда шуд: 

do for oneself – мустақил, соҳибихтиѐр будан, бе ѐрии дигарон амал кардан:  ‘Do you 

need any help?’ ‘No, thank you. I can do for myself’ (Ба Шумо ѐрӣ диҳам? ” Ташаккур. 

Худам аз уҳдааш мебароям). [Abby lingvo]; 

Фразеологизми махсусе мавҷуд аст, ки инсонеро тасвир мекунад, ки ба ҳама чиз 

мустақилона, бе ѐрии дигарон ноил гардидааст ” self-made man: He was proud of the fact 

that he was a self-made man (Ӯ фахр мекард, ки ба ҳама чиз мустақилона ноил гардидааст) 
[OALD].  

Ақидаи мустақилият ва соҳибихтиѐрӣ дар фонди паремиологии забони англисӣ 
инъикос ѐфтааст: 

Everybody’s business is nobody’s business (таҳтуллафзӣ: Кори ҳама ” кори ҳеҷкас);   

Every tub must stand on its own bottom (Ҳар як шахс бояд аз паи худ бошад. 

Таҳтуллафзӣ: Ҳар як чалакча бояд бо таги худ истад).  

Зарбулмасали зерин ҳамчун далели боварибахши муҳаббати англисҳо ба танҳої, 

фосилагирии онҳо аз атрофиѐн ва дахлнопазирии шахсии онҳо хизмат мекунад:  

An Englishman’s home is his castle – Хонаи англис ” қасри ӯст, Англис дар хонаи худ 

хӯҷаин аст (ав. танҳо оид ба дахлнопазирии манзил) [Abby lingvo]. 

Мисоли ҷолибе, ки муҳиммияти дахлнопазирии манзил, ва нофорамии ба зӯрӣ 

даромадан аз ҷониби олами беруна: 
 ‘The neighbours don’t like anything too rattling on Sundays.’ ‘Pooh,’ retorted Mr. 

Morison, ‘An Englishman’s home is his castle.’ ‘Not on Sunday,’ she replied firmly 
[http://ruscorpora.ru].   

”  Ҳамсояҳо дар рӯзи якшанбе ғавғои зиѐдро дӯст намедоранд. 

– Чихел  сафсата, - гуфт ҷаноб Морисон. ” Ман дар хонаи худ ҳастам. Чизеро, ки 

хоҳам ҳамонро мекунам. ” Вале  рӯзҳои якшанбе не, - бо қатъият ҷавоб дод хонум 
Морисон.                     

Озодӣ ” ин арзишест, ки натанҳо худ бояд аз он лаззат бурд, балкӣ оро бояд ба 
дигарон низ дод: free smb.’s hand ” озодии амам додан; give smb his head ” озодии комили 

амалкунӣ додан, let smb. alone ” касеро ором гузоштан, инчуин let smb. paddle  one’s  own 
canoe:  Why don’t you let the girl alone?... You take my advice, and let her paddle her own canoe. 

http://ruscorpora.ru/
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(Чаро ту ин духтарро ором намегузорӣ?... Ба ту маслиҳат медиҳам, ки ба корҳои ӯ 

дахолат накунӣ). Таҷовуз ба соҳибихтиѐрӣ ва озодии дигарон, дар муқобил 

маҳкумкуниро ба вуҷуд меорад: касеро назорат кардан, тобеъ кардани касе: get 
somebody by the short hairs (фармон додан); get the whip over somebody (касеро пурра дар 

тобеияти худ нигоҳ доштан); trample under foot (ба касе зулм кардан, касеро хор кардан, 

ҷабр крадан). 

Далелҳои забонии овардашуда аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки арзиши маданӣ чун 

фосилагирӣ ба он вобаста пӯшидадорӣ, мустақилият ва фардият дар системаи лексикӣ-

фразеологии забони англисӣ ба таври васеъ оварда шудаанд, ки арзиши онҳоро барои 

маданияти англис, дар умум ” маданияти англосаксонӣ воқеӣ мегардонад. 

Инчунин, гуруҳи интихобии ибораҳои қиѐсии дорои маънои ‚хурсанд, зиндадил, 

шодком, ҳаѐтдӯст будан‛ ҷудо карда мешаванд: be (as) cheerful (gay) as a lark / bright as 
a button/ jolly as a sandboy / merry as a cricket / merry as a marriage-bell или as the maids, а 

также be (as) chipy (lively) as a cricket. Дар миѐни онҳо ” як қатор ибораҳои ҳаммаъно 
бо сифати happy: to be happy as a clam/ happy as a lark/ happy as a sandboy / happy as a Larry 
/ happy as a king / (as) happy as a possum up a gum-tree – шод; хушбахт, хушнуд: 

They're as happy as clams - if clams are happy, and I can't see why they should be. (A. 

Waugh, ‘Island in the Sun’, ch. 26) „  Онҳо мисли нармтанҳо (моллюскҳо) хушбахт 

буданд, - ман намефаҳмам, ки чаро маҳз нармтанҳо бояд хурсанд бошад, чи тавре, ки 

англисҳо зикр мекунанд. 

feel one’s oats ” хурсанд, пурҷӯшу хурӯш, ҳаѐтдӯст будан. 
buoyan / cheerful / genial / pleasant / sunny disposition„ табъи шодком доштан; She had 

a sunny disposition „  Ӯ табъан зиндадил ва хурсанд буд.  

bullish tone – руҳияи болида, баланд 

optimistic / positive outlook on life „ дарки мусбӣ ва некбинонаи ҳаѐт  

Be all smiles – намуди хушҳолона доштан/ дурахшидан; Lida had rushed to the door, all 
smiles, all welcome. (S. Heym, ‘The Eyes of Reason’, booki I, ch. VII) — Лида поспешила к 
двери, расплывшись в гостеприимной улыбке. 

Grin from ear to ear/ to smile from ear to ear – даҳонро то ба гӯш (табассум кардан)/ 
хушбахт будан.  

С.Г. Тер-Минасова қайд мекунад, ки табассум намоишгари матонат, қобили ҳаѐт 

будани англисҳо мебошад [2, 96], ин нишонаи ғайривербалии муошират дар ифодаҳо ва 

ибораҳои фразеологии англисӣ инъикос ѐфтааст: A good neighbor is a fellow who smiles at 

you over the back fence, but doesn’t climb over it. ” Ҳамсояи хуб онест, ки аз паси тавора ба 
шумо табассум мекунад, вале аз болои он намегузарад;  If you’re not using your smile, 
you’re like a man with a million dollars in the bank and no checkbook ” Агар шумо табассум 

накунед, пас мисли одаме ҳастед, ки дар бонк миллион доллар дорад, вале дафтарчаи 
чек надорад; I’m not a fighter. I usually smile and then go into my room and cry my eyes out ” 

Ман ҷанҷолӣ нестам. Ман одатан табассум мекунам ва баъд дар ҳуҷраам зор-зор гиря 

мекунам; You are not fully dressed until you wear a smile ” Шумо пурра либоспӯшида 
нестед, то он даме, ки табассум накунед;  

Тафаккури мусбӣ (positive thinking) ва аз ҳама муҳимтар, исми ‘positivity’ ва сифати 

‘positive’, ки яке аз арзиши муоширатии натанҳо маданияти амрикоӣ, балки 

англосаксонӣ ба шумор меравад, дар умум дар системаи лексикӣ-фразеологии забон 
инъикос ѐфтааст. 
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БАЪЗЕ АЗ ОМИЛЊОИ ВАЙРОНШАВИИ ОИЛАЊОИ ЉАВОН 
 ДАР ШАРОИТИ ТОЉИКИСТОН 

 
Оила унсури муњими њар як давлат ва љомеа ба њисоб меравад. Чигунагии рушди 

љомеањо аз маќоми оилањо ва њолати иќтисодиву иљтимоии онњо вобастагии амиќ 
дорад. Агар ин унсури муњими љамъият имкониятњои бењтареро дошта бошад ва фазои 
мусоиди тарбияти фарзандон барои он фароњам гардад, пас метавонад наслњои 
масъулиятшинос, донишманд, кордон, дорои ахлоќи њамида ва дигар сифатњои хуби 
инсониро ба љомеа ироа намояд. Аз ин рў, бе ягон шубња метавонем чунин иброз дошта 
бошем, ки оилањои мустањкам заминаи рушди љомеањои мустањкам ва оилањои тавоно 
заминаи рушди давлати тавоно мегарданд. Асосгузори сулњу вањдати миллї ” Пешвои 
миллат ба масъалаи оиладорї њамеша таваљљуњи хосса медињад. Дар яке аз 
суханронињои худ дар ин маврид чунин баѐн намудааст: «Оила дар фарњанги мардуми 
куњанбунѐди тољик њамчун нињоди муќаддас эътироф гардидааст, зеро бењтарин 
арзишњои инсонї, аз ќабили муњаббату садоќат, самимияту вафодорї ва 
њамдигарфањмиву тањаммулгарої мањз дар оила ташаккул меѐбанд [1]. 

Дар шароити Тољикистон ба масъалаи тањкими оилањо њамчун унсури муњими 
љамъият таваљљуњи хосса дода мешавад. Хусусан масъалаи тањкимбахшии оилањои 
љавон таваљљуњи Њукумати Тољикистон ва хоссатан Пешвои миллат Эмомалї Рањмонро 
ба худ љалб намудааст. Дар сиѐсати пешгирифтаи худ Президенти кишвар кўшиш бар 
он намуда истодааст, ки тадриљан њолати рушди оилањо дар кишвар, хусусан масъалаи 
таъминоти моддї ва тавонбахшии онњо дар умум бењтар гардонида шавад. Хусусан, 
соли 2015 эълон гардидани «Соли оила» ва ташкилу ба роњ мондани чорабинињои 
мухталиф дар ин самт аз таваљљуњи Њукумати Тољикистон ба ин масъала дарак медињад. 
Дар Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 низ ба 
масъалаи оила таваљљуњи хоса равона гардидааст. Дар ин њуљљати муњимми давлатї 
бењтар  намудани шароити  манзилии  аҳолї ва зиѐд намудани масоҳати манзил то соли 
2030, тавсеа додани  имкониятҳои  дастрасӣ ба манзили мустақил, хусусан барои 
оилаҳои  ҷавон, беҳтар намудани сифати манзил ва беҳтар намудани шароити зисту 
зиндагї чун масъалаҳои асосии сиѐсати дарозмуҳлат муайян карда шудаанд [2]. 

Мутаассифона, солњои охир зери таъсири омилњои мухталиф вайроншавии 
шумораи зиѐди оилањои љавон ба назар мерасад, ки чунин њолат метавонад барои 
тањкими љомеа паѐмадњои манфии зиѐде дошта бошад. Албатта, дар доираи як маќола 
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ва ѐ маърўза баррасии њамаи омилњои вайроншавии оилањои љавон дар шароити 
Тољикистон ѓайриимкон ба назар мерасад. Ин масъала ба тањќиќоти васеъ ва фарогир 
ниѐз дорад. Дар њар сурат барои ошкор намудани мушкилоти вайроншавии оилањои 
љавон дар кишвар ташкил ва баргузор намудани пурсиши фарогири сотсиологї, 
хусусан бо нафароне ки ба мушкилоти вайроншавии оилањо гирифтор шудаанд ба 
манфиати кор хоњад буд. Додањои чунин як тањќиќи сотсиологї метавонанд вазъияти 
воќеии мушкилотро бармало намоянд. 

Додањои демографї дар панљ соли охир нишон медињанд, ки шумораи 
вайроншавии оилањо дар кишвар хеле зиѐд мебошад. Барои тасдиќи ин њолат вазъи 
бунѐди оилањо ва вайроншавии онњоро дар панљ соли охир дар шакли диаграмма 
меоварем [3, 34]. 

 

 
 
Чуноне ки аз додањои панљсолаи охир бармеояд, тамоюли вайроншавии оилањо 

боло рафтааст. Агар дар соли 2014 дар кишвар 95537 оилаи љавон ташкил шуда бошад, 
пас 9037 оилањо вайрон гардидаанд. Аммо дар соли 2018 дар кишвар 82647 оила ташкил 
шуда, 10976 оилањо вайрон гардидаанд, ки болоравии ин тамоюл мушоњида мешавад.   

Ё худ муњаќќиќ Одинаев М.А. дар тањќиќоти худ динамикаи миќдори аќди никоњ 
ва шикасти никоњро дар асоси маълумотњои САЊШ дар минтаќањои мухталифи кишвар 
ба таври љадвали алоњида овардааст, ки аз тамоюли боло рафтани вайроншавии оилањо 
дарак медињад.  

 
Динамикаи миќдори аќди никоњ ва шикасти никоњ дар асоси маълумоти САЊШ 

давоми солњои 2011-2018[5 - c. 112] 
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Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба 
омилњои вайроншавии оилањои љавон низ таваљљуњ намудааст. Дар яке аз суханронињои 
хеш омилњои вайроншавии оилањои љавонро ба таври зайл баѐн намудааст: «Тибќи 
тањлилњо дар аксари оилањое, ки вайрон шудаанд, зану шавњар дар ягон љо тањсил 
накарда, касбу њунар наомўхтаанд, падару модаронашон ба онњо эњтироми калонсолон, 
нозукињои муносибати хонаводагї, пастиву баландии рўзгор ва дигар масъалањои њаѐти 
мустаќилонаро ѐд надодаанд, ки ин њама ба хонавайронї оварда, таъсири манфиаш аз 
њама бештар ба худи љавонон мерасад» [4]. 

Муњаќќиќи тољик Одинаев М. А. дар тањќиќоти хеш чунин ошкор кардааст, ки 
24,8% пурсидашудагон аз нишондиҳандаҳои умумӣ  сабабҳои  асосии  вайроншавии 
оилаҳоро дар  бесаводӣ, камбизоатӣ, муҳоҷират, никоњи  хешу таборӣ ва беморӣ арзѐбӣ 
намудаанд [5].   

Омилњои вайроншавии оилањои љавонро шартан метавонем ба ду гурўњ људо 
намоем: омилњои субъективї ва омилњои объективї. Омилњои субъективї аз рафтору 
амали аъзоѐни хонавода, сатњи саводнокии онњо, љањонбинї ва муносибати шахсии 
онњо ба масъалањои хонадоршавї, дигар нафарони оилаи љавонро ињотанамуда 
бармеояд. Омилњои объективї бошад аз муњити ињотанамудаи хонаводањо, хусусан 
шароити иљтимоию иќтисодї, њолати равонии хонавода, фарњанги оиладорї дар љомеа, 
муносибати дигарон ва ѓ. вобастагї доранд.  

Мо тасмим гирифтем, ки дар асоси мушоњидањои шахсї ва андешањои дигарон 
чанде аз омилњои вайроншавии оилањои љавонро дар шароити Тољикистони имрўза ба 
риштаи тањлил кашем. Ба андешаи мо чунин омилњо дар шароити имрўза аксаран 
боиси вайроншавии оилањои љавон дар Тољикистон мегарданд: 

Омилњои иќтисодї ва иљтимої. Дар њама њолат омилњои иќтисодї ва иљтимої ба 
раванди мустањкам шудани оилањо таъсиргузор мебошанд. Бунѐди оилаи солим ва ба 
роњ мондани муносибатњои хонаводагї, таъмини хонавода ва осоиши рўзгор заминаи 
муњимми иќтисодї ва иљтимоиро талаб мекунад. Албатта њолати иќтисодї ва иљтимоии 
хонаводањо аксари њолат аз вазъи иќтисодї ва иљтимоии кишвар вобастагї дорад. 
Мутаассифона дар шароити имрўза аксари њолат чунин мушоњида мегардад, ки 
оилањои љавон аз љињати иќтисодї ва иљтимої ба мушкилотњои зиѐде рў ба рў 
мешаванд. Набудани љойи кори мувофиќ ва ѐ ба даст оварда натавонистани маблаѓи 
кофї сабаб мегардад, ки мушкилоти мухталифи иљтимоии хонавода њалли худро наѐбад 
ва боиси зуњури мољароњои хонаводагї гардад. Ё худ сари масъалаи норасогии рўзгор 
бањсњои зиѐде миѐни хонаводањо ба миѐн меоянд, ки дар охир боиси вайрон шудани 
оилањои љавон мегарданд. Як оилаи љавон ниѐзњои зиѐди иљтимоиро доро мебошад, ки 
аз љумлаи онњо бунѐди манзил, тавлид ва тарбияти фарзанд, таъминоти фарзандон, 
дарѐфти љойи кори муносиб, масъалаи бењдошти тиббї ва ѓайра мебошад. Албатта, 
бароварда сохтани њамаи ин ниѐзњо заминаи мустањками иќтисодиро талаб менамояд. 
Агар мо вайроншавии оилањои љавонро дар шароити Тољикистон мушоњида ва тањлил 
намоем, пас албатта таъсири омили иќтисодиву иљтимоиро дар он ошкор сохта 
метавонем. Аксари хонавайронињо дар шароити Тољикистон дар ин ва ѐ он шакл зери 
таъсири омилњои иќтисодї ва иљтимої ба миѐн меоянд. 

Хушунати хонаводагї. Дар шароити имрўза яке аз мушкилињои мављуда дар 
масъалаи хонадорї ин љой доштани амалњои хушунат дар хонаводањо мебошад. Дар 
ќисме аз хонаводањо мављудияти хушунати хонаводагї ба назар мерасад, ки зери 
таъсири омилњои мухталиф зуњур менамояд. Аслан занон ва кўдакон гирифтори 
хушунати хонаводагї мешаванд, ки дар охир чунин њолат боиси вайронии хонаводањо 
мегардад. Дар мавриди зуњури хушунати хонаводагї он љињатро зикр намуданамон 
зарур аст, ки он зери таъсири дигар аъзоѐни хонавода низ ба амал омаданаш мумкин 
аст. Хусусан дахолат ба умури оилањои љавон аз љониби дигар аъзоѐни хонавода боиси 
зуњур кардани хушунатњои хонаводагї мегардад. Инчунин њамдигарро нафањидан, ба 
мавќеи якдигар эњтиром нагузоштан, набудани мењру муњаббат дар хонавода, омилњои 
иљтимої ва иќтисодї, мављудияти анъанањои хурофотї боиси зуњури хунушати 
хонаводагї мегарданд. Дар бисѐр мавридњо чунин ба назар мерасад, ки занон то њадди 
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муайян ба хотири баќои оила ва хонавода чунин хушунатњоро тањаммул менамоянд. 
Аммо меъѐри аз њад зиѐди хушунат дар охир боиси он мегардад, ки оилањо вайрон 
гарданд. Дар шароити кишвари мо муќовимат бо хушунати хонаводагї ба яке аз 
масъалањои муњимми маќомоти давлатї, љомеаи шањрвандї ва ањли рўњоният табдил 
гаштааст.  

Омили муњољират.  Дар шароити кунунї яке аз масъалањои умдаи вайроншавии 
оилањои љавон зери таъсири омили муњољират ба амал меояд. Далелњои зиѐде 
мављуданд, ки пас аз бунѐди оила љавонон ба муњољирати мењнатї рафта, дигар нисбати 
њамсарони хеш бепарвої зоњир менамоянд ва онњоро ба гўшаи фаромўшї менињанд. 
Мўњлати тўлонї њузур надоштани љавонон дар кишвар ва дар назди њамсарони худ 
боис мегардад, ки мењру муњаббат миѐни онњо коста гардад. Чунин њолат хатарњои 
зиѐдеро ба оилањои љавон ба миѐн мегузорад. Дар ин замон њар ду љониб эњтимоли 
дучор гаштан ба хатарро доранд, ки дар охир метавонад боиси људогї ва вайроншавии 
оилаи љавон гардад. Инчунин мисолњои зиѐде мављуданд, ки љавонони кишвар дар 
муњољират оиладор мешаванд ва зављањои худ дар Тољикистон људо мегарданд. Солњои 
охир дар кишвар људошавии оилањои љавон тавассути фиристодани матнњои кўтоњ 
(СМС) боиси нигаронии ањли љомеа гашта буд. Њамаи љињатњои зикршуда таъсири 
омили муњољиратро ба вайроншавии оилањои љавон нишон медињанд. Дар њар сурат 
зарур аст дар мавриди кам намудани таъсири омили муњољират ба вайроншавии 
оилањои љавон андешида шавад ва чорањои муайян амалї гарданд.      

Омили фарњангї ва равонї. Љињати дигари таъсиррасон ба вайроншавии оилањои 
љавон дар кишвар фарњанги хонадоршавї ва љињатњои равонии муносибати хонаводагї 
мебошад. Агарчанде ин тамоюл дар солњои охир нисбатан заиф шудааст, аммо чунин 
ба назар мерасад, ки бунѐди оилањои љавон аксаран зери таъсиру нуфузи волидайн ва 
хешовандон сурат мегирад. Албатта, наќши волидайн ва хешовандон дар бунѐди 
оилањои љавон љињатњои зиѐди хуберо низ доро мебошад. Хусусан таљрибаи оиладории 
онњо дар ин самт муњим аст. Ё худ ба бунѐди оилањои љавон мусоидат намуда, волидайн 
хоњони он њастанд, ки љавонон хушбахт бошанд. Аммо, дар њама њолат интихоби 
волидайн ѐ таъсири хешовандон дар бунѐди оилањо ба натиљањои хуб намеанљомад. 
Њолатњои зиѐдеро низ мушоњида кардан мумкин аст, ки оилањои бе ризоияти тарафњо, 
яъне љавондухтарон ва љавонписарон ташкилшуда дер давом намекунад ва варойн 
мегардад. Аз ин рў, зарур мешуморем, ки њангоми ташкили оилањои љавон ба ин 
пањлўњои масъала низ таваљљуњ карда шавад.  

Дигар омили таъсиррасон ба вайроншавии оилањои љавон дар кишвар зери 
таъсири омилњои равонї сурат мегирад. Чунин ба назар мерасад, ки аксари њолат 
мардуми мо ба умури хонаводагї зери таъсири рўњияи манфинигарї муносибат 
менамоянд. Аксари њолат на ба љињатњои хуби навхонадорон балки таваљљуњи бештар 
ба нуќсонњо ва камбудњои онон карда мешавад. Шояд як нафар љавондухтар ва 
љавонписар чанде хислатњои хубе дошта бошанд ва як ѐ ду сифати нохуб. Аммо, аксари 
њолат чунин ба назар мерасад, ки дар умури хонаводагї мардум ба љињатњои манфї 
тамаркузи бештар менамоянд. Аз ин рў, њангоми муносибатњои хонаводагї тамаркуз 
сари нуќсонњо дар охир боиси вайроншавии оилањои љавон мешавад. Њолатњое низ љой 
дошта метавонанд, ки љавонон, хусусан љавондухтарон ба љои омўзиш додани малакањо 
ба онњо мавриди интиќод ќарор мегиранд, ки метавонад боиси вайрон шудани 
муносибатњои хонаводагї ва дар охир фурўпошии оилањои љавон гардад. 

Дар умум зикр намудан зарур аст, ки дар шароити имрўза мушкилоти 
вайроншавии оилањо ба яке аз масъалањои њалталаби љомеаи мо табдил шудааст. Дар 
шароити имрўза зарур аст, ки тањќиќоти фарогире дар ин самт ба роњ монда шавад ва 
дар асоси натиљањои он  роњкорњои зарурї барои пешгирии вайроншавии оилањои 
љавон дар кишвар андешида шаванд. Танњо бо мустањкам намудани оилањои љавон мо 
метавонем дар оянда љомеаи солим ва босуботеро бунѐд намоем.     
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ФАЛСАФА ВА МОҲИЯТИ ОН 
 

Фалсафа аз калимаи юнонии кӯҳан «φιλοςοφια» буда, аз ду калима иборат аст: 
«филио» ” муҳаббат ва «софия» ” ҳикмат аст, яъне муҳаббат ба ҳикмат (донишмандӣ), 
аммо аз забони Юнонӣ мазмуни онро ба имрӯзаи тоҷикӣ тарҷума гардонем, илм 
мебошад. Ин вожаро якӯмин шуда Пифагор ба истифода даровард. Ҳангоми сафар ба 
Пелопоннес подшоҳ Леонтий аз Пифагор машғулияташро мепурсад. Дар посух ӯ 
мегӯяд, ки баъзеҳо аз пайи шӯҳрат, бойигарӣ, кайфу сафо буда, зиндагиашон чунин 
ҳадаф дорад, аммо вай файласуф буда, вазифааш ҷӯйиш ва ѐфтани ростӣ аст. Дар 
забони юнонӣ вожаи алоҳида барои ифодаи дониши объективӣ ва дурустро бо ибораи 
«фалсафа» ифода мекарданд, аммо дар дигар забонҳо чунин намуди донишро бо вожаи 
«илм», «фан», «наука», «science», «wissenshaft» ифода кардаанд. Пас, хулоса баровардан 
мумкин аст, ки дар забони юнонӣ «фалсафа» ба ҷои вожаи «илм» истифода мешуд, ки 
дониши дурустро ифода мекард ва аз дигар намуди донишҳо ҷудо меистод. Мисол, агар 
«физика»-ро аз забони юнонӣ тарҷума кунанд, онро чун илм доир ба табиат ва 
қонунҳои он таъриф медиҳанд. Дар забони юнонӣ вожаи «Фалсафа» мазмуни илмро 
ифода мекунад ва Арасту якчанд намуди онҳоро ҷудо кардааст. Фалсафаи якӯмро 
«Аналитика» номид, ки илми мантиқро дарбар мегирад.  

Умуман, Арасту фалсафаро вобаста ба моҳиятҳо ба намудҳо ҷудо мекунад. Худаш 
мегӯяд, ки чанд намуд моҳиятҳо бошад, ҳамон шумора фалсафаҳо ҳастанд. Бинобар ин, 
Арасту ҳамаи донишҳои дурустро бо вожаи «фалсафа» ифода карда, дониши 
фалсафиро ба дигар намудҳои дониши инсон зид мегузорад. Пеш аз ҳама дониши 
фалсафӣ ба дониши ҳунармандӣ, косибӣ, духтурӣ зид аст, чунки ин намуди донишҳо 
танҳо доир ба як чизи алоҳида сухан меронад, аммо фалсафа бошад, доир ба дониши 
умумӣ сухан ронда, дар ҳама шароит истифода бурда шудани онро талаб мекунад. 
Мисол, Арасту мегӯяд, ки духтур танҳо Сократро муолиҷа менамояд, аммо инсонро не. 
Чунки дониши умумӣ ба илм хос мебошад, ки агар як маротиба ба даст ояд, дигар 
тағйир наѐбад, аммо дониши табиб дониши илмӣ набуда, ҳунармандӣ аст. Дониши 
илмӣ ва дониши ҳунармандӣ чун дониши умумӣ аз дониши якка ҷудо меистад. Агар 
якӯмаш ивазнашаванда бошад, пас дуюмаш ивазшаванда аст.  

Арасту фалсафаро ба се намуд ҷудо мекунад ва фалсафаи якӯмро чун як намуди 
дониши вижагии умумӣ дошта, барои ҳама якхела буда, мавзӯи онро «ҳастӣ» шуморид. 
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Фалсафа роҳи пайдо кардани дониши дуруст ва ғалатро бояд муайян карда тавонад. 
Пеш аз ҳама дониши дурустро насиби инсон мешуморад. «Фалсафаро дониш доир ба 
ростӣ меноманд. Аммо сабабро надониста, ростиро мо намедонем» [1, 94-95] . Дар 
радифи чунин андеша пас аз Арасту намояндаи стоисизм  Зенон фалсафаро боз ба се 
намуд ҷудо мекунад: мантиқ, физика, этика. Пас, фалсафаро ба се намуд ҷудо кардан ба 
гурӯҳбандии илмҳои  имрӯза соз меояд: методологияи илм, илмҳои табиатшиносӣ ва 

иҷтимоӣ.   
Барои чи фалсафа вазифаи худро роҳи пайдо ва дастраскунии дониши дуруст 

шуморид, ки ба инсон он лозим мешудааст? Заминаи якӯми пайдоиши фалсафаро дар 
намуди дониши пештара дидан лозим аст. Дониши пештара афсонавӣ буда, дар он 
инсон ягон имконият надорад, ки бо воситаи андешаронии худ ба ростӣ наздик шавад. 
Яъне, чунон ки Афлотун мегӯяд, ростии дуруст насиби худоҳо мебошад, аммо инсон ба 
он ноил шуда наметавонад. Пас заминаи пайдоиши фалсафа маънавиѐти ондавра ба 
шумор меравад, ки инсонро нотавон шуморида, дониши дурустро танҳо насиби худоҳо 
медонист. Олимони он давра ѐфтани дониши дурустро вазифаи фалсафа дониста, роҳи 
онро кушода, қонунҳои онро дарк карданд, ки дар охир натиҷаи ҷӯйишҳои онҳо ба 
пайдоиши илми мантиқ оварда мерасонад. 

Заминаи дуюм бо озодӣ ва баробарии инсон вобаста буда, заминаи иҷтимоию 
сиѐсии пайдоиши фалсафа мебошад. Озодии инсон бо ҳуқуқҳои сиѐсӣ вобаста буда, ягон 
инсон ба таври зӯрӣ нигоҳи худро ба дагарон пайваст карда наметавонад. Ҳангоми дар 
Юнон сарнагун кардани ҳокимияти шоҳигарӣ тамоми инсонҳои ҷинси мард ҳуқуқи 
шаҳрвандиро пайдо мекунанд, ки он ба пойдор кардани демократия оварда мерасонад. 
Заминаи иҷтимоию сиѐсии пайдоиши фалсафа демократия аст. Агар танҳо шоҳ дорои 
ростӣ бошаду тамоми тобеонаш фармони ӯро бе чунучаро иҷро кунанд, сабаби чунин 
рафтор дар он аст, ки шоҳ  аз оғоз дорои ростӣ буда, ба худо баробар аст. Бинобар ин 
ростиро танҳо худо медонад, аммо инсон онро бояд иҷро кунад. Бинобар ин дар Ховар 
фалсафа пайдо намешавад, чунки заминаи сиѐсию иҷтимоии он набуд. Дар Ховар танҳо 
шуури динӣ ва афсонавӣ буд, ки шоҳро худо ѐ сояи худо дар рӯи замин мешумориданд, 
ки ростиро танҳо вай медонад, инсони оддӣ дорои дарки ростиро надорад, чунки ба вай 
андешаронӣ вижа нест. Дар Юнон шоҳ пеш карда мешавад ва мардум намуди нави 
идораи давлатро медароранд, ки дар он ягон кас аз оғоз дорои ростӣ нест, аммо ҳар кас 
метавонад онро дарк карда, исботи онро пешкаш намояд. Акнун бо пеш кардани шоҳ аз 
кишвар, дар назди инсон масъала меистад: ростиро чи тавр дарк намояд ва кадом инсон 
дорои ростгӯйӣ аст ва чӣ тавр онро санҷида, тафтиш карда мешавад. Барои дарки ростӣ 
инсон бояд озод бошад ва андешаи худро истифода бурда тавонад. Пас ҳар он чи ки вай 
пешниҳод мекунад, дар заминаи андешаронии худ бояд исбот кунад, ки дигарон низ 
онро пазироянд. Ин сабаби дуюми пайдошавии дониши фалсафӣ мебошад. 

Азбаски ҳар як инсон тавонои дарки ростиро дорад ва бояд роҳи дарки ростӣ 

кушода шавад, пас дар назди фалсафа масъалаи муносибати андешаи инсон ва ҳастӣ 
пайдо мешавад, ки кадом намуди андеша рост ва кадом намуди андеша дурӯғ мебошад. 
Шуури афсонавӣ мешуморад, ки ростиро танҳо худо медонад, пас доир ба дарки 
моҳияти чизҳо худи андешаи инсон ҳоло ноком аст. Чунки инсон тавонои дарки 
ростиро надорад ва андешаи вай маҳдуд аст. Сипас инсон аз дониши камтар ба дониши 
пурра расида наметавонад ва ҳамаи намуди донишҳои ӯ нисбӣ ва субъективӣ аст. Аммо 
аз нигоҳи фалсафа инсон худаш ба андешаи худ такя намуда, ростии объективиро бояд 
кушода тавонад. Бинобар ин дар назди инсон масъалаи дарки роҳи дониши объективӣ 
меистад, ки аз ҷинсу синну сол барои ҳама якхела ва новобаста монад. Пас вазифаи 
фалсафа дарки ростии объективӣ мебошад, ки барои ҳамаи илмҳо вижа дорад. Пас 
заминаи сеюми пайдоиши фалсафа вобаста ба дониши объективӣ мебошад, ки 
мавҷудияти он новобаста аз дин, нажод, ҷинс ва синну сол бошад. 

Фалсафа азбаски масъалаи дарки ростиро дар назди инсон мегузорад, ӯ бояд 
тамоми тавонои худро корбарӣ намуда, онро ҳал кунад. Бинобар ин фалсафа вазифаи 
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худро дарки ростӣ мешуморад. Аммо аз нигоҳи позитивизм фалсафа доир ба он чизҳое 
сухан меронад, ки ҳоло барои инсон моҳияти худро кушода надодааст. Б. Рассел мегӯяд, 
ки «фалсафа ин андешаронӣ оид ба чизҳоест, ки дониш оид ба онҳо ҳоло ғайриимкон 
аст» [6, 5].  Гӯѐ ки фалсафа зинаи оғозӣ буда, танҳо мулоҳизарониро дарбар мегарид, 
аммо доир ба даст овардани дониши дуруст сухан намеронад. Чунин нигоҳи 
позитивизм кори фалсафаро нодуруст мефаҳмад ва умуман фалсафаро илм 
намешуморад. Мазмуни фалсафаро ба илм зид мегузорад, аммо чи тавре гуфта шуда 
буд, аз забони юнонӣ вожаи «фалсафа»  илмро ифода мекунад. 

Фалсафа аз инсон талаб мекунад, ки бо воситаи андешаи худ ба ростӣ ояд, пас вай 
бояд донад, ки ростӣ чист. Ростӣ намуди дониши тайѐр нест ва инсон онро барои худ 
бояд дарк намояд. Чизҳое, ки ҳоло инсон доир ба вай ягон дониши дуруст пайдо 
намекунад, дар оғоз чун файласуф рафтор карда, масъалаи дарки дурусти онро пеш 
мегузорад. Ҳар дуи ин масъала, яъне оғози дониши дуруст ва раванди он бо натиҷаааш 
дар якҷоягӣ амал мекунанд. Агар фалсафаро чун дониши оғозӣ ном гузошта шавад, ки 
вижагии дурустро надорад, пас чунин фаҳмиши позитивизм нодуруст аст. Чунки 
дониши дуруст на танҳо оғоз, боз натиҷа низ дорад, ки позитивизм онҳоро аз якдигар 
ҷудо мекунад. Барои позитивистон фалсафа умуман илм нест. Он як намуди дониш 
доир ба ҳама чиз шуморида мешавад, ки вижагии аниқ ва дурустро надорад. Дониши 
илмӣ бошад дар заминаи мушоҳида ва озмоиш пайдо мешавад, аммо дониши фалсафӣ 
танҳо мулоҳизаронӣ буда, ба таҷриба муроҷиат намекунад. Дар позитивизм дониши 
илмиро ба дониши фалсафӣ зид мегузоранд. Фалсафа ин намуди ҷаҳонбинӣ мебошад ва 
дар заминаи дониши илмӣ пайдо мешавад. Барои позитивизм дониши фалсафӣ танҳо ба 
намуди умумӣ мебошад, ки дар заминаи дониши ҳамаи илмӣ пайдо мешавад ва худро 
ҳамчун ҷаҳонбинӣ нишон медиҳад. Дар нигоҳи позитивизм фалсафа маҳмадоногӣ асту, 
доногӣ нест. Дар чунин фаҳмиш фалсафа дониш доир ба ҳама чиз менамояд, аммо 
мушаххасан доир ба ягон чиз нест. Ҷаҳонбинӣ як намуди дониши инсон буда, вижагии 
умумӣ дорад ва онро ба дониши илмӣ зид мегузоранд, ки он намуди дониш аниқ ва 
дуруст нест. Сипас, барои позитивизм дониши фалсафӣ дуруст нест. 

Моҳияти чизҳо ҳангоми омӯхтани падидаҳои он пайдо мешавад. Агар дониши 
дуруст танҳо дар муносибати андешаи дарккунанда бо моҳияти чизҳо (инсон, табиат, 
ҷомеа) ҳосил шавад, дар ин ҳангом масъалаи фалсафа низ муносибати андеша бо ҳастӣ 
мешавад. Азбаски фалсафа чун дигар илмҳо шуда наметавонад ва доим дар сатҳи 
андешаронӣ мемонад, пас Ҳегел, файласуфи бузурги олмонӣ онро чунин эзоҳ додааст: 
«Фалсафаро пешакӣ умуман чун андешаронии назариявии мавзӯъ муайян кардан мумкин 
аст»[2, 85] . Ин нигоҳ начандон пурра мебошад, чунки дар дигар ҷо Ҳегел фикри худро 
боз равшантар мегардонад: «Магар фалсафа ба ҷуз чизе нест, чун ҷӯйиши ростӣ?» [2, 58]  

Пас чунин масъала пайдо мешавад: ростӣ чист? Таърифи ростӣ аз гуфтаи Арасту 

чунин аст: ростӣ ин айнияти андеша ба ҳастӣ мебошад. Дар ин таъриф гуфта мешавад, 
ки ростӣ бояд дар айнияти андеша ба ҳастӣ пайдо шавад ва агар андешаи инсон 
мазмуни ҳастиро пурра ва ҳаматарафа дарк кунад, пас вай дорои ростӣ мешавад. 
Бинобар ин фалсафаро Арасту низ дониши умумӣ доир ба чизҳо номидааст, ки дар ин 
ҷо пайдо кардани дониши умумӣ аз донишҳои нопурра ба амал ояд ва албатта ба онҳо 

набояд монанд бошад. «Дониши фалсафӣ дониш оид ба умумият мебошад» [6, 12].  Дар 
ин ҷо дониши умумӣ бояд як тартиби худро дошта бошад, ки тӯдаи гуногуни ахборот 
набошад. Чи тавр ба чунин намуди дониш расидан мумкин аст ва роҳи онро чи тавр тай 
кардан мумкин аст, ки дониши инсон ҳангоми риояи ин роҳ ба ростӣ ноил гардад?  

Доир ба моҳияти фалсафа ҳамчун илм умуман ду андеша ҳаст. Якӯм андеша ба 
Арасту хос мебошад, ки онро илм меномад ва чун илми мантиқ нишон медиҳад. Ба 
чунин намуди фаҳмиши фалсафа Ҳегел ва Маркс наздик мебошанд. Ба вижа Ҳегел дар 
кӯшиши худ аз фалсафа илмро сохтан хоста, онро аз муҳаббат ба ҳикмат ба илми 
мантиқ мегардонад, ки вижагиҳои дониши объективиро ба худ мегирад. Фалсафа 
ҳамчун ҳикмат ва андешаронии умумӣ доир ба ҳама чиз бояд ба охир расад. Дар 
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кӯшиши Ҳегел фалсафа мантиқ мегардад. Доир ба охир расидани фалсафа Фридрих 
Энгелс чунин фикрро баѐн мекунад, ки илмҳо аз дохили фалсафа баромада, падидаҳои 
табиат ва ҷомеаро ҳамчун мавзӯи худ алоҳида карда меомӯзанд ва ба дӯши фалсафа 
танҳо илм доир ба андеша мемонад. Бинобар ин дар нигоҳи Ҳегел, Маркс ва Энгелс 
фалсафа ҳамчун илм доир ба андешаронии дуруст ва қонунҳои он пазируфта шуда, 
суханбозии пуч шуморида намешавад. 

Фалсафа умуман илм нест ” мегӯянд тарафдорони позитивизм ва заминаи чунин 
андеша дар он боварӣ аст, ки гӯѐ хулосабарориҳои фалсафаро дар озмун санҷида 
намешаванд. Аз нигоҳи инсони оддӣ дар фалсафа нигоҳҳои гуногун ҳастанд ва ҳар як 
файласуф андешаи худро дуруст мешуморад. Бинобар ин, фалсафа чун маҳорати 
суханбозӣ доир ба чизҳо ба намуди умумӣ гап зада, ба вижа доир ба чизҳо фикри 
конкретиро баѐн карда наметавонад. Бинобар ин дар нигоҳи позитивизм чунин 
андешаронии инсони оддӣ як намуди назарияро пайдо мекунад. Позитивизм 
мешуморад, ки барои ба фалсафа намуди илмӣ додан бояд андешаронии онро дар 
заминаи илм пойдор кардан лозим аст. Пас фалсафа чун ҷамкунандаи илмҳои гуногун 
аз болои онҳо истода, ҷаҳонбинӣ гардида, ба инсон моҳияти ҷаҳонро дар заминаи 
дониши илмӣ кушода медиҳад. Фалсафа дар ин фурсат дорои мавзӯи худ нест ва он 
танҳо чун ҷаҳонбинӣ мешавад, ки илм нест. Бинобар ин олимоне, ки фалсафаро дониши 
умумӣ доир ба табиат, ҷомеа ва андешаи инсон мепазиранд, онҳо дар радифи 
позитивизм мебошанд.    

«Пурсиши бузургу бунѐдии ҳамаи фалсафа, ба вижа ҳозира, пурсиш доир ба 
муносибати андеша ва ҳастӣ мебошад»[4, 282]. Муносибати андеша ба ҳастӣ дар 
фалсафа мавзӯи бунѐдӣ мешавад, ки дигар намуди илмҳо онро намеомӯзанд. Агар 
вазифаи андеша дарки ҳастӣ бошад, роҳи дурустро аз нодурусташ ҷудо карда тавонад 
ва бинобар ин мавзӯи фалсафа ду тарафи масъаларо равшанӣ мекунад. Тарафи якӯм 
чунин ифода мешавад: оѐ инсон тавонои дарки ростиро дорад ѐ не? Фалсафа дар ин роҳ 
ба дастовардҳои бузург расидааст ва хусусан ба пойдор кардани илми мантиқ оварда 
мерасонад, ки дар давоми дуюним ҳазор сол ду намуди он пайдо шудааст ” диалектикӣ 

ва формалӣ.4 
Барои ростиро дарк кардан аз чӣ бояд сар кардан лозим аст: аз андеша ѐ ҳастӣ? 

Файласуфоне ки тарафдори аз ҳастӣ сар карданро дастгирӣ мекунанд, онҳоро 
материалистон меноманд (аз номи материя ” аз забони юнонӣ гирифта шуда, маънояш 
модда, чиз, ҷисм аст), файласуфоне ки аз андеша сар карданро дастгирӣ мекунанд, 
онҳоро тарафдорони идеализм меноманд (идея ” аз забони юнонӣ омада, маънояш фикр, 
андеша, қонун, шакл, намуд аст). Тарафдорони материализм он нигоҳро бештар 
дастгирӣ мекунанд, ки андеша бояд аз ҳастӣ сар карда, ҳангоми омӯхтан мазмуни онро 
дарк мекунад. Идеалистон бошанд, тарафдори он нигоҳанд, ки андеша ростиро дар 
рӯйи падида намебинад ва он ноаѐн мебошад ва бинобар ин ростӣ танҳо бо амалиѐти 
андеша дарк карда мешавад, ки аз худи андеша бармеояд. Дар ҳар фурсат натиҷаи кори 
андеша дар материализм ва ҳам идеализм чунин аст, ки аз санҷиш ва озмоиш гузарад, 
ки дар он маврид кори андеша дуруст шуморида мешавад. Албатта андеша танҳо 
ҷамъкунандаи падидаҳои берунаи чизҳо шуморида намешавад ва барои дарки ростӣ 
бояд онҳоро коркард намуда, мафҳуми дурустро аз нодуруст ҷудо кунад. Бинобар ин 
дар фалсафа назарияҳо пайдо мешавад, ки якеашон дарки ростиро пурра мепазиранд, 
аммо баъзеҳо тарафдори онанд, ки андешаи инсон ростиро дарк карда наметавонад, ки 
онҳоро агностикҳо меноманд (аз забони юнонӣ - намедонам), ѐ дарк кунад ҳам, дониши 
ба даст омада вижагиҳои устуворро надоранд ва доим ивазшаванда буда, боварибахш 

                                                           
4 Бояд онро зикр кард, ки дар садаи ХХ намуди гуногуни мантиқи формалӣ пайдо мешавад, ки барои онҳо қонунҳои 

мантиқи Арасту калидӣ мебошанд. Дар ин ҷо мантиқӣ фаросатӣ, математикӣ, модалӣ ва ҳайраҳо пайдо шудаанд. Доир ба 

мантиқи диалектикӣ бошад ду намудаш ҳаст, ки якеаш бо номи Ҳегел вобаста аст, аммо дуюмаш бо номи Маркс вобаста 

аст. Чунон ки Ленин гуфта буд,  Маркс танҳо мантиқӣ «Сармоя»-ро монда рафт, аммо навиштани мантиқи диалектикаи 

материалистӣ ҳоло низ яке аз масъалаи ҳалнаѐфта аст. 
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нестанд. Чунин нигоҳро дар фалсафа шаккокия меноманд. Бинобарин,  фалсафа роҳи 
дарки ростӣ буда, дар ин роҳ вай бештар илми алоҳида мегардад. Фалсафа илми мантиқ 
мешавад. Агар Энгелс пурсиши бунѐдии фалсафаро дар ҳалли масъалаи муносибати 
андеша ва ҳастӣ бинад, пас дигар тарафи ин масъала дарки ростӣ буда, мавзӯи калидии 
фалсафа аст. Дар ин маврид сухани Ҳегел низ баҷо мебошад: «Фалсафа ва дин ростиро 
мавзӯи худ доранд»[2, 84]. Аммо дин дарки ростиро бо воситаи рамзу киноя, муболиға 
иҷро мекунад, ки санҷидани он ғайриимкон буда, дар ин фурсат дин дониши субъективӣ 
мегардад, аммо фалсафа роҳи кушодани дониши объективиро пай мегирад, ки онро бо 
воситаи мафҳумҳо ифода мекунад ва ҳангоми ба даст овардан, дар ҳар фурсат онро 
санҷида ва исбот карда шаванда мешуморад.  

«Ишора ба он факт, ки пурсиш доир ба муносибати андеша ба ҳастӣ  пурси 
бузурги бунѐдии ҳамаи фалсафа аст, таърифи умумии мавзӯи фалсафа аз лаҳзаи 
пайдоиш то ҳозир пайдарҳам илмӣ мебошад»[5, 400] Азбаски мавзӯи фалсафа 
муносибати андеша ва ҳастӣ мебошад, ки онро бештар чун масъалаи ростӣ мепазиранд, 
пас чунин намуди муносибат дар ҳамаи намудҳои раванди шиносоӣ пайдо мешавад. 
Агар табиатро омӯхтан лозим шавад, инсон бояд донад, ки чӣ тавр вай ба дониши 
дуруст ноил гардида метавонад ва дар ин фурсат кадом корҳоро ба сомон расонад. Аз 
як тараф олами ҳастӣ бошад, аз тарафи дигар кори андеша бояд омӯхта шавад, ки ин 
корро танҳо фалсафа иҷро карда метавонад. Бинобарин, агар вазифаи фалсафа роҳи 
дарки ростӣ бошад, дигар илмҳо бояд дар ин раванд аз фалсафа баҳра гиранд. Аз 
фалсафа оҳиста донишҳои гуногун алоҳида шуда мераванд ва дар доманаи худи 
фалсафа мавзӯи асосии вай, яъне муносибати андеша ва ҳастӣ мемонад. Бинобарин, 
фалсафаро чун дониши умумӣ танҳо чун назарияи шиносоӣ ва мантиқ бояд тасвир кард. 
Дар таркиби фалсафа одатан фалсафаи табиат, инсон ва ҷомеаро медароранд, ки дар 
оянда онҳо илмҳои алоҳида гашта, барои густариши худ ба роҳи дастоварди дониши 
дуруст бештар назар мекунанд. На танҳо таҷриба ва озмоиш истифода мешавад, балки 
хулосабарорӣ, муҳокима, мафҳумсозиро низ бояд донанд, ки дар ин раванд танҳо илми 
фалсафа барои онҳо ѐрӣ расонида метавонад. Бинобарин, агар фалсафа дар оғоз мисли 
як намуди дониш барои дарки ростӣ равона фаҳмида шавад, аз тарафи дигар вай 
методологияи илм мешавад. Дарки ростӣ барои ҳар як илм раванди худро дошта, 
мавзӯи алоҳидаи худро пайдо мекунад. Бинобарин, аз фалсафа илм пайдо мешавад, 
чунки вазифаи фалсафа роҳи дарки ростӣ мебошад, ки он бояд объективона буда, 
дониши илмӣ низ чунин вижаро дошта бошад. Дониши объективона ба як системаи 
пурра худро намо гардонад, пас фалсафа вазифаи худро иҷро карда, кори андешаро дар 
намуди системаи мафҳумҳо нишон диҳад, ки вай пас аз ин ин кор илми алоҳида 
мегардад. «Намуди дурусте, ки дар он ростӣ ҳаст танҳо системаи илмии он мебошад. 
Нияти ман фалсафаро кӯмаки ба намуди илм наздик кардан буд, ба он ҳадаф, ки ба он 

расида вай аз номи худ муҳаббат ба ҳикмат озод шуда, дониши воқеӣ гардад» [3, 3]. 
Бинобарин, барои Ҳегел фурсате фаро расид, ки дар ин раванд ба дастовардҳои бузург 
сазовор гардад ва заминагузори як намуди мантиқи нав ” мантиқи диалектикӣ гардад. 
Сипас, агар фалсафа дар оғоз чун як намуди назари умумӣ ба чизҳо шавад, натиҷаи 
ҷӯйиши он барои пайдоиши илмҳои алоҳида оварда мерасонад. Бинобарин, аз дохили 
фалсафа илмҳои табиатшиносӣ, ҷомеашиносӣ, техникӣ ҷудо мешаванд.  

Ҳангоми намудгирии илмҳои алоҳида мафҳумҳои дар озмоиш тафтиши худро 
наѐфта аз дохили дониши дуруст бароварда мешавад ва дониши илмҳои дуруст ба худ 
як намуди системаро мегиранд. Аммо чи тавр илмҳо ростиро дарк карда метавонанд ва 
чи тавр онро тасвир кардан лозим аст, ки барои дигарон пазироянда гардад? Пас аз 
фалсафа илмҳо озод шуда, аз ҷиҳати методологӣ вобаста мегарданд. Фалсафа ҳамчун 
методология нисбат ба дигар илмҳо мавзӯи худро раванди андеша ба сӯи ростӣ 
мешуморад ва бояд худи андеша ҳамчун як мавзӯи алоҳидаи фалсафа дида шавад. 
Мавзӯи фалсафа дар замонаҳои гуногун ба намуди дигар ҳам дида баромада мешуд, 
Мисол, Садаҳои Миѐна масъалаи фалсафа чун муносибати ҷаҳон ва худо дида мешавад: 
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оѐ ҷаҳон худаш густариш меѐбад ѐ вай аз тарафи худо офарида шуда аст? Азбаски ҳар 
ду намуди гуфтор исботи худро ѐфта тавонанд, бояд роҳи исбот низ санҷида шавад. 
Албатта ин масъала барои илмҳои табиатшиносӣ гузошта мешавад, аммо масъалаи 
инсон ва озодии вай дар илмҳои ҷомеашиносӣ чунин намуд мегирад: инсон аз ихтиѐри 
худ амал мекунад, ѐ кирдори ӯ пурра аз тарафи худо ѐ ҷомеа муайян карда мешавад. 
Барои дуруст равшан кардани ин масъала лозим аст, ки ба муносибати ҷомеа ва инсон 
назар кунем, ки барои илмҳои ҷомеашиносӣ замина мегузорад.  Масъалаи дигари 
пурсиши бузурги фалсафа доир ба ҷомеаи адолат мебошад, ки доир ба ин масъала дар 
фалсафа низ фикрҳои гуногун баѐн шудаанд. Мисол, адолати иҷтимоӣ он давра 
мешавад, ки агар ҳама баробар бошанд ѐ дар асл баробарӣ беадолатӣ буда, ҳар кас бояд 
дар ҷомеа ҷойгоҳи худро дошта бошад? Барои ба ин пурсиш посух додан лозим 
мешавад, ки адолатро омӯзем ва роҳи барпо кардани онро дар ҷомеа ѐбем ва дар ин 
раванд сеюм намуди фалсафа замина гузошта мешавад, ки дар Замони Нав илмҳои 
ҷомеашиносӣ, сиѐсатшиносӣ, ҳуқуқ, иқтисодиѐт густариш мегардад.  
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МОДАЛЬНЫХ СЛОВ И СМЫСЛОВЫЕ ИХ 

ТИПЫ В АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Одной из лингвистических универсалий, принадлежащих к числу основных 

функционально-семантических категорий языка, способы выражения и содержание которых 

теснейшим образом связаны с лингвистическим феноменом, является модальность.  

Этот феномен объясняется тем, что модальность принадлежит к тем категориям, при 

помощи которых «передаются в самом языке понятия, существующие в данной 

общественной среде. Эти понятия не описываются при помощи языка, а выявляются в нѐм 

самом, в его лексике и грамматическом строе».  

Под семантикой или «модальным значением» мы понимаем содержащуюся в значении 

слова модальную оценку, представляющую собой совокупность конкретных «модальных 

смыслов». А под «модальным отношением» представляем отношение, связывающее субъект 

модуса и пропозицию, к которой относится та или иная модальная оценка. Дело в том, что 

«модальные оценки имеют более узкий диапазон действия: они замыкаются на пропозиции». 

Как отмечает Н.В. Гатинская, «категории вероятности, кажимости и достоверности 

охватывают все модальные оценки и выражаются модально-оценочными словами» [5, 255].  

Говоря о семантике модальных единиц, прежде всего, рассмотрим проблему 

коннотации в модальных словах. Коннотации - это смыслы, сопутствующие основному 

значению слова, те общепринятые ассоциации, которые возникают у говорящих субъектов 

при употреблении того или иного слова. Таким образом, происходит соотнесение 

лингвистических данных с психологическими составляющими, что отвечает потребностям 

когнитивной лингвистики. 
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Модальные значения не имеют единого понятийного центра и считаются 

«двухполюсной зоной», выражающей, во-первых, оценку ситуации говорящим и, во-вторых, 

статус ситуации по отношению к реальному миру - реальность или ирреальность [5, 254].  

Исследователи дифференцируют значения модальных слов на основании разных 

критериев. Т.Б. Алисова в совокупности этих значений выделяет модальность 

эмоциональной и рациональной оценки, в зависимости от того, идѐт ли речь о возможности, / 

необходимости действия или передаѐтся оценка факта как не вполне достоверного [1, 93]. 

Ю.С. Степанов отмечает у модальных слов значения субъективной и объективной 

модальности, соотнося первое с формой 1 лица ед. числа, а второе - со всеми остальными 

личными формами [11, 122].  

Некоторые исследователи выделяют у модальных слов три значения, характеризуя их 

как внутреннюю, внешнюю и нейтральную модальности. Последнее деление во многом 

перекликается с классификацией модальных категорий в логике. В настоящей статье сделана 

попытка рассмотреть категории модальных слов в их соотношении с функционально- 

семантической категорией. 

Функционально-семантическая сущность модальности достаточно эффективно 

проявляется в речевой реализации. Как отмечает В.В. Виноградов, «в особый раздел 

замыкаются модальные слова, свойственные диалогической речи и заключающие в себе 

призыв к собеседнику, стремление возбудить его внимание к чему-нибудь, подчеркнуть перед 

ним что-нибудь, какой-нибудь факт или вызвать в нѐм то или иное отношение к сообщению» 

[4, 560]. 

М.А.Таривердиева замечает, что «исследователи считают основным содержанием 

категории модальности отношение говорящего к высказыванию. Такое определение катего-

рии модальности не ново, оно имеет свою традицию и восходит к античности: древние 

грамматики считали, что употребление наклонения зависит от расположения души» [12, 56].  

В связи с этим представляет интерес мысль о том, что в каждом акте сообщения 

заключено два аспекта модальности. Каждое высказывание, по словам Шарля Балли, 

двухъярусно, оно обязательно состоит из двух частей: одна из них коррелятивна процессу, 

образующему представление, вторая коррелятивна операции, производимой мыслящим 

субъектом, т.е. служит для выражения модальности. Т.е. в структуре диалогических реплик 

различаются элементы, передающие собственно сообщение, и элементы, связанные с 

отношением говорящего к сообщению. Эти обязательные взаимообусловленные элементы 

высказывания Ш. Балли называет соответственно диктумом и модусом [2, 44].  

А.М. Сколкова полагает, что основная модальность предложения — категория 

субъективно-объективная, поскольку отношение высказывания к действительности 

устанавливается самим организатором предложения [10, 95]. Эксплицитная модальность 

накладывается на функциональную и предикативную модальность, образует особый круг 

модальных значений, которые не являются обязательными, конструктивно необходимыми. 

Они вносят в предложение дополнительные модальные оттенки, часто осложнѐнные 

экспрессией (неуверенность, уверенность, категоричность, предположение, очевидность, 

сомнение и др.). Отрицательная модальность представляет собой имплицитный способ 

выражения отношения. 

Рассматривая модальность в функционально-семантическом плане, В.З. Панфилов 

различает два типа модальных значений: объективную (онтологическую) и субъективную 

(персуазивную). Если объективная модальность «отражает характер объективных связей, 

наличных в той или иной ситуации, на которую направлен познавательный акт, а именно, 

связи возможные, действительные и необходимые», то субъективная – «выражает оценку со 

стороны говорящего степени познанности этих связей. Она указывает на степень 

достоверности мысли, отражающую данную ситуацию, и включает проблематическую, 

простую и категорическую достоверности» [8, 39].  

Объективная модальность получает своѐ выражение на уровне синтаксического 

членения предложения: еѐ языковыми показателями являются наклонение глагола и 
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модальные глаголы. Субъективная модальность выражается на уровне логико-

грамматического членения предложения, где средствами еѐ выражения являются интонация 

и «служебные слова с модальными значениями разного типа - может быть, вероятно, 

несомненно, конечно и др.» [8, 42].  

Языковеды говорят и о «модальности истинности, правдивости». По их мнению, этот 

аспект модальности является выражением меры (степени) убеждѐнности говорящего в 

реальной значимости содержания его высказывания, что достигается при помощи слов 

«может», «может быть», «по-видимому», «наверное», «вероятно» [6, 294].  

Таким образом, понимание модальности как функционально-семантической категории 

представляет собой разные виды отношения высказывания к действительности, а также 

разные виды субъективной квалификации сообщаемого [7, 303]. Вместе с тем, модальность - 

это базирующееся на данной категории функционально-семантическое поле, включающее 

группировку разноуровневых средств языка, используемых для выражения различных 

вариантов данной семантической категории [3, 59].   

По мнению исследователей, активную роль в актуализации модальности как механизма 

объективации оценки играет позиция субъекта.  Выражается это в том, что он отбирает из 

арсенала средств языка только те, которые наиболее адекватно отражают его 

коммуникативное намерение (интенцию). Например, говорящий субъект может высказать 

сомнение или уверенность в возможности события, добавив в утвердительное высказывание 

модальные слова perhaps, probably, very probably, almost certainly, certainly, for sure. 

Выявление и изучение этого арсенала средств - одна из важнейших задач функциональной 

грамматики.  

В английском языке, впрочем, как и в таджикском, модальные слова выражают 

отношение автора к своему высказыванию, обозначая уверенность, сомнение, 

предположение, положительную или отрицательную оценку того, что сказано в 

предложении. Например:   

- модальные слова, выражающие сомнение и предположение, неуверенность в 

достоверности сообщаемой информации: maybe, perhaps, probably; 

- модальные слова, выражающие одобрение или неодобрение: fortunately, 

unfortunately, luckily, unluckily, happily, unhappily; 

-  модальные слова, выражающие усиление: really; 

- модальные слова, выражающие уверенность, достоверность сообщаемого: of course, 

sure, surely, to be sure, sure enough, evidently, obviously, no doubt, naturally, really. Например: 

1. Perhaps, you’re right. – Шояд, шумо њаќ њастед. 

2. Unfortunately, the weather was bad. – Мутаассифона, њаво бад буд.  

3. I really don’t know what’s to be done. – Ман, дар воќеъ, намедонам, кадом кор бояд ба 

иљро расад.  

4. Maybe Mary is ill. – Мумкин, Мери бемор шудааст.  

5. No doubt he will come later. – ¡, бешубња, дертар меояд.  

6. Of course I understand it. – Албатта, ман инро мефањмам.  

Модальные единицы таджикского языка также являются очень разнообразными не 

только по своему происхождению, но и по семантическим качествам. Наравне с присущими 

им модальными оттенками, они располагают коннотативными значениями, которые 

складываются из эмоционального, экспрессивного, оценочного компонентов. При помощи 

модальных единиц говорящий субъект выражает свою мысль так, чтобы сказанное 

производило впечатление и вызывало определѐнное воздействие на слушателя (собеседника, 

читающего), чтобы было эффективным.  

В функционально-семантическом плане модальные единицы таджикского языка 

определяют точку зрения говорящего на отношение речи к действительности, они выражают 

оценку высказываемой мысли или способа еѐ выражения. Отличительной чертой модальных 

слов таджикского языка является, прежде всего, их способность примыкать к предложению в 
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целом, не вступая в связь с другими членами предложения и не являясь каким-либо его 

членом. 

Классификация модальных слов по их семантическим признакам в иранской группе 

языков впервые была проведена Ю.А. Рубинчиком в работе «Современный персидский 

язык».  Модальные слова он распределяет на следующие пять групп: «выражающие 

уверенность», «неуверенность или предположение», «выражающие эмоциональное 

отношение говорящего к высказываемой мысли», «порядок и взаимоотношение мыслей», 

«выражающие желательность или нежелательность совершения действия» [9, 94-95). 

По семантическому признаку и функциям модальные единицы в таджикском языке 

могут выражать уверенность говорящего по отношению содержания высказывания к 

явлениям действительности, сомнение, предположение или неуверенность, согласие, 

одобрение или удовлетворение,  удивление, изумление или недоумение, жалость или 

сожаление, разные виды лексического или экспрессивного отношения последующей мысли к 

предшествующему сообщению, завершение или исход действия или события, 

эмоциональное отношение говорящего к высказываемой мысли, просьбе, ходатайству, 

требованию, мольбе и прощению у кого-либо, употребляемым для резюмирования 

высказываемой мысли, имеющей заключающий модальный оттенок, при субъективной 

внезапности воспоминания о ком или о чѐм-либо. 

Можно выделить также специальный разряд модальных слов типа даркор, зарур, 

лозим, мумкин, особая роль которых отведена в предложении и объясняется их 

семантическим своеобразием. 

Модальные единицы даркор (нужно, необходимо), зарур (необходимо, нужно, важно), 

лозим (обязательно, должно, необходимо), мумкин (возможно, вероятно, допустимо, 

можно) в сочетании с вспомогательными глаголами аст, анд (лозим аст, лозиманд, мумкин 

аст и т.д.) или же с неопределѐнными формами глагола выражают значение необходимости 

совершения действия. 

В эту группу можно включить ещѐ слова шарт и ҳатмист (обязательно, непременно, 

безусловно), которые являются синонимами слов зарур, лозим, даркор. Названные 

модальные единицы относятся к неизменяемым.  

Несамостоятельные модальные единицы таджикского языка: даркор, лозим, зарур, 

мумкин аст, шарт аст, њатмист - в составе компонентов составного сказуемого выражают 

отношение говорящего к высказываемой мысли, но в сочетании со знаменательной частью 

составного сказуемого, которая в таджикском языке выражается в основном инфинитивом: 

кардан даркор, расидан даркор, андохтан лозим, доштан зарур и др. 

Рассматривая проблему семантических особенностей модальных слов в таджикском 

языке, нельзя не отметить особую роль интонации и интонационных средств выражения этой 

категории, которая связана с внутренними различиями в еѐ синтаксико-семантических 

функциях, и вообще в еѐ функционально-синтаксическом существе. 

Учѐные отмечают, что модальность предложений в целом, выражаемая интонацией, 

ярко даѐт себя знать во всех морфологических типах предложений (именных, наречных, 

междометных, вокативных и т.п.). Так, среди «односоставных бессказуемо-подлежащных» 

предложений таджикского языка различаются следующие модальные типы: 

1. Предложения восклицательные - с множеством модальных оттенков: Кўчањо ифлос, 

бетартибї. Шармандагї! Бемасъулиятї! - На улицах нечистота, беспорядок. Позор! 

Безответственность! 

2. Предложения, выражающие пожелание и приказание: Сабру тањаммул ва боз њам 

сабру тањаммул. Хамаи душворињо паси сар хоњанд шуд. - Терпение и терпение. Всякая 

трудность непременно пройдѐт. 

З. Предложения вопросительные: 

Хандид? – Фикр накард? – Смеялся? – Никак не подумал?  

4. Предложения описательные: Нињоят, ана шањр њам намоѐн шуд. - Наконец, вот и 

город стал виден. 
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Таким образом, выдвигая свои аргументы, учѐные по-разному подходят к решению 

проблемы семантических особенностей и типов модальных слов. Они подразделяют 

модальные слова, в зависимости от основного значения, на два класса: модальные слова, 

выражающие отношение высказывания к действительности, и модальные слова, выражающие 

отношение к самому высказыванию.  
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МАҚОМИ ГУФТУШУНИДИ ДИПЛОМАТЇ ДАР ЉАЊОНИ МУОСИР 
 

Гуфтушунид яке аз шаклҳои муҳимтарини фаъолияти дипломатӣ маҳсуб меѐбад. 
Мафҳуми ‚дипломатия‛ ҳамчун илм ва санъати пеш бурдани гуфтушунид  маънидод 
карда мешавад. 

Мавзӯи гуфтушунид дар асарҳои зиѐди классикони форсу тоҷик мавриди баррасї 
қарор ѐфтаанд. Ҳангоми мутолиаи ‚Шоҳнома‛-и безаволи Абулқосими Фирдавсӣ, 
‚Сиѐсатнома‛-и Низомулмулк, ‚Қобуснома‛-и Унсурмаолии Кайковус ва дигарон бо 
намунаҳои беҳтарини ташкил ва гузаронидани гуфтушунидҳо байни намояндагони 
давлатҳо ва ѐ дастурҳои муфид оиди ташкили мулоқотҳоро ба таври фаровон мушоҳида 
кардан мумкин аст. 

Одоби фиристодан ва қабул намудани сафирон, одоби ташрифот, гуфтушунид ва 
мукотиботи дипломатӣ дар сарчашма ва санадҳои бостонӣ ба шакли гуногун оварда 
шудаанд. Масалан, нависанда ва мутафаккири  маъруфи асрњои XII”XIII Муҳаммад 
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Авфии Бухороӣ дар асараш ‚Ҷомеъ-ул-ҳикоѐт‛ воқеаи ҷолиберо меоварад, ки дар он 
баробари нишон додани симои маликаи заковатманду зирак ва боҳаѐву дурандеш, 
симои зан ҳамчун олиҳа ва давомдиҳандаи умри инсонӣ таҷассум ѐфтааст. Зеро, як зан 
бо ақлу фаросати худ нисбати шоҳи ҷангҷӯй истодагарї намуда,  сар задани ҷангро 
боздошт ва ҳаѐти ҳазорон одамонро эмин нигоҳ медорад. Асар аз нақлу ривоятҳои 
пандомӯз иборат буда, оиди  мукотиботи дипломатӣ, лаҳзањои  истифода шудани 
санъати олии гуфтушунид байни амалдорону фиристодаҳо маълумоти хубро пешкаш 
менамояд. Барои мисол қиссаеро мухтасар меорем. 

Саида ном зане маликаи Рой ва Исфаҳон буд, ки дар он замон ин мулкҳоро Ироқ 
ном мебурданд. Султон Маҳмуди Ғазнавї бохабар мешавад, ки ҳокимии ин сарзаминро 
зан ба ӯҳда дорад. Ӯ бо воситаи қосидони худ номае мефиристад, ки мазмуни таҳдидӣ 
дошт. Малика зани беандоза фозилу дурандеш ва далеру мавридшинос буд. Боварии 
комил пайдо намуд, ки ба муқобили урдуи пурқуввати султони бераҳм истодагарӣ 
карда наметавонад. Бинобар ин, ӯ тақрибан бо чунин мазмун ба Султон Маҳмуди 
Ғазнавӣ нома ирсол менамояд, ки аз он зиракӣ ва батадбирии ин маликаи оқила равшан 
падид меояд. Нома чунин арз ѐфта буд: ‚ ... агар ба мулки ман ҳамла овардан мақсади 
эшон бошад, ман тайѐрам муҳорибаро таҳаммул намоям. Лекин, аз оқибати тасмими 
хеш биандешед. Агар шумо пирӯз шавед, ба ман ҳамчун зан айбе надорад. Вале, агар 
рафту мағлуб шавед дар ҳама давру замонҳо шуморо мағлубшудаи зан медонанд. 
Беҳтараш фикр намоед‛. 

Донандагони аҳвол ва ровиѐни ахбор шаҳодат медиҳанд, ки Султон Маҳмуди 
Ғазнавӣ минбаъд оид ба истилои ин сарзамин ҳарфе намезад.5 

Дар марҳилаи кунунӣ низ гуфтушуниди байналмилалӣ ҳамчун воситаи муҳими 
ҳаллу фасл намудани аксарияти проблемаҳои байналмилалӣ мавриди истифода қарор 
дода мешавад. Махсусан, дар нимаи дуюми асри XX нуфузи ин хеле баланд гардид. 
Нишонаи фарқкунандаи ин давр, аз сардшавии муноҳои байни баъзе давлатҳои 
абарқудрат иборат буд, ки бо номи ‚ҷанги сард‛ дар муносибатҳои байналмилалӣ ѐд 
карда мешавад.  Аз ин рӯ, равиши созмон додани  гуфтушунидҳои байни давлатҳо ба ин 
муносибатҳо вобаста буд. Он баъзан ављ  гирифта баҳри ҳалли муаммоҳои 
байналмилалӣ хидмат менамуд, баъзан сукут намуда, сардшавии муносибатҳои байни 
давлатҳоро ифшо месохт. 

Ташкилѐбии Созмони Милали Муттаҳид (соли 1945), ба фаъолгардии 
гуфтушунидҳои байналмилалӣ мусоидат намуд. Ҳамчунин, дар миѐнаи солҳои 
панҷоҳум  ва аввали солҳои шастум як қатор гуфтушунидҳои байналмилалӣ дар сатҳи 
олӣ доир гардиданд, ки аз ҷоннокшавии муносибатҳои байни давлатҳо шаҳодат 
медиҳад. Масъалаҳои  гуфтушунидҳои байналмилалӣ дар  созишномаю шартномаҳо ба 
имзо мерасиданд. Њарчанд муаммоҳои байналмилалиро ҳал нашуда бошанд ҳам, 
давлатҳоро барои минбаъд ҳал кардани онњо ба ҳам наздик карда буданд. Махсусан, 
дар солњои паст шудани шиддати вазъияти байналмилалӣ гуфтушуниди байни давлатҳо 
ҷоннок гардид.  

Чї тавре, ки аз мисолҳои дар боло оварда маълум мегардад, дар муносибатҳои 
байни давлатҳо ва созмон гирифтани гуфтушунидҳои байналмилалӣ хусусияти 
пастшавӣ ва авҷгирии муносибатҳо мушоҳида мешавад. Муносибати байни давлатҳо чи 
қадаре, ки инкишоф ѐбанд, ҳамин қадар мулоқот байни намояндагони ин давлатҳо ҷӯшу 
хурӯш мегиранд. Дар марҳилаи ҳозира барои рушду нумӯъ намудани гуфтушунидҳои 
байналмилалӣ як қатор омилҳо вуҷуд доранд. Яке аз чунин омилҳои асосӣ ин тавассути 
истифодаи қувва ҳаллу фасл намудани муаммоҳои давлатӣ мебошад. Зеро, имрӯз мо бо 
боварии том гуфта метавонем, ки аслиҳаҳои атомии дар ихтиѐри давлатҳо буда, 
қудрати ба ҳалокат  расонидани тамоми мављудоти зиндаро дар кураи замин дорад. 
Агар инсоният инро дарк намуда бошад, пас ба давлатҳо зарур аст, ки ба сари халқҳои 

                                                           
5 Маҷаллаи ‚ Хуҷанд‛. №8, соли 2003. С . 66-67. 
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ҷаҳон чунин хатари бузургро таҳдид намоянд? Албатта, не. Аз ин рӯ, роҳи ҳалли ин 
масъала бояд дар гуфтушунидҳои байналмилалӣ дарѐб карда, миѐни давлатҳо оиди кам 
ва ѐ нобуд сохтани яроқҳои ядроӣ масъала гузошта шавад.  

Муаммои дигар ин муаммои экологӣ. Аз фурсат истифода бурда қайд кардани 
ҳастем, ки дар дипломатияи асри XX дар қатори дипломатия доллар, дипломатияи 
атомӣ, боз як истилоҳи нав ” дипломатияи экологӣ расман шинохта шудааст. Баъзе 
муҳаққиқон ҳатто хатари экологии байналмилалиро аз хатари ҷанги атомӣ ҳам 
хатарноктар медонанд, ки ин беҳуда нест. 

Барои исботи фикр онҳо чунин далелҳоро меоранд. Имрӯзҳо давлатҳои ҷаҳон 
барои нигоҳ доштани қудрати ҷангии худ соле беш аз триллион долар маблағгузорӣ 
менамоянд. Ин рақам, аз як тараф, ба қарзи тамоми давлатҳои рӯ ба инкишоф ниҳодаи 
ҷаҳон мусовӣ аст. Ин кам аст ѐ бисѐр?  

Чї соне, ки набошад ин маблағ аз масрафи барои ҳифзи муҳити зист зарур буда 
панҷ маротиба зиѐд аст.  

Мисоли дигар. Барои ҳифзи ҷангалҳои тропикӣ дар давоми панҷ сол ба қадри 1,3 
миллиард долар, мубориза алайҳи харобшавии кураи замин соле 4,5 миллиард дар 
давоми бист сол зарур аст. Агар бо ин кор ҳоли ҳозир шурӯъ накунем, маблағи зарури 
сол ба сол зиѐд мешавад. 

Ба чорабиниҳое, ки мувофиқи ташаббуси Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Эмомалӣ Раҳмон дар Созмони Милали Муттаҳид оиди нигоҳ доштани ҳолати санитарӣ 
ва тоза нигоҳ доштани об дастгирӣ ѐфт, беш аз 30 миллиард доллар зарур аст. Ин кам 
аст ѐ зиѐд? Бо итминон ба шумо арз мекунем, ки ин маблағ хароҷоти ҳарбие, ки 
давлатҳои ҷаҳон танҳо дар даҳ рӯз сарф мекунанд, баробар аст. 

То рафт дур рафтани соҳилҳои баҳри Арал на танҳо минтақаҳои Осиѐи Марказӣ, 
балки ҷаҳониѐнро ба ташфиш меорад. Хушкидани Арал аз нигоҳи экологӣ аллакай 
таъсири худро расонидааст. Дар асари хушкидани иқлим ба тавассути боду шамол 
чангҳои намакини соҳили баҳр рӯи пиряхҳои баландкӯҳҳои Тоҷикистонро пӯшонида ба 
обшавии онҳо сабаб гардидааст. Дар натиҷа, ҳаҷми пиряхҳо ва шумораи онҳо ҳар сол 
зиѐд шудан кам ва хурд шуда, дар нишебиҳо сабабгори ба амал омадани харобиҳои 
обхезӣ ба ҷой гардидаанд. 

Чунин ҳолат сардори давлати тоҷикон Эмомалӣ Раҳмонро ором намегузорад. Ӯ 
ҳамчун раиси хазинаи байналхалқии наҷоти  баҳри Арал дар маърӯзаю мулоқотҳояш 
дар Созмони Милали муттаҳид, гуфтушунидҳои байналмилалӣ бо сардорони давлатҳои 
хориҷӣ ин масъалаҳоро такрор ба такрор зикр намуда чунин арз менамояд: ‚ Ман 
ҳамчун Раиси байналхалқии наҷоти  баҳри Арал мехоҳам бо тамоми масъулият арз 
намоям, ки имрӯз  масъалаи наҷот ва ҳифзи баҳри Арал на танҳо вазифаи давлатҳои 
минтақаи Осиѐи Марказӣ, балки тамоми ҷаҳониѐн низ мебошад.‛6 

Эмомалӣ Раҳмон ин суханҳоро аз минбари Форуми сеюми  умумиҷаҳонии об дар 
шаҳри Киотои Япония баѐн намуда буд. Президенти Тоҷикистон баробари диққату 
таваҷҷӯҳи ҷаҳониѐнро ба проблемаи муҳимтарини экологӣ ҷалб намудан, ҳамзамон 
онҳоро бо мақсади ҳаллу фасл намудани масъалаҳои доғи рӯз ба гуфтушуниди 
байналмилалӣ даъват менамояд. Зеро ҳам шароити ба амал омада ва ҳам мантиқи 
муносибатҳои байналмилалӣ онро тақозо мекунад, ки роҳи пешгирии ин қазияҳо танҳо 
якто буда, номи он гуфтушиниди байналмилалӣ мебошад. 

Ба афзун гардидани мавқеи гуфтушунид дар арсаи байналмилалӣ дигаргуниҳое, ки 
дар охири солҳои 80-ум ва аввали солҳои 90-ум дар ҷаҳон ба миѐн омаданд, мусоидат 
намуданд. Қабл аз ҳама, пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ ва шикасти сохтори давлатдории 
тоталитарӣ, ки дар собиқ мамлакатҳои сотсиалистӣ вуҷуд доштанд. Дар аксарияти 
давлатҳои гуногунмиллат мухолифиятҳои байни миллӣ ва мазҳабӣ тезу тунд гардиданд. 
Масалан, дар Югославия, Россия, Молдавия, Гурҷистон ва ғайраҳо. Дар баъзе ҷойҳо 

                                                           
6. Международный год пресной воды 2003. Дакументальное издание. Душанбе, 2004. С.67 . 
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зиддият то ба муборизаи мусаллаҳонаи байни мухолифин оварда расонид. Чи тавре, ки 
таҷрибаи  муносибатҳои байни давлатҳо ва нооромиҳои дохилидавлатӣ нишон 
медиҳанд, ҳамгироӣ ва забонѐбии байни чунин мухолифин бидуни миѐнчагирии 
намояндагиҳои бонуфузи ташкилотҳои байналмилалӣ ва созмонҳои байниҳукуматӣ ба 
даст намеояд. Дар ин ҳолат ҷониби сеюм ба сифати нерӯҳои сулҳхоҳ фаъолият намуда, 
ҷонибҳоро паси мизи гуфтушунид даъват намуда барои аз нигоҳи сиѐсӣ ҳаллу фасл 
намудани муаммоҳои пеш омада мусоидат мекунад. 

Хусусияти хоси гуфтушунидҳои имрӯзаи байналмилалӣ аз он иборат аст, ки аз 
солҳои 70-ум шурӯъ намуда, гуфтушунидҳои таҷдидгардида ба ҳукми қонун даромад. 
Чунин гуфтушунидҳо дар ОБСЕ, рафти сессияҳои Ассамблеяи Генералии Созмони 
Милали Мутаҳид ва дигар ташкилотҳои байналмилалӣ созмон меѐфтанд. Фарқи асосии 
чунин гуфтушунид аз гуфтушунидҳои байни давлатҳо дар он аст, ки он дорои рӯзномаи 
кории устувор буда, мақсадҳои дурнаморо фаро мегирад. Агар зарурат пеш ояд 
метавонанд дубора ба муҳокимаи масъалаи баррасї шуда баргарданд.  

Хусусияти дигари фарқкунандаи гуфтушуниди имрӯза боз дар он аст, ки 
иштирокчиѐни он мекӯшанд ба коркарди ҳарчи бештар қарордодҳою созишнома ва 
аҳду паймон тавассути консенсус7 ноил гарданд. Чунин тарзи қабули қарор аз 
иштирокчиѐни форумҳои байналмилалӣ маҳорати калон талаб намуда, бидуни 
назардошти мухтолифияти мавқеъ ҳангоми ҳаллу фасли муаммоҳо назари ягона пайдо 
намуданро тақозо мекунад.  

Торафт афзуд гардидани мақоми гуфтушунид дар ҳаѐти иҷтимоию - сиѐсии 
ҷамъият вазифаи омода сохтани мутахассисони касбиро пеш гузошт. Нахустин шуда 
инро дипломатҳои амрикоӣ эҳсос намуданд. Дар натиҷа онҳо аз охирҳои солҳи 70 ” ум 
дар донишгоҳҳои Гарвард, Ҷортаун, Колумбия, Инстути технологии Массачусет ва 
дигар мактабҳои олии кишвар оиди амалия ва назарияи доир  намудани гуфтушунид 
фан ва курсҳои махсус ҷорӣ намуда, доир ба ин мавзӯъ байни донишҷӯѐн бозиҳои 
намунавии онро созмон медоранд. Дар солҳои 80-ум бошад, дар Инистути хизмати 
хориҷии ИМА, ки дипломатҳои касбиро омода месохт, фанни ‚Гуфтушунидҳои 
дипломатӣ‛ ҳамчун фанни асосӣ ба шумор меравад. Фанни зеринро ба донишҷуѐн 
дипломатҳои номдор, сиѐсатшиносу сиѐсатмадорони бомаҳорат дарс дода, оиди ҳалли 
вазъи ихтилофу низоъ, иҷрои вазифаи миѐнчагирию сулҳхоҳӣ аз таҷрибаи кори 
дипломатии давлатҳо ва овардани мисолҳои таърихӣ сӯҳбат менамуданд.  

Ҳамчунин ба омӯзиши услубҳои миллии пеш бурдани гуфтушунид аҳамияти ҷиддӣ 
дода мешавад. Шакли дарсгузаронӣ мухталиф буда, он ‚мизҳои мудаввар‛, конфронс, 
мулоқоту вохӯрӣ бо дипломатҳои кишвар, минбари озод, ибрози фикру ақида ва 
ғайраҳоро дар бар мегирад. Натиҷаи чунин машғулиятҳо дар маҷмӯи илмӣ ба нашр 
расонида мешаванд.  

Агар вазъи омодасозии дипломатхои касбиро бо мактабҳои олии тахассуси 
Федератсияи Россия муқоиса намоем, пас ҳоҷати гап ҳам нест. Зеро то даҳсолаи охири 
асри гузашта ҳатто дар марказҳои барӯмандтарини он ” Академияи дипломатии назди 
Вазорати корҳои хориҷӣ ва Институти давлатии муносибатҳои байналхалқии Москва, 
ки барои омода сохтани кадрҳои варзидаи дипломатӣ сафарбар карда шуда буданд, 
ҳатто фанҳои махсус оиди санъати пеш бурдани гуфтушунид ба барномаи таълимӣ 
ворид карда нашуда буданд. Чунин вазъият танҳо солҳои охир ислоҳ гардид. 

Албатта, дар Тоҷикистон ‚бо номи дипломатҳои нахустини касбӣ Мирзо 
Раҳматов, Ҷаббор Расулов, Яқуб Исломов, Ҳаким Қаюмов, Абдураҳмон Дадабоев, 
Карим Йӯлдошев, Эркин Қосимов, Афзал Миршакаров ифтихор доранд. Онҳо солҳои 
мухталиф манфиатҳои давлати шӯравӣ дар кишварҳои гуногун ҳифз менамуданд. Ҳоло 

                                                           
7 Консенсус ” калимаи лотинӣ CONSENSUS ” розигӣ, якдили ” услуб ва методи қабули қарор дар ташкилотҳои 

байналмилалӣ ва конфронсу фарумҳои байналмилалӣ бидуни назардошти расмиятчигарии овоздиҳию мухолифияти 

аз ҷониби иштирокдорон ҳангоми ба асос пазируфтани қарор.  
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бошад ду нафари онҳо Эркин Қосимов ва Афзал Миршакаров, дар идораҳои равобити 
хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мебаранд‛.8 

Имрӯзҳо Ҷумҳурии соҳибистиқлоли Тоҷикистон бо беш аз 150 давлатҳои ҷаҳон 
оиди муносибатҳои  дипломатӣ аҳду паймон баста дар 16 давлатҳои хориҷӣ 
намояндагиҳои доимии дипломатӣ ва консулии хешро таъсис додааст. Он чиз ҳам 
барои мо мусаллам аст, ки минбаъд чунин намояндагиҳо дар дигар давлатҳо низ таъсис 
дода хоҳанд шуд. Дар ин бора Президенти мамлакатамон Эмомалӣ Раҳмонов чунин 
ибрози ақида намуда буданд: ‛Таърихи навтарини истиқлолият ва давлату давлатдории 
тоҷикон дар даҳсолаи охири асри ХХ соҳиби арзишҳои беназире гардид,ки дар тӯли 
садсолаҳо барояш муяссар нашуда буд. Дар ин фосилаи кӯтоҳи таърихӣ Тоҷикистони 
соҳибистиқлол узви комилҳуқуқи Созмони Милали Муттаҳид,Созмони амният ва 
ҳамкорї дар Аврупо ва дигар ташкилотҳои бонуфузи байналмилалии сиѐсию иқтисодӣ 
ва молиявӣ гардида, истиқлолияти миллӣ ва сиѐсати пешгирифтаи моро беш аз 150 
мамлакати ҷаҳон ба таврӣ расмӣ шинохт‛.9 

Президенти кишвар баробари зикр намудани дастовардҳо таваҷҷӯҳи мақомоти 
идораю муассисоти давлатӣ ва мактабҳои олии кишварро ба як қатор камбудию 
норасогиҳои ҷойдошта ҷалб намуд. Яке аз онҳо омода сохтани кадрҳои варзида дар 
соҳаи муносибатхои байналхалқӣ буд, ки онро сарвари донишгоҳамон профессор 
Пӯлодов Ҳомид Ризоқулович сари вақт дарк намуданд ва дар партави нишондодҳои 
роҳбари давлат назди Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиѐсати Тоҷикистон 
факултаи ‚Сиѐсатшиносӣ ва муносибатҳои байналхалқӣ-дипломатия‛ таъсис гардид. 
Факултаи зерин дар ҷумҳурӣ маркази тарбияи кадрҳои дипломатӣ буда, дар як муддати 
кӯтоҳ робитаҳои хешро бо Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
кафедраҳою донишгоҳҳои муҷовири кишварҳои хориҷӣ, аз ҷумла шаҳри Москваю 
Тошканд баркарор намудааст. Яке аз хатмкунандагони факулта барои кор дар идораи 
маркази равобити хориҷии мамлакатамон муарифӣ гардида,ду нафар донишҷӯи 
шӯъбаи дипломатия таҳсили хешро дар мактабҳои олии ИМА бо муваффақият идома 
медиҳанд. 

Итминони комил дорем, ки обрӯю эътибори факулта ва донишгохамон тавассути 
сармашқи амалѐти худ қарор додани нишондодҳои роҳбари давлат дар тарбияи 
кадрҳои варзидаи дипломатӣ, ҷалби мутахассисони соҳибмаълумот ва мувофиқи талаб 
ба роҳ мрндани тарзу усули омӯзиши забонӣ хориҷӣ байни донишгоҳҳои кишвар боз 
ҳам афзун хоҳад  гардид. 

 
 

Мирзозода Ф.Ҷ., 

н.и.и., дотсенти  

кафедраи менеҷмент  
  

МУАММОҲОИ МУОСИРИ ТАШАККУЛИ САНЪАТИ ИДОРАКУНӢ 

 

Дар шароити кунунии инкишофѐбии иқтисодиѐти кишвар ҳолати аҷоиберо мушоҳида 

кардан мумкин аст, яъне ҳангоми таъмини қобилияти рақобатпазирии ташкилот, баланд 

бардоштани мавқеи сифати идоракунӣ, ба монанди таъминнокӣ бо ходимони варзидаи 

замони муосир, ташаббускор, доштани қобилият ва ҳисси масъулиятшиносӣ барои расидан 

ба мақсадҳои ташкилот ва қабули қарори дуруст дар ҳолатҳои мушкил ва тағйирѐбанда 

мебошад. 

                                                           
8 Дипломатия Таджикистана.Душанбе.1994.с.28. 
9 Ҷумҳурият.19 ноябри соли 2002 
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Маҷмӯи ин хислатҳо дар санъати идоракунӣ таҷассум мегардад, ки мавқеи бо такомули 

нави рушди иқтисодиѐт дар кишвари хеш баланд бардошта мешавад. Ба инҳо дохил 

мешаванд: 

1. Тезутундшавии рақобат 

Шароити иқтисодӣ, инчунин дар мамлакати мо, чунончӣ дар хориҷи кишвар, аҳамияти 

хосеро роҷеъ ба таъмини мавқеи рақобатпазирии корхонаҳоро дар бозор талаб мекунад. Дар 

иқтисодиѐти навоварона мафҳуми ―рақобатпазирӣ‖ бо мафҳуми ―эҷодкорӣ‖ алоқамандии 

хеле зич дорад. Истифода намудани қарорҳо ва ғояҳои ғайристандартӣ дар менеҷмент 

натиҷаи бевоситаи баланд бардоштани муборизаи рақобатпазирии корхона мебошад. 

Санъати роҳбарӣ барои ташкили афзалиятҳои рақобатпазирӣ фаъолияти худро равона хоҳад 

гардид.  

2. Ҳолатҳои бӯҳронӣ 

Дар ҷараѐни идоракунӣ он қарорҳое қабул карда мешаванд, ки бӯҳронро чуқур 

намесозанд, агар ба шарте, ки бо хатогӣ ва бидуни омӯхтани ҳама ҷабҳаи масъалаҳо қабул 

шуда бошад, ѐ ин ки аз бӯҳрон бурун оранд, модоме, ки онҳо мувафаққанд ва хело 

муҳиманд. 

     Санъати идоракунӣ барои дарѐфти роҳҳои сабуктар намудан ѐ аз сар гузаронидани 

бӯҳрон, инчунин азхуд намудани он ва бомуваффақият баромадан аз онро ҳидоят менамояд. 

3. Мураккабсозии муаммоҳои идоракунӣ    

Мураккабии идоракунии соҳаи истеҳсолии замони муосир омилҳои коммуникатсионӣ, 

иҷтимоӣ ва ҳоказоро муайян месозад. Муаммоҳои пайдошавандаи идоракунӣ ба тағйиротҳои 

ноинтизори доираи иқтисодӣ, ҷараѐни тезонидани пешравии технологӣ, мушкилоти сохтори 

иҷтимоӣ - психологии шахси муосир ҳисоб меѐбад.  

4. Рафтори босалоҳият роҷеъ ба омода намудани менеҷерон ва ходимони муосири 

соҳаи идоракунӣ 

Самтҳои нав ва барномаҳои дар инкишофи соҳаи маориф ҳамчунин талаботро дар 

ташаккули санъати идоракунӣ тавсиф медиҳад. Дар шароити муосири инкишоф, яъне дар 

сабақ омӯзонидан танҳо додани тахассусмандӣ албатта кифоя нест. Хеле зарур аст, ки сатҳи 

омодагии тахассусмандӣ таъмин гардад, зеро хислати ҳаѐти иҷтимоӣ низ дуруст ба роҳ 

монда шавад. Дониш, навоварӣ ва аз ӯҳдабароӣ бояд бо тайѐр будан ба ҳаргуна шароитҳои 

тағйирѐбанда пурра карда шаванд. Айнан ҳамин хислат босалоҳиятии кормандро таҷассум 

менамояд, ки сифати хеле баланди идоракуниро дар бар хоҳад гирифт. 

5.    Идоракунӣ  

Дар алоқамандӣ бо пайдоиши технологияҳои нав коркарди қарорҳои идоракунӣ ва 

ҳисоби ҳислатҳои гуногун сифати он баланд гардида, мавқеи навоварии вазифаҳои эҷодӣ, 

рафтори эҷодӣ дар ҳалли масъалаҳои муосир, дар инкишофи қобилияти инфиродӣ ва 

иқтидори фикрронӣ муайян карда хоҳанд шуд. 

Динамика ва мушкилоти батанзимдароварандаи муносибатҳо дар соҳаи низоми 

иҷтимоӣ - иқтисодӣ азнав дида баромадани критерияҳои самаранокии идоракуниро талаб 

мекунад.  

Зеро дар марҳилаи нави муосири рушди илми идоракунӣ муаммои идоракунӣ бурдани 

тадқиқотҳоро дар соҳаи илман асоснок кардашудаи консепсияи инкишоф ва амалигардонии 

самараноки санъати идоракунӣ талаб намуда, омилҳои ташаккули он, усулҳои баҳодиҳии 

ҳолат ва ҳавасмандгардонии санъати идоракунӣ мебошад. 

Ба чунин мушкилотҳо баъзе нуктањои зеринро дохил кардан мумкин аст: 

1) Зиддият байни талаботҳои муосири идоракунӣ ва имкониятҳои амалигардонии он. 

Талаботҳо ҳақиқати рушдѐбии иқтисодиро муайян карда, имконият бошад 

механизми ташаккул ва пиѐда кардани санъати идоракунӣ ҳисоб меѐбад. 

2) Нокифоя будани коркарди мавқеи санъати идоракунӣ дар шароити муносибатҳои 

нави иқтисодӣ.   

3) Мавқеи таълим дар таъмини инкишофи санъати идоракунӣ ва қонегардонии 

талаботи он дар замони муосир. 
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Санъати идоракуниро ҳамчун яке аз хислатҳои комплексии фаъолияти инсон муайян 

кардан мумкин аст, ки тасаввуроти эҷодии ӯро роҷеъ ба натиҷаҳо ва ҷараѐни фаъолият 

нишон медиҳад.    

Санъат ягон намуди фаъолияти инсонро иваз карда наметавонад, аммо ҳар яки онро ба 

таври махсус корбарӣ менамояд.  

Оғози санъати идоракунӣ дар фаъолият ва қарорҳои идоракунии менеҷер ба ходимон 

таъсири маънавӣ ва этикӣ низ мерасонад. Аз нуқтаи назари функсияи илмӣ - функсионалӣ 

ҳамчун шакли таҳлили ҷаҳони ҳақиқӣ баромад мекунад. Дар ин ҷода, менеҷер бо ин рафтор 

консепсияи умумии мақсадноки худро оиди инкишофи ташкилот ба роҳ мемонад, ки барои 

тарбияи эҷодии шахсият саҳми арзанда хоҳад гузошт.  

А.Файол, яке аз асосгузорони менеҷменти муосир қайд намудааст: ―Идоракунӣ - ин 

пешбиникунӣ аст‖. Ба ақидаи ӯ пешбиникунӣ яке аз қисмҳои муҳими идоракунӣ ба шумор 

меравад. 

Санъати муомила - қисми ҷудонашавандаи ҳаѐт ва фаъолияти инсон буда, хусусан 

фаъолиятро дар соҳаи идоракунӣ таҷассум менамояд. Муомилаи кории нодуруст муносибати 

ходимонро байни ҳам вайрон месозад. Қобилияти дуруст ба роҳ мондани ҷараѐни муомилаи 

корӣ дар ташкилот яке аз воситаҳои ба даст оардани муваффақият дар идоракунӣ ҳисоб 

меѐбад. Санъати муомилаи корӣ оид ба имконияти ба дигарон таъсир расонидан, ғояҳои нави 

худро то ба зердастон бурда расонидан ва ҳавасманд гардонидани онҳо ба фаъолият шаҳодат 

медиҳад. Менеҷери замони муосир ҳадалимкон бояд эҷодкор, тадқиқотчӣ, ташаббускор ва 

навовар бошад. Санъати идоракунӣ чи гуна ташаккул меѐбад, дар таҷриба аз чи вобастагӣ 

дорад, зарурияти омодагии тахассусмандӣ ин масъалаҳое, ки муаммоҳои санъати 

идоракуниро таҷассум менамояд.  

Мутахассисони амрикоӣ  П. Дизел ва У. Ранян боадолатона қайд мекунанд, ки ―... 

санъати идоракунии одамон яке аз лаҳзаҳои муҳим дар баҳодиҳии рақобатпазирии корхона 

ва самаранокии кори роҳбарияти он мебошад‖.  

Санъати менеҷер дар қобилияти ӯ оиди донишҳои илмӣ, таҷрибаи амалӣ ва сифатҳои 

инфиродӣ барои инкишофи шахсӣ ва тахассусмандӣ дида мешавад, ки самаранокии 

фаъолияти ташкилотро таъмин месозад.  

Мафҳуми самаранокии идоракунӣ дар бисѐр маврид бо санъати идоракунӣ алоқаманд 

аст, яъне тахассуснокӣ ва таҷрибаи менеҷер, этикаи рафтор ва муносибати ӯ ба ходимон.  

Самаранокии инкишофи ташкилот нақши худро бо ѐрии хислатҳои зерини санъати 

идоракунӣ ба роҳ мемонад, яъне ба монанди сифати қарорҳои идоракунӣ, технологияи 

идоракунӣ, пешвоӣ, обрӯю нуфузи корӣ ва идоракунии зиддибӯҳронӣ аст.  

Қарори идоракунӣ  яке аз омили асосии фаъолияти менеҷер ҳисоб меѐбад. Ҷалб 

намудани ходимон барои иштирок дар коркарди қабули қарори идоракунӣ ин амалигардонии 

санъати идоракунӣ мебошад.  

Санъати идоракунӣ ба самаранокии ташкилот тавассути технологияи идоракунӣ, 

технологияи ҳалли муаммоҳо ва кор бо одамонро таъсир мерасонад.  

Самаранокии идоракунии ташкилот навгониҳои пешвоии роҳбарро муайян мекунад, 

ҳамчунин қобилияти ҷалб намудани зердастон дар ҷараѐни қабул ва амалигардонии қарори 

идоракунӣ мебошад.  

Як қатор асосҳоро ҷудо намудан мумукин аст, ки ба ташаккулѐбии санъати идоракунӣ 

таъсири хешро мерасонанд: 

1. Маҷмӯи донишҳое, ки фикрронӣ, муайянкунӣ ва муваффақияти фаъолиятро ташаккул 

медиҳад. Имрӯзҳо барои омодакунии менеҷерон  дар маҷмӯи фанҳои омӯхташаванда 

―Санъати идоракунӣ‖, ―Идоракунии тағйиротҳо‖, ―Психологияи идоракунӣ‖ ва ҳоказо 

на ҳама вақт мушоҳида карда мешаванд, зеро онҳо барои инкишоф ва такмил додани 

санъати идоракунӣ мавқеи ниҳоят муҳим хоҳанд гузошт. 

2.  Маҷмӯи салоҳиятҳое, ки ба ҷараѐни таълим равона карда шудаанд. Дар замони 

муосири инкишоф танҳо додани тахассус нокифоя аст. Бинобарин, дониш, навоварӣ ва 

маҳоратро инкишоф дода, сифати нави қобилиятнокиро низ такмил додан зарур аст, то 
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ки ба ҳама гуна ҳолатҳои пайдошаванда омода бошанд (намуди фаъолият, мавқеъ, 

ваколатҳо, мушкилиҳо ва муаммоҳои психологӣ). Салоҳиятҳо ҳамчун натиҷаи таълим 

танҳо асоси инкишофи минбаъдаи тахассусмандии шахсият набуда, инчунин омили 

рушд ва ташаккули санъати идоракунӣ мебошад.  

3.  Инкишофѐбии худ ва истифодаи усулҳои ҳолатиро дар низоми таълим талаб мекунанд. 

Технологияҳои муосир, аз ҷумла технологияи компютерӣ, ҷараѐни дастрас намудани 

навовариҳои қабули қарор дар шароити нави муносибатҳои иқтисодӣ, таҳлилу ташхиси 

ҳолатҳо, балоиҳагирии барномаҳо ва ташкилотро хеле метезонад.  

Истифодаи тестҳо ва барномаҳои махсуси баҳодиҳии менеҷерони минбаъда (иқтидори 

навоваронаи менеҷерони омодашаванда). Ин барномаҳо самаранокӣ ва назорати 

маводи таълимиро баланд мебардорад. Онҳо метавонанд баҳои якчандқимматаро иҷро 

кунанд: сатҳи дониш, пуррагӣ, устуворӣ, низомнокӣ, таҷрибанокӣ ва ҳоказо. 

4. Санъати педагогӣ, ки дар таҷрибаи инкишофи санъати идоракунӣ зарур аст. Ҳайати 

омӯзгорон дар омодакунии менеҷерон мавқеи муҳимро мебозад. Иқтидори инфиродии 

ӯ, санъат ва маҳорати педагогӣ барои инкишофи қобилият ва такмили шахсияти 

менеҷер саҳми хешро мегузорад. Ташаккули модели менеҷери варзида аз лаҳзаи 

омӯзиш ва омодагии касбӣ оғоз меѐбад.  

Тавсияҳои зеринро дар соҳаи омодакунии менеҷерон пешкаш намудан мумкин аст: 

А) тағйирдиҳии психологии ҷараѐни таълимот аз рӯи критерияҳои таъминоти ҳамкорӣ 

ва иқлими иҷтимоӣ - психологӣ гузаронида шавад; 

Б) ба барномаи омодакунии менеҷер ворид намудани бахши ―Идоракунии навоварона‖ 

ва бахши махсуси ―Санъати идоракунӣ‖. 

В)  таълимот ин танҳо гирифтани дониш набуда, балки инчунин инкишофдиҳии 

қобилият мебошад.  

Аз ҳама қобилияти қиммати инсон ин қобилият ба эҷодкорӣ ҳисоб меѐбад. Таълимоти 

навоварона доираи муаммоҳои инкишофѐбӣ ва болоиҳагирии якчанд роҳҳои ҳалли онро 

васеъ мегардонад. 

Аз ин лиҳоз, ба нақшаи таълимӣ ворид намудани бахши махсуси ―Санъати идоракунӣ‖ 

имкон медиҳад, ки донишҷӯѐн низ бо ҷабҳаҳои гуногун шиносоӣ пайдо намоянд, ки ин дар 

навбати худ бо заминаи назариявии санъати идоракунӣ алоқаманд аст. Дар натиҷаи омӯзиши 

фанни мазкур менеҷерони минбаъда оид ба чи тавр бояд ҷараѐни инкишоф ва ташаккули 

санъати идоракунӣ сурат гирад, маълумот пайдо хаҳанд кард.  

Дар фаъолияти кории менеҷер се таркиби муваффақият вуҷуд дорад: донишмандӣ, 

таҷриба ва санъат.  

Донишмандӣ - маҷмӯи донишро ифода мекунад, ки менеҷер давоми омӯзиш 

гирифтааст, яъне донише, ки имкон медиҳад муаммоҳои пайдошавандаро баҳо дода, таҳлил 

намуда, дар натиҷа ҳамаи омилҳои тағйирѐбандаи тамоюли инкишофро дар низоми 

идоракунӣ ба ҳисоб гирад.  

Такмили таҷрибаи фаъолияти идоракунӣ яке аз омилҳои муҳими ташаккул ва 

инкишофи санъати идоракунӣ мебошад. Таҷриба азхудкунии навгониҳои корро хислат 

медиҳад, яъне ҳаҷми калони маълумот оиди ҳолатҳои гуногун, натиҷаҳои қарорҳои пешакӣ 

ва зуд қабулшуда, рафтор ва муносибат нисбати иҷроиши ин ѐ он амалиѐтҳо. Ҳамчунин 

мавқеи калонро ҷойивазкунии кормандон низ мебозад, ки қоида ва тарзу усули ба кор 

қабулкунии кормандон низ мушоҳида мешавад. Доштани таълимоти илмӣ-ҷараѐни 

зиѐдшавии таҷрибаро тез карда, мубаддалгардии онро ба санъати идоракунӣ таҷассум 

менамояд.  

Барои инкишоф додани санъати идоракунӣ маҷмӯи хислатҳои фаъолияти идоракунӣ 

зарур аст, ки сатҳи донишу таҷриба ва сифатҳои шахсии менеҷерро барои ба даст овардани 

самаранокии идоракунӣ нишон хоҳад дод.   
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политология и международных отношение  

 
УПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ РОДСТВА И ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНО-

СЕМАНАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В ЯЗЫКАХ РАЗНОГО 
ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

 
Как нам известно, термины родства образуют своеобразную  микросистему 

лексики каждого языка, ссопоставительное исследование которых дает правильное 
представление о родственном генезисе языков, входящих в одну языковую семью. Яков 
Гримм, определяя родство индоевропейских языков, приводил четыре группы 
терминов, которые являлись показательными в отношении установления родства 
языков.  

К ним относятся: 
1) система числительных; 
2) местоимения; 
3) verbum substantivum; 
4) термины родства типа "отец", "мать", "сестра", "брат", "дочь"[2,  94]. 
М.М.Гухман в своей статье «Доиндоевропейские термины родства в германских 

языках» отмечает, что «…в последующих работах как германисты, так и 
индоевропейцы в более широком смысле, вынуждены были все более и более считаться 
с наличием в индоевропейских языках, помимо общеизвестной группы терминов 
родства, еще каких-то других терминов, более примитивных по форме и при этом 
общих не одним  индоевропейским языкам» [2, 97]. 

М.М. Гухман свидетельствует еще о том, что «…диалектальные словари вскрыли 
наличие этих комплексов почти во всех диалектах немецкого языка как южных, так и 
северных» [2, 112]. Вывод М.М. Гухмана заключается в том, что многие термины 
родства, обозначающие кровные родства между людьми носят «общенародный, 
интернациональный» характер, и они возникли путем редупликации одного слога и 
усечения первого согласного. Он поддерживает определение Потта о том, что более 
широко распространена редупликация среди языков земного шара в качестве 
универсального для разных языковых стадий приема словообразования и 
словоизменения. В вышеуказанной работе М.М.Гухмана отмечается, что «…путем 
редупликации образованы термины родства типа  tata // tate, dade со значениями «отец», 
«дядя по отцу», «дед»; muhme , meme  со значениями «мать», «сестра по матери»; nahna, 
nanne, nanna со значениями «отец», «мать», «бабушка», «дедушка»; путем усечения 
первого согласного ” atta, ette, ade со значениями «отец», «дядя по отцу», «дед»; ama, 
amma ” «мать», «сестра по матери»; an, en, ano ” «отец», «мать», «бабушка», «дедушка» 
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[2, 107]. М.М.Гухман далее пишет о том, что «…исследователей поражали два 
обстоятельства: 

1) чрезвычайная распространенность этих комплексов на всем земном шаре, 
наличие их в абсолютно, казалось бы, чуждых и несхожих языках; 

2) расплывчатость семантики каждого комплекса, обозначающих сплошь и рядом 
в одном, или в близко соседствующих языках «отец», «мать», «дед», «тетка по матери» и 
т.д. 

Правильно отмечается и М.М. Гухманом, что термины родства "…действительно 
являются излюбленным материалом, используемым особенно широко для 
доказательства непоколебимости основ компаративистики». Дельбрюк «…специально 
выделил эти вторые, сходные по своей структуре: в основном редупликация одного 
слога типа санскритского tata, немецких диалектальных  deda, nena, muhme, иногда с 
усечением первого согласного  ata, ama, ane  и т.д.».   

Термины родства изучены на материале многих языков. Э.В. Севортян пишет, что 
"…изучение  терминов родства создает некоторые трудности. Это заключаются в том, 
что общность основных терминов родства в различных языковых семьях нуждается в 
объяснении, при котором надо, видимо, исключить генетическую общность всех этих 
лексических разрядов. В противном случае, встает вопрос о генетических отношениях 
между самими языковыми семьями" [12, 17]. 

Термины родства в материалах русского языка изучены А.И.Моисеевым [7, 100]. В 
тюркологии ТР монографическом плане исследованы на материалах азербайджанского, 
татарского, узбекского, кыргызского языков. Есть и работы, в которых изучение 
вопроса имеет общетюркологический характер. К таким относятся работы 
А.А.Покровской [10], А.Н. Кононова [6], К.М. Мусаева и др.[8] 

Эти работы, по своему характеру, разнообразны. Некоторые из них имеют 
общетеоретический характер и изданы в виде статей; отдельные носят монографический 
характер. В некоторых работах имеется этимологический анализ отдельных терминов 
родства. Среди них, по своему объему и содержанию, выделяется работа 
А.А.Покровской "Термины родства в тюркских языках"[10].. Основным объектом 
исследования А.А. Покровской является терминологическая система родства в 
тюркских языках. В них отмечается, что "…терминология родства относится к наиболее 
архаическим пластам лексики. В этой лексико-семантической группе названия, 
отражающие главнейшие родственные отношения, бесспорно, входят  в основной 
словарный фонд каждого языка. Изучение терминологическую систему родства в 
каком-либо языке или группе языков представляет большие трудности вследствие того, 
что «…форма семьи изменяется быстрее, чем система родства, и поэтому у самых 
различных народов наблюдаются несоответствия между, сохранившейся с давних 
времен системой родственных отношений и современной формой семьи. Такое же 
явление наблюдается и у тюркских народов» [10, 86]. 

В работе А.А. Покровской исследованы двадцать семь названий родства, среди 
них и ТР женского пола, которые выделены на две группы: 

1) ТР по крови (кыз,апа, ача // эже, аба, сингил, карындаш // кадаш, уруѓ, туган // 
тухма, тай // дайы, йеген, боло, угей); 

2) ТР по браку (кадын// хатуну, келин, йезке, йенге, бажа, балдыз, куда).  
Автор данного исследования справедливо пишет, что «…настоящая работа 

является первым и, разумеется, весьма несовершенным опытом рассмотрения в 
лингвистическом плане терминов родства, общих для всех или большинства 
современных тюркских языков» [10, 126]. 

В изучении терминов родства тюркских языков немаловажную роль играет 
монография И. Исмоилова "Термины родства в тюркских языках" [5]. Исследование 
состоит из трех разделов:  

1) термины родства (она, ота, ўѓил, ќиз, ака // оѓа, ини, опа, сингил, ќариндош, бува, 
амаки, жиян, невара); 
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2) термины родства послебрачных отношений (эр, хотин, куѐв, келин, янга, почча, 
божа, овсин, болдиз, ќайин, ќуда, ўгай); 

3) названия свойства сродничных отношений (сродние дети, сродние братья, 
сродние сестры). 

В тюркологии имеются и работы, например, работы Г.Г. Джафарова (3) и М. 
Нарзиевой (9), в которых ТР азербайджанского и узбекского языков изучены на основе 
системного метода.  

Системный характер ТР характеризуется тем, что все термины между собой 
взаимосвязаны друг с другом на основе определенных отношений. «Общим для 
терминов родства является то, что все они выражают отношение. Отношение - есть 
способ сравнения или рассмотрения двух вещей вместе и присвоения имени на 
основании этого сравнения одной или обеими, иногда даже самому отношению" [9, 68]. 
Г.Г. Джафаров, основываясь на наблюдении А.И. Моисеева, указывает три типа 
соотносительностей между терминами родства: 

1) встречная относительность ” соотносительность; 
2) родовая (или косвенная) соотносительность; 
3) последовательная (или нумеративная) соотносительность. 
В рамках встречной соотносительности сопоставляются и противопоставляются 

термины родства вместе с выраженными  ими степенями родства на основании 
несовпадения, диаметральной противоположности соответствующих им оснований 
родства: «отец ” сын», «мать ” дочь», «невеста ” свекор» и т.д. 

В рамках родовой (косвенной) соотносительности рассматриваются термины 
родства, которые взаимно дополняют друг друга, за исключением одного случая 
(термины «муж и жена»). 

В рамках последовательной (линейной) соотносительности сопоставляются и 
противопоставляются термины родства, которые различаются друг от друга по 
отношению к хронологическому срезу (отец дед // отец отца прадед // отец деда). 
Отмечается, что данный тип относительности, в самом деле, не образует 
соотносительности, поскольку носит линейный характер [3, 23-24]. 

Очень всестороннее охарактеризованы особенности тюркской системы родства в 
статье Н.П. Дыренковой «Брак, термины родства и психические запреты у кыргызов» 
[4, 25]. Хотя статья построена на основе данных кыргызского языка, тем не мене в 
описанной системе родства есть сходные черты с системами родства других тюркских 
народов. Н.П. Дыренковой отмечается, что «1) кыргызы строго различают категорию 
родства от категории свойства. В свою очередь, родства распадаются на родства по 
линии отца и по линии матери; 2) для терминологии родства кыргызского языка прежде 
всего характерно то, что в ней чѐтко сохранились черты классификационной системы. 
Целый ряд терминов применяется к целому классу лиц, по отношению к которым в 
нашей системе допускаются только термины индивидуальные или описательные. Так, 
термин аке применяется ко всем братьям отца, родным, двоюродным, троюродным и 
т.п. по линии отца; синди ” к младшим сестрам всех степеней родства». 

По поводу происхождения терминов родства со значениями ‚брат отца и матери‛ 
«дядя» и «сестра отца матери» «тетя» Морган полагает, что в системе родства, 
отражающей пуналуа («туранская система родства»), «сестра матери» является 
одновременно матерью и «брат отца» ” отцом, тогда как «брат матери» считается дядей 
и «сестра отца» ” «тетя». В отличие от более поздней системы, эти термины существуют 
вначале только для брата матери и для сестры отца, поскольку «сестра матери» при 
форме семьи пуналуа является матерью и брат отца ” отцом. В свое время, Ф.Энгельс 
отмечает, что «…система терминов родства, будучи консервативной, часто не 
соответствует, действующим у данного народа семейным отношениям, а отражает  
предшествующую ступень общественного развития». В качестве примера Ф.Энгельс 
приводит термины родства у ирокезов Северной Америки. У них господствовала 
«парная семья». Можно было бы ожидать, что термины «отец», «мать», «сын», «дочь», 
«брат», «сестра» по своему значению соответствуют этой форме семьи. В 
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действительности, оказалось не так. «Ирокез называет своими сыновьями и дочерями 
не только своих собственных детей, но и детей своих братьев, а они называют его отцо, 
ирокез называет детей своих сестер, как и своих собственных детей, своими сыновьями 
и дочерями, а те называют ее матерью, дети братьев, как  и дети сестер называют друг 
друга братьями и сестрами» [2]. В. И. Абаев свидетельствует о том, что «…в осетинском 
языке термины «отец» (fud), «мать» (mad), «сын» (furt) являются семейными, т.е. 
применяются к внутрисемейным отношениям родства в нашем современном 
понимании» [1,  239]. 

Если слова употребляются в дополнительных значениях (не в собственных, а 
диалектных значениях), в семантической их структуре нейтрализуется одна из основных 
сем. Например, лексема ота «родитель мужского пола» («отец») в узбекском языке 
употребляется и в значениях «старший брат отца» («дядя по отцу»), «старший брат 
матери» («дядя по матери») в ее семантической структуре нейтрализуются семы «(мой) 
родитель мужского пола», «кровное родство вертикальной линии»; в функции 
господствующей, основной, выступает сема, которая характерна для семантической 
структуры лексемы в значениях «кровное родства горизонтальной линии». Подобная 
особенность характерна и для семантической структуры слова опа - «дочь (моих) 
родителей старше меня» («старшая сестра»), когда оно употребляется в значениях «мой 
родитель женского пола» («родная мать»), «вторая жена отца», «младшая сестра 
отца»(«тѐтя по отцу»), «младшая сестра матери» («тѐтя по матери»), «жена старшего 
брата», «жена младшего брата отца», «жена младшего брата матери» и т.п. Таким 
образом, лексема опа в узбекском языке, кроме собственного, общелитературного 
значения, употребляется и в нескольких не общелитературных значениях, чем 
характеризуется ее полифункциональность и полисемичность, что свойственно и к 
другим терминам родства, которые употребляются в нескольких не общелитературных 
дополнительных значениях.  

При употреблении терминов родства в несобственных, дополнительных, значениях 
возникают «нестандартные» синонимические ряды между двумя и более терминами 
родства. Например, вышесказанный термин ота может являться членом не 
стандартного синонимического ряда со словами бобо «родитель родителей мужского 
пола» («дед по отцу», «дед по матери»), амаки «старший брат отца» («дядя по отцу»), 
тоѓа, «старший брат матери» («дядя по матери») и др. Подобная же функционально-
семантическая особенность наблюдается и при употреблении лексемы опа в узбекском 
языке. Словарное значение лексемы опа в узбекском языке является «дочь родителей 
старше меня//эго». Лексема опа в узбекском языке входит в нестандартный 
синонимический ряд со словами она//ойи//ая//буви//оча в значении «родитель женского 
пола»; амма в значении «младшая сестра отца» («тѐтя по отцу»); хола в значении 
«младшая сестра матери» («тѐтя по матери»), янга «жена старшего брата», «жена 
старшего брата отца»(«жена дяди по отцу») и «жена старшего брата матери» («жена 
дяди по матери"), «соседка старше эго» и др.  

В подобных случаях семантическая структура терминов родства приобретает 
новые семы, которые не характерны для семантических структур терминов, которые 
употребляются в собственных словарных значениях, об этом частично шла речь и выше.  

Несколько слов об употреблении слов в значениях родства, которые относятся к 
другим лексико-семантическим полям. В лексике узбекского языка имеются некоторые 
слова, которые в речи употребляются в значении  родства. Своеобразный характер этих 
слов характеризуется тем, что они имеют родственное значение вообще 
(«родственника» вообще). По характеру степени родства, их можно разделить на две 
группы:  

1) «близкая родственность»; 
2) «далекая родственность». 
К первой группе степени родства относятся: зот (словарное значение: род, 

происхождение), уруќ (словарное значение: семена). Ко второй группе - томир 
(словарное значение: корень), тараф (словарное значение: сторона), якын (словарное 
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значение: близкий), негиз (словарное значение; группа, основа, куча, толпа), 
фразеологическое сочетание арќоннинг бир учи (дословно: одна сторона аркана // каната 
// веревки). Своеобразный характер этих лексем (и фразем) заключается еще в том, что 
они употребляются по отношению к лицам, родственные отношения у которых 
находятся на стадии забывания. При употреблении этих слов в значении родства по 
отношению к объекту-адресату, говорящий-субъект (адресант) не знает, что отношение 
собеседника-адресата к родственникам по линии отца или матери.  

Большинство терминов родства при общении с людьми пожилого возраста, 
которые не являются родственниками по отношению к говорящему, функционируют 
как обращение с значением уважения: «Амаки, ќаерга боряпсиз?» - «Дядя, куда вы путь 
держите?». 

В узбекском языке слово сингил – «младшая сестра» при обращении принимает 
аффикс принадлежности 1-го лица (синглим «моя младшая сестра»). «Синглим, ќаерда 
уќийсан?» - «Сестра, где ты учишься?». Кроме этого, термины родства ўѓил «сын», ќиз 
«девочка, дочка», бола «дети» и др. в узбекском языке, и в языках других тюркских 
народов, например, уйгурском, и т.д., принимают аффиксы принадлежности 1- лица и 
употребляются в отношении к лицам младшего возраста, которые являются не 
родственниками по отношению к эго- адресанту: ќизим «(моя) дочка», ўѓлим «(мой) 
сын», болам «(мой) ребенок» и т.п. В этих случаях термины родства приобретают новую 
дополнительную функцию-функциюзвательности. 

Употребление некоторых терминов родства в функции звательных слов отмечается 
и с Б.Хасановым. Он пишет, что «…некоторые лексемы (термины родства) можно 
назвать «звательными словами»: агай, апай ага (брат) и апа (старшая сестра). Ими 
называли старших родственников и сородичей. В современном языке они служат для 
обращения к своим наставникам, учителям. Большинство слов приобретает значение 
обращения с помощью специальных суффиксов: ка, й, я, е, ш, с и др.» [13, 213].  

Некоторые термины родства типа болакай, ќизалоќ (бола+кай) специализированы 
для функционирования в качестве «звательных слов», т.е. обращений. Однако, их 
употребление имеет коммуникативное ограничение ” они употребляются лишь при 
обращении к детям. При обращении к взрослым лицам эти слова (болакай, ќизалоќ) 
приобретают фамильярный или иронический оттенок. Некоторые термины родства 
принимают аффиксов принадлежности 1-го и 3-го лица и употребляются по отношению 
к адресату, денотат которых являются младшими или старшими по отношению к 
говорящим-адресантам. Например: 

1) синглим (буквально: «сестра моя»); 
2) ќизим (буквально: «дочь//доченька моя»);  
3) онаси (при обращение мужа к своей жене; буквально: «ее//его сестра»);  
4) отаси (при обращении жен к своим мужьям: буквально: «его // ее отец»);  
5) бобоси (при обращении бабушек к своим  мужьям- дедушкам по отношению к 

внукам и внучкам: буквально: «его // ее дедушка»);  
6) бувиси //энаси(при обращении дедушек к своим женам ” бабушкам по 

отношению к внукам и внучкам: буквально: «его // ее бабушка») и т.д. 
В заключение следует отметить, что употребления некоторых терминов родства 

узбекского языка, и языка других народов - объект для самостоятельного рассмотрения 
крупного плана. Изучение терминов родства отдельных пластов словарного состава 
языков разного грамматического строя, несомненно, даст важный результат для 
глубокого научного представления плана содержания лексики каждого, отдельно 
взятого, языка.  
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хадамоти гумрук 
 

ЗАМИНАҲОИ ТАКМИЛИ НАЗОРАТИ ГУМРУКӢ  

ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 
Бо гузариш ба муносибатҳои нави иқтисодӣ консепсияи нави демократии 

фаъолияти гумрукӣ пайдо гашта, оҳиста-оҳиста амалӣ мегардад, ки дар инкишофи 
муносибатҳои иқтисодии мамлакат, таҷрибаи ҷаҳонии гумрукӣ-ҳуқуқӣ ва қонугузории 
гумрукии ба он мувофиқи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳодисаҳои прогрессивӣ ва ҷунбишро 
ба ҳисоб мегирад.  

Фазои фаъолияти гумрукӣ, яъне назорати гумрукӣ, аввалан бо Конститутсия, бо 
қонунҳои давлатӣ ва дигар санадҳои меъѐрӣ-ҳуқуқӣ ба низом дароварда мешавад, ки 
муҳимтарини онҳо ин Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон (КГҶТ) мебошанд. 
Мувофиқи КГҶТ фаъолияти гумрукӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (ҶТ) сиѐсати гумрукии 
мамлакатро ташкил медиҳад, инчунин тартиб ва шартҳои интиқоли мол ва воситаҳои 
нақлиѐт аз қаламрави гумрукии ҶТ, ситонидани пардохтҳои гумрукӣ, боҷҳои гумрукӣ 
ва дигар воситаҳои гузаронидани сиѐсати гумрукиро фаро мегирад. 

Яке аз мақсадҳои сиѐсати гумрукӣ ин таъмини аз ҳама самаранок истифодабарии 
воситаҳои назорати гумрукӣ ба шумор меравад. Аз нав ташкилдиҳии дар меъѐри 
иҷтимоӣ-иқтисодии мамлакат ба вуқўъомада, дар фаъолияти гумрукӣ, хусусан ба 
назорати гумрукӣ тағйиротҳо ҷорӣ гардиданд. 

Назорати гумрукӣ дар алоқа бо зиѐдшавии ҳаҷми фаъолият дар фазои гумрукӣ, 
муомилоти молу мусофирон, ташаккули робитаҳои иқтисодии хориҷии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба инкишофѐбӣ оғоз намуд. Дар алоқа бо он масъалаи муҳими муосири 
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ташкили назорати гумрукӣ дар ҷойҳо пайдо гардид. Қаблан назорати гумрукӣ дар 
сарҳадҳои гумрукӣ амалӣ мегардид, аммо бо баромадани истеҳсолкунандагони ватанӣ 
ба бозори хориҷӣ ба гузаронидани назорати гумрукӣ ва азназаргузаронии молҳои 
интиқолдиҳанда дар гумрукҳои дохилӣ зарурият пайдо шуд. 

Мақомоти гумрук усулҳои назорати гумрукиро барои муайян кардани молҳо, 
воситаҳои нақлиѐт, ҳуҷҷатҳо ва шахсоне, ки ба тафтиш, муоина ва дараҷаи чунин 
тафтиш ва муоина дахл доранд, истифода мебаранд. Мақоми ваколатдор роҷеъ ба 
масъалаҳои фаъолияти гумрукӣ стратегияи назорати гумрукиро вобаста ба системаи 
арзѐбии таваккал муайян менамояд. Бо мақсади такмил додани назорати гумрукӣ 
мақоми ваколатдор оид ба масъалаҳои фаъолияти гумрукӣ бо мақомоти гумруки 
давлатҳои хориҷӣ ҳамкорӣ мекунад, бо онҳо оид ба ѐрии байниҳамдигарӣ созишномаҳо 
ба тасвиб хоҳад расонид. Истифода намудани шаклҳои алоҳидаи назорати гумрукӣ ѐ 
озод будан аз онҳо маънои озод намудани шахсро аз ӯҳдадории риояи муқаррароти 
Кодекси гумрук ва санадҳои дигари меъѐрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи 
фаъолияти гумрукӣ надорад [2].  

Мақоми гумрук ҳуқуқ дорад мўҳлати тафтиши молро дароз намояд, агар моли 
барои тафтиш пешниҳодшуда ба ҷойҳои борпечонӣ барои намунаҳои алоҳида ва (ѐ) 
номгўи молҳо ва (ѐ) маълумот оид ба борҷома ва маркировкаи ҳуҷҷатҳои тиҷоратӣ ва 
(ѐ) нақлиѐтии мол тақсим карда нашуда бошад. Мўҳлати тафтиши мол бо шарте дароз 
карда мешавад, ки вазъияти зикршуда ба мақомоти гумрук иҷрои амалиѐтро барои 
муқаррар кардани мувофиқати мол ва маълумот дар бораи он имкон намедиҳад. 
Мўҳлати тафтиши мол ба мўҳлате, ки ба шахси нисбати мол ваколатдор барои партияи 
молро ба молҳои алоҳида ҷудо кардан зарур аст,  тамдид карда мешавад.  

Назорати гумрукӣ аз тарафи шўъбаҳои назорати гумрукии дидбонгоҳҳои 
гумрукии дар маҳалли ҷойгиршавии онҳо, ки бо қонунгузорӣ оид ба фаъолияти 
гумрукӣ дар амал татбиқ карда мешавад. Ҳамин тавр, бо КГҶТ сохтани минтақаи 
назорати гумрукӣ муқаррар карда шудааст, ки таҳти он қаламравҳои қад-қади сарҳади 
гумрукии дар ҷои барасмиятдарории гумрукӣ, дар маҳалҳои воқеъии мақомотҳои 
гумрукӣ ва дар дигар ҷойҳои махсус муайян кардашуда, масалан анборҳои гумрукӣ, 
анборҳои нигаҳдории муваққатӣ ҷойгир буда фаҳмида мешавад [3]. 

Аз ин лиҳоз, ба принсипҳои асосии ташкил ва гузаронидани назорати гумрукӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил мешаванд: 

1) қонунӣ; 
2) ҳамкориҳои мақомоти гумрукӣ бо дигар мақомотҳои иҷроияи ҳокимияти 

давлатӣ; 
3) ҳамкориҳо бо дигар иштирокчиѐни муносибатҳои ҳуқуқии гумрукӣ; 
4) ҳамкориҳои байналмилалии мақомотҳои гумрукӣ; 
5) ӯҳдадориҳои назорати гумрукӣ; 
6) низоми идоракунии таваккал; 
7) дахолати минималии мақомотҳои гумрук дар ҳаѐти шахсӣ ва кории шахсони 

таҳти назорат қарордошта ҳангоми гузаронидани назорати гумрукӣ; 
8) ба роҳ мондани тадбирҳои назоратии фаврӣ дар доираи назорати гумрукӣ; 
9) кушодагӣ, шаффоф ва пешгӯикунии назорати гумрукӣ; 
10) назорати гумрукии интихобӣ; 
11) баробарии иштирокчиѐни муносибатҳои ҳуқуқии гумрукӣ; 
12) риоя намудани ҳуқуқ ва манфиатҳои ҳуқуқии шахсони таҳти назорат 

қарордошта; 
13) таъмини ҳуқуқ доштан ба моликият; 
14) роҳ надодан ба зарари ғайриқонунӣ; 
15) ҳуқуқ оид ба гирифтани маълумот, машварати ҳуқуқӣ ва кӯмаки тахассусӣ; 
16) таҳти назорат қарор доштани мақомоти гумрукӣ; 
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17) таъмини бехатарии ҳаѐт ва саломатии шахсони мансабдори мақомоти 
гумрук; 

18) нигоҳдории таҷҳизот ва моликияти давлатӣ; 
19) риоя кардани техникаи бехатарии шахсони мансабдори мақомоти гумрук 

ҳангоми гузаронидани назорати гумрукӣ; 
20) салоҳияти касбии шахсони мансабдори мақомоти гумрукӣ; 
21) этикаи касбӣ ва маданияти рафтори шахсони мансабдори мақомоти гумрук 

ҳангоми гузаронидани назорати гумрукӣ; 
22) сармоягузории фаъолияти мақомотҳои гумрукӣ барои гузаронидани 

назорати гумрукӣ.  
Принсипи қонунии заминавӣ, риоя намудани қонуният ин шарти муҳими 

фаъолияти мақомоти гумрук мебошад. Шахсони мансабдори мақомоти гумрук ҳангоми 
гузаронидани назорати гумрукӣ кулли тадбирҳои заруриро барои таъмини риояи 
қонунияҳои ҶТ бояд риоя намоянд. Зеро фаъолияти шахсони мансабдори мақомоти 
гумрукӣ низ дар бечунучаро иҷро намудани талаботҳои ба мақомотҳои гумрукӣ, ки 
барои таъмини риояи қонун мауйян гардидааст, асос хоҳад ѐфт. 

Талаботҳои риояи қонун барои ҳамаи иштирокчиѐни муносибатҳои гумрукӣ 
тааллуқ дорад: ба мақомотҳои гумрукӣ, шахсони воқеӣ, тавассути сарҳади гумрукӣ; 
иштирокчиѐни ФИХ (фаъолияти иқтисодии хориҷӣ); шахсоне, ки дар соҳаи гумрук 
фаъолияти махсусро иҷро мекунанд, ҳамчунин намояндагони дигар мақомотҳои 
давлате, ки фаъолияти назоратиро дар доираи салоҳияти худ дар ӯҳда доранд. Дар ин 
ҷода иҷро намудани тартиботи муайянгардидаи фаъолият - ин омили муҳими таъмини 
риояи қонун мебошад. 

Дар асоси таҳлили назорати гумрукӣ дар қонунгузори ҶТ барои баовардани 
хулосаи навбатӣ имконият медиҳад: 

- назорати гумрукӣ ба риояи қонуниятҳои гумрукӣ равона карда шудааст; 
- назорати гумрукӣ дар асоси татбиқи меъѐрҳои ҳуқуқӣ ба роҳ монда мешавад, ки 

ба қонуниятҳои гумрукӣ мустаҳкам карда шудааст; 
- иҷроиши қонунҳои гумрукӣ дар ҷараѐни назорати гумрукӣ барои ҳамаи 

субъектҳои муносибатҳои ҳуқуқии гумрукӣ ниҳоят муҳим аст; 
- талаботҳои қонуние, ки аз ҷониби шахсони мансабдори мақомоти гумрукӣ дар 

ҷараѐни гузаронидани назорати гумрукӣ гузошта мешавад, танҳо он талаботҳое ба 
шумор мераванд, ки дар қонуниятҳои гумрукӣ ѐ дигар санадҳои меъѐрӣ ҳуқуқӣ қайд 
карда шудааст; 

- меъѐрҳои ҳуқуқи байналхалқӣ дар доираи санадҳои меъѐрӣ ” ҳуқуқии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон  дар он ҳолат ба роҳ монда мешавад, ки агар онҳо аз шартномаҳои 
байналмилалӣ, конвенсияҳо ва созишномаҳое, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул 
гардидасст. 

Ҳангоми ташкили назорати гумрукӣ таъинот ва макони он дар ин ѐ он шаклҳои 
назорати давлатӣ хеле муҳим аст. 

Дар банди 5 - и моддаи 94 ” и Кодекси гумруки Иттиҳоди гумрукӣ  муайян карда 
шудааст, ки мақомотҳои гумрукӣ дар доираи салоҳияти худ намудҳои назорати 
давлатиро татбиқ менамоянд. Ба ин намудҳои назорати давлатӣ инҳо дохил мешаванд: 
назорати андоз, назорати содиротӣ, назорати асъор, назорати экологӣ [4]. 

Аз ин лиҳоз, қайд кардан ба маврид аст, ки яке аз омили муҳими ҳамкорӣ байни 
ҳамаи мақомотҳо - ин ҳифзи аҳолӣ ва ҳудуд аз имкониятҳои заҳролудшавӣ (вирусҳо, 
бактерияҳо, бо дигар роҳҳо), ки бо роҳҳои амалигардонии тадбирҳои назорати 
санитарӣ ” карантинӣ ва бойторӣ таъмин карда хоҳад шуд. Ба намудҳои назорати 
давлатии қайдгардида шахсони дохил мешаванд, ки аз дигар кишварҳои хориҷи дуру 
наздик ворид гардида, сарҳади гумрукиро убур мекунанд, инчунин ҳайвоноти зинда, 
воситаҳои нақлиѐт ва маводҳо барои кишт ба ин давлат интиқолѐбанда мебошанд.  
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Инчунин қайд кардан ҷоиз аст, ки зарурияти гузаронидани тадбирҳои назорати 
пеш аз парвози тайѐраҳо барои бехатарии парвози ҳавоӣ, ки дар фурудгоҳҳои кушод ба 
самтҳои байналмилалӣ, ҳамчун намуди назорати муҳими мустақил  аз ҷониби ходимони 
хадамоти бехатарии фурудгоҳҳо ба роҳ монда мешавад. 

Ҳамин тариқ, назорати гумрукӣ ҳамчун намуди муҳими фаъолияти гумрукӣ ба 
ҳисоб рафта, барои такмили минбаъдаи он як зумра чораҳо муҳим аст: 

1) Зарурияти ташаккули муносибатҳои нав ба маъмурикунонии гумрукӣ, аз 
ҷумла ба инкишофи низоми идоракунии таваккал, ки ба мақомоти гумруки кишвар 
имкон медиҳад, то ки ба тағйиротҳои байналмиллалӣ дар соҳаи гумрук ва талаботҳои 
давлату ҷамъият ба таври дуруст ва фаврӣ ҷавоб гардонад.  

2) Фаъолияти гумрукӣ барои баланд бардоштани сифати гузаронидани 
санҷиши гумрукӣ дар муносибат бо шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ ҳамчун иштирокчиѐни 
фаъолияти иқтисоди хориҷӣ равона карда шудааст.  

3) Вазифаҳои мақомоти гумрук дар дидбонгоҳҳои гумрукии кишвар бояд ба 
интиқолѐбии молу воситаҳои нақлиѐт бо хароҷотҳои муваққатии минималӣ ва бидуни 
марҳилаҳои пурраи барасмиятдарории гумрукӣ равона карда шаванд. 

Ҳамин тариқ, барои амалигардонии ин фаъолият имкониятҳои мавҷудаи низомҳои 
гумрукӣ ба пуррагӣ истифода гарданд. Ҳамчунин, таъмин будан бо маълумоти пешакӣ 
ва декларатсиякунонии электронӣ, низоми идоракунии таваккал, нигаҳдорӣ ва 
коркарди маълумот ҳангоми амалигардонии ҳамаи намудҳои назорати давлатӣ дар 
якҷоягӣ бо назорати гумрукӣ дар асоси усулҳои аудит ва ҳамкории якҷоя бо мақомоти 
андоз ва дигар мақомотҳои назоратӣ мебошад. Ҷорӣ намудани ивази электронии 
маълумот бо дигар мақомотҳои назоратӣ имкон фароҳам меорад, ки принципи 
«Равзанаи ягона»  истифода гардад. 

 
Адабиѐт: 

1. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: Қонуният, 2016. - 86 с. 
2. Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе: Ирфон, 2005. - 468 с. 
3. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур 

от 18 мая 1973 года [электронный ресурс]. url: http://docs.cntd.ru/document/1901082 
(дата обращения: 02.02.2020) 

4. Энтин Л.М. и др. Европейское право. Право Европейского Союза и правовое 
обеспечение защиты прав человека: учебник для студентов вузов / Рук. авт. кол. и 
отв. ред. Л. М Энтин. — 3-е изд., пересмотр. и доп. — М.: Норма: ИНФРА-М, 
2011. - 959 с. 

 
 

Муродбекова М. Њ., 
дотсент, мудири кафедраи 

 фанњои љамъиятї  
 

МУЛОҲИЗАҲО ДОИР БА ЭҲЁИ ХӮРОКҲОИ ҚАДИМАИ  

ТОҶИК ВА АҲАМИЯТИ ОНҲО 
 

Мероси фарњанги ѓайримодии тољикон хеле фаровон буда, ќисми муњими онро 
хўрокњо ва таомњои миллї ташкил медињад. Маълум аст, ки дар њар минтаќаи 
Тољикистон, дар водињо ва кўњистон, дар шањру дењањо анъанаи омода кардани хўрок 
аз замонњои ќадим боќї мондаанд ва таомњои хоси тољикї низ аз инњо истисно нестанд. 
Мањз таваљљуњ ба ин унсури фарњанги ѓайримоддї буд, ки соли 2006 оши палав ба 
Фењристи ЮНЕСКО ворид гашт, ки ин ифтихори кулли сокинони кишвари мо 
мебошад.  
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Соли 2018 дар Тољикистон Соли рушди сайѐњї ва њунарњои мардумї эълон гашта 
буд ва минбаъд солњои 2019 ” 2021 Солњои рушди дењот, сайѐњї ва њунарњои мардумї 
эълон гашт ва нишондињандањои марбут ба рушди дењот ва сайѐњиву њунармандї дар 
соли 2019 хеле назаррас буданд, ки инро Асосгузори сулњу вањдати миллї ” Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми худ 
ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон санаи 26.12.2019 баѐн доштанд.  

Яке аз роњњои пеш бурдани сайѐњї, ки ба этнографияи миллии мо вобастагии ќавї 
дорад, ба сайѐњон пешнињод намудани хўрокњои миллї ва фоиданоки мањаллї ба 
шумор меравад. Барои сайѐњони хориљї шинос гаштан бо суннатњои хўрокпазии миллї 
таассуроти фаровон мебахшад ва њатман аз онњо истеъмол мекунанд. Дар баробари 
бардоштани лаззат аз зебогињои табиати диѐрамон аз дастархони мардуми мо чошнї 
мегиранд.  

Дар боло ишора кардем, ки суннати омодакунии таомњои миллии тољикї таърихи 
тўлонї доранд. Хусусияти хоси хўрокњои миллии тољикї алоќаи мукаммал доштан бо 
табиат ва мањсулоти табиї мебошад. Вобаста ба њар фасли сол мардуми тољик ѓизои 
хосро омода мекунанд, ки он барои сайѐњон њолати беназир ба шумор меравад. Дар 
хўроки миллии мо мавќеи асосиро мањсулоти гандумин ишѓол мекунад. Масалан, нон, 
тупа, угро, самбўса ва ѓайрањо аз мањсулоти ордї тайѐр мегардад. Аммо ба њамагон 
маълум аст, ки дар ваќти рўидани сиѐњалаф дар моњи апрел дар водињои кўњсор мардум 
аз ин рустанї истифода карда, ѓизо омода мекунанд. Дар шањри Хуљанд ва ноияњои 
њамљавори он бо баробари рустани њулбўй ва дигар рустанињо самбўса ва мантуро аз ин 
гиѐњон тайѐр мекунанд.  

Бо истифодаи шир ва мањсулоти ширї низ номгўи фаровони хўрокворињо тайѐр 
карда мешаванд, ки ин як амри воќеї аст. 

Дар таърихи тамаддуни мо асарњои фаровоне доир ба хўрокњои миллї дар асрњои 
гуногун навишта шудаанд, ки машњуртарини онњо «Канз-ул-иштињо» ва «Девон»-и 
Абўисњоќи Атъима, «Суфраи атъима»-и Ошпазбошї, тазкираи «Хони лаззат»-и 
Рањматуллоњи Возењ мебошанд. Њамчунин, дар фарњангномањои ќадимаи форсу тољик 
ба монанди «Луѓати фурс»-и Асадии Тўсї, «Донишномаи Ќадархон»-и Форуќї, 
«Бурњони ќотеъ»-и Халафи Табрезї, «Ѓиѐс-ул-луѓот» ва амсоли инњо моддањои фаровон 
доир ба хўрокњо мављуданд. Дар таърихномањои куњани тољикї доир ба ѓизоњои замон 
маълумот дода шудааст. Дар баробари ин як ќатор асарњои хусусияти 
энсиклопедидошта њам таълиф гаштаанд, ки бобњои алоњидаи онњо ба омода кардани 
хўрок бахшида шудааст ва барои исботи иддаоямон аз асарњои «Нузњатномаи аълої», 
«Матлаъ-ул-улум ва маљмаъ-ул-фунун»-и Вољидалии Муљмалї ѐдовар шуданамон кофї 
аст.  

Бо гузашти замон ва таѓйир ѐфтани  шароити зист баъзе хўрокњо ва нўшокињо аз 
байн мераванд ва ѐ ба дигар миллатњо интиќол ѐфта, аз номгўи таомњои миллии мо гум 
шудаанд. Масалан, дар асрњои миѐна хўроки тафшила, ки кўтоњ шуда «шї» њам 
мегуфтанд, аз фарњанги ориѐї ба дигар миллатњо интиќол ѐфтааст. Имрўз «шии сабз»-
ро таоми аврупої ва ѐ русї гумон мекунем, њол он ки аслан он тољикї буд. Њамин тавр, 
бисѐр очорњо, ки дар гузашта доштем, аз байн рафтаанд ва ѐ онро намояндагони 
миллатњои дигар њифз кардаанд.  

Дар Фењристи миллии мероси фарњанги ѓайримоддї, ки соли 2018 тањия гаштааст, 
номгўи 143 хўроки миллї ворид гардидааст, ки на њама миллатњои олам бо чунин 

номгўи зиѐд фахр карда метавонанд [3, 121-178]. Аммо инро њам бояд гуфт, ки дар 
Фењрист на њамаи таомњои миллї љой дода шудаанд ва дар тањияи минбаъдина номгўи 
таомњо дар он зиѐдтар хоњад шуд.   

Дар Фењрист доир ба таомњои атола, барракабоб, бат, бедонабирѐн, кўзакабоб, 
љагалдак,чанголї, дамлама, танўркабоб, ордоб ва амсоли инњо маълумоти мухтасар 
дода шуда, дар кадом минтаќањои Тољикистон пањн шудани онњо зикр гаштааст ва 
барои њавасмандон рўихати асарњои дар бораи онњо таълифгашта низ оварда шудааст.  
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Бо назар кардан ба номгўи хўрокњои дар фењрист овардашуда ширкатњои сайѐњї 
метавонанд, ки барои сайѐњони дохилї вобаста ба мањалли саѐњаташон таомномаи 
махсус тартиб дода, пешнињод кунанд. Ин њам як роњ барои тарѓиби арзишњои 
фарњангї ва номгўи таомњои як минтаќаи Тољикистон ба манотиќи дигар мешавад. 
Аксарияти ин таомњо на танњо барои сайѐњони хориљї, балки ба сокинони Тољикистон 
низ таоми наљиб ва љалбкунанда ба шумор меравад.   

Дар шароити љањонишавї хўрокњо њам то андозае барои ањли сайѐра умумї 
мешаванд, ки мисолашро имрўзњо дида метавонем. Масалан, мањсулоти Фастфуд ба 
монанди гамбургер, чизбургер, хотдог ва амсоли инњо аксар ваќт љои хўрокњои 
миллиро танг мекунанд. Чунин њолро дар истифодаи либос ва ѓайрањо њам ба назар 
гирифта метавонем. Аммо тибќи ќоидаи маъмул гарчанд дар раванди љањонишавї 
бисѐр чизњо ба миллатњои гуногун якхела мешаванд, аммо талабот ба унсурњои мањаллї 
ва миллии фарњанг зиѐд мегардад. Инсон мехоњад, ки на танњо хўрокњои зудтайѐри 
тарабхонањо ва нуќтањои сарироњии фурўшро истеъмол кунад, балки ба дигар намуди 
хўрокњо њам ниѐзманд аст ва ин талаботашро њангоми сафар ба кишварњои дигар 
бароварда мегардонад.  

Дар чунин њолат талабот ба мањсулоти миллии ѓизої ва пешнињод кардани онњо 
ба сайѐњон дар намуди муосир метавонад, ки барои тараќќиѐти на танњо туризм, балки 
барои пешравии иќтисодии мамлакатамон мадад расонад. Масалан, омўхтани 
бастабандии муосир ба соњибкорони мо имкон пеш овард, ки ќурут ба ашѐи содиротї 
табдил ѐбад. Имрўз дар мамлакатњои собиќ Иттифоќи Шўравї, кишварњои Араб 
муштоќон ќурути тољикиро пурсон мешаванд. Чунин эътиборро  хушкмевањои ба таври 
муосир бандубастшуда низ соњиб гаштаанд.  

Яке аз роњњои ба таври фоиданок истифода бурдани таомњои миллї љалби 
технологњои муосир барои эњѐи таомњои миллии азбайнрафта мебошад. Пазандагони 
касбї дар њамкорї бо шарќшиносон, мардумшиносон метавонанд, ки хўрокњои 
азбайнрафтаро мутобиќи навиштањои китобњои ќадима эњѐ намоянд ва ба таомномаи 
хўрокњои миллї номашонро ворид карда, барои муаррифии он дар байни мардум 
њамчун ѓизои фирмавї ва ѐ бо роњњои дигар сањм гузоранд.  

Барои муаррифї намудани хўрокњои миллии тољик ба андешаи мо якчанд корњоро 
ба сомон расонидан лозим аст, ки барои дар байни миллатњои дигар шиносонидани 
таомњои мо ва њам барои љалби сайѐњон дар шароити кунунї зарур мебошанд: 

1. Љалби муалллифони хориљї барои тањияи китобњо доир ба хўрокњои миллии 
тољик. Масалан, И. Лазерсон доир ба хўрокњои миллии тољик ба забони русї 

китоб таълиф кардааст. 
2. Мутахассисони дигарро аз Фаронса, Олмон, Итолиѐ, ИМА, Канада, Австралия ва 

дигар мамлакатњо ташвиќ кардан лозим аст, ки бо забони модарияшон доир ба 
хўрокњои миллии мо асар таълиф намоянд. Ин кор аз чанд љињат барои муаррифии 
миллати мо ва њам љалби сайѐњон фоидаи амалї мерасонад. 

3. Дар Тољикистон ва дар манотиќи гуногуни он ташкил намудани тарабхона, 
нуќтањои хўроки умумї, ки танњо таомњои миллиро ба сайѐњон пешнињод намоянд. 
Ин нуќтањо веб-сомонањои расмии худашонро тартиб дињанд ва бо забонњои 
гуногуни дунѐ дар бораи таомњои дар он љо омодашаванда маълумот гузоранд.  

4. Љалби сармоягузорон ва соњибкорони мањаллї барои омода кардану ба 
истењсолот љорї намудани якчанд навъи таомњо, ширинињо ва нўшокињои миллї. 
Масалан, метавонем, ки тайѐр кардани нўшокии гулобро дар корхонањои саноатї 
ба роњ монем. Барои ин тарзи тайѐр кардани гулобро барќарор карда, истењсоли 
онро ба роњ мононидан мумкин аст.  

5. Ташкили фестивалњои таомњои миллї ба таври мунтазам ва дар њар гўшаву 
канори Тољикистон дар фаслњои гуногуни сол гузаронидани онњо. Дар баробари 
фестивалњо таомњои миллї низ муаррифї мегарданд.  
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Дар њаќиќат хўрокњои миллї як љузъи фарњанги миллатро ташкил медињанд ва 
хушбахтона таомњои миллии тољикї сершумор буда, метавонанд, ки муаррифгари 
шоистаи миллати мо дар байни мардуми љањон бошанд.  
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ФАЪОЛИЯТИ ЭҶОДИИ АБӮҲАНИФАИ ИСКОФӢ 

 

Фаъолияти адабии Абӯҳанифаи Искофӣ муқаддимаи ҷунбиши адабии давраи 
ғазнавиҳои охир мебошад. Вай нахустин шоирест, ки пас аз муддате хомӯшии муҳити 
адабии дарбори ғазнавиҳо баъди марги султон Масъуд ба муносибати ба тахт расидани 
Иброҳим (соли 451/1059) мавриди назар ва лутфу марҳамати ин султон қарор гирифта, 
ба ситоиши ӯ оғоз намудааст. Чунон, ки Байҳақӣ дар таърихи худ навиштааст, 
Иброҳим, ки ба хатти Абӯҳанифа чанд китоб дида ва китобату лафз (шеър) ”и ӯро 
писандида буд, ҳамин ки ба тахти салтанат расид, аз вай пурсон шуд ва шеър хост. 

Абӯҳанифа қасидае гуфт ва васила ѐфт, аз паси он султон қасидаи дигар хост.  

Ҳамин тариқа, Абӯҳанифа  мазкур гашт ва  қасида гуфтан гирифт. Аз паси ӯ шоирони 

дигар низ пас аз он, ки ҳафт сол бетарбияту бозҷуст ва сила монда буданд, шеър гуфтанд ва 

сила ѐфтанд. 

Абӯҳанифа то шомили дарбори Иброҳим гардидани худ дар Ғазнин ба мударрисӣ 

машғул буда, ба гуфтаи Байҳақӣ, бе ягон моҳонаю маош дарси илму адаб медодааст ва 

мардумро ройгон илм меомӯхтааст. Дар ҳамин айѐм Байҳақӣ бо ӯ ҳамсӯҳбат шуда, пас аз он 

байни онҳо риштаи дӯстӣ барқарор гардидааст. Боиси мулоқоту сӯҳбати онҳо ин буд, ки 

Байҳақӣ дар рӯзгори султон Фаррухзод таълифи китоби таърихи худро давом дода, мехост 

нигориши баъзе воқеаҳои ибратбахши охирҳои салтанати Масъудро бо шеър орояд ва аз ин 

рӯ ба аҳли сухан ниѐз дошт.Аммо бинобар он ки шоирон дар он рӯзгор аз сарпарастӣ маҳрум 

ва пароканда буданд, касеро ѐфтани вай душвор буд, ки барои таърих ва он ҳам бахшида ба 

султони гузашта ройгон шеъре гӯяд. Абӯҳанифа, ки ройгон ва ‚беиҷрию машоҳира‖ дарс 

мегуфт, метавонист чунин шеъре нависад.Инак Байҳақӣ ба ин донишманду аҳли сухан 

муроҷиат карда, аз ӯ хоҳиш намуд, ки қасидае гӯяд ва воқеаҳои ―гузаштаро ба шеър тоза 

кунад‖. Абӯҳанифа илтимоси таърихнависро ба ҷо оварда, ба ӯ қасидае марбут ба воқеаи 

шикасти султон Масъуд аз салҷуқиѐн навишта фиристод, ки бо мазмуни худ саросар аз 

насиҳати подшоҳ иборат аст. Ғайр аз ин қасида дар таърихи Байҳақӣ аз Абӯҳанифа боз як 
қасидаи пандомӯз бахшида ба султон Масъуд дарҷ шудааст. 

Байҳақӣ шефтаи ин қасидаҳо гардида, изҳори ақида кардааст, ки ―чун касе подшоҳи 

гузаштаро чунин шеър донад гуфт, агар подшоҳ бар вай иқбол кунад ва шеър хоҳад, вай 

суханро ба кадом дараҷа расонад‖. Шефтагӣ ва баҳои баланди Байҳақӣ ба қасидаҳои 

Абӯҳанифа ҳамоно ба эътибори мазмуни пандомӯзу носеҳонаи онҳост. Дар ҳақиқат, 

қасидаҳое, ки аз ин шоир дар таърихи Байҳақӣ сабт шудаанд, бо мазмуну моҳияти худ 

инқилоби куллие дар жанри мазкури адабӣ мебошанд.Онҳо  баръакси мазмуни 

ситоишгаронаи қасидаҳои маълуми мадеҳавӣ панду насиҳати фаъоли соҳибони тоҷу тахтро 

дар бар гирифтаанд.Муаллифи онҳо ба салотин ба ҷои балегӯиву офаринхонӣ ақлу хирад ва 

тадбири мамлакатдорӣ омӯхтааст. 
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Зарурат ҳаст, ки пораеро аз ин қасидаҳои ―насиҳати мулук‖ намунавор дарҷ кунем: 

Шоҳ чу барканд дил аз базми гулистон, 

Осон орад ба чанг мамлакат,осон, 

Ваҳши чизест мулку донам аз он ин: 

К-ӯ нашавад ҳеҷ гуна баста ба инсон. 

Бандаш адл асту чун ба адл бубандиш, 

Унсӣ гардад,ҳама дигаршавадаш сон... 

Кист,ки гӯяд туро:нигар нахӯрӣ май, 

Май хӯру доди тараб зи мастон бистон, 

Сер хӯру ончунон махӯр,ки ба охир 

З-ӯ нишикебӣ чу ширхора зи пистон. 

Шоҳ чӣ дар донад, ки чист хӯрдану хуфтан? 

Ин ҳама донанд кӯдакони дабистон! 

Ин ҳама панд роҷеъ ба тадбири мамлакаатдорӣ ба султон Масъуд нигаронида шудааст, 

ки аз бетадбирӣ ва таносоиву майнушии доимӣ мамлакатро аз даст дода буд. Байҳақӣ, ки аз 

ин бетадбирии султон Масъуд ва футури давлати Ғазнавиҳо афсӯс мехӯрд, аз қасидаҳои 

―насиҳати мулк‖-и Абӯҳанифа ба ваҷд омадааст. Вай умуман мақсаду мароми ба подшоҳон 

бахшидани шеърро дар ―танбеҳу панд‖-и онҳо мебинад ва бар ин ақида аст, ки ―подшоҳони 

бузурги моҷидро чунин сухан боз бояд гуфт дуруст ва дурушт... ва подшоҳони мӯҳташамро 

ҳат бояд кард бар барафроштани бинои маолиро‖. Абӯҳанифа фақат подшоҳи гузашта - 

султон Масъудро панд надодааст. Ду қасидаи ба ҳукмдори вақт- султон Иброҳим бахшидаи 

ӯ низ, ки дар таърихи Байҳақӣ омадааст, дар ҳамин рӯҳия навишта шудааст.  

Ба пандомӯзии ҳокимон ҷуръат кардани  Абӯҳанифа, албатта, аз он ҷост, ки вай аслан 

ба тоифаи уламо мансуб будааст, вагарна шоирони ғазнавӣ он мартабаю ҷуръате надоштанд, 

ки ба панду насиҳати подшоҳ машғулл шаванд. Қасидаҳои дар таърихи Байҳақӣ омадаи 

Абӯҳанифа низ маҳсули табъи як нафар донишманд асту бас. Дар онҳо аз тахайюлот ва 

тасвирҳои шоирона дида бештар афкору андешаҳои олимона бартарӣ доранд. Аз ин сабаб 

мазмуни пандомӯзонаи қасидаҳои нисбатан хушк ва воизона садо медиҳад. 

Абӯҳанифаи Искофиро пеш аз ҳама аз рӯи ҳамин сустии ҷанбаи шоиронаи осораш аз 

Абӯҳанифаи Искофӣ ном шоири Марв, ки дар тазкираи ―Лубоб-ул-албоб‖  зикр шудааст, 

фарқ бояд кард. Муҳаққиқони Эрон ин ду шоири ҳамзамонро ба ҳам махлут сохта, ҳар дуро 

як шоир-Абӯҳанифаи Искофӣ-шоири ғазнавӣ пиндоштаанд. Ҳол он ки бинобар ахбороти 

Авфӣ Абӯҳанифаи Искофӣ на танҳо дар Марв зиндагӣ ва эҷод мекардааст, балки бо касби 

кафшгарӣ машғул будааст. Ба ин лақаби ӯ Искофӣ, ки ба маънии кафшгар аст, низ дахолат 

мекунад. Абӯҳанифаи Искофӣ бошад бинобар тасреҳи равшании Байҳақӣ аз мардуми 

Ғазнин буда, на ба табақаи ҳунармандон, балки чунон ки зикр шуд, ба тоифаи уламо мансуб 

буд. Искофӣ лақаб гирифтани ӯ шояд аз он сабаб бошад, ки падар ѐ аҷдодаш бо кафшгарӣ 

машғул будаанд. Ғайр аз ин Абӯҳанифаи Искофӣ бо сабки сухан ва жанри осори худ низ, ки 

аз рӯи зикри Авфӣ ҳама аз рубоиѐт ва қитъаот иборат буда, ба адабиѐти равияи халқӣ ва 

берун аз дарбор мансуб будани эҷодиѐти ин шоири кафшгарро нишон медиҳад ва аз 

Абӯҳанифаи Искофии ғазнавӣ тамоман фарқ карда меистад. 
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АТОИ  ЯЪҚУБ – СЕРМАҲСУЛТАРИН ШОИРИ ДАВР 

Ато бинни Яъқуб аз шоирони нимаи дуюми асри XI мебошад. Азбаски ба сабаби 
бадарғаи султон Иброҳим ӯ солҳои зиѐд дар Лоҳур умр гузаронида он ҷо низ фавтидааст., 

вайро бештар ба қатори шоирони форсизабони Ҳинди ин давра мансуб медонанд. 

Тафсилоти ҳаѐти шоир бо тамоми лавҳаҳояш дуруст равшан нест. Ӯ дар қасидаи 

―Изҳори надомат аз хамр ва изҳори тақаддус‖ ишора ба номаш чунин гуфтааст: 

Эй Ато, садҳазор ному ато 

Кард бар ту нисор эзиди ҳай... 

З-он ки номат Атост, хурд шудӣ 

Ба ато шуд бузург Ҳотами Тай. 

Ато будани номи шоир ва номи падараш Яъқубро тазкиранависон махсусан 
Ризоқулихони Ҳидоят низ таъкид кардаанд. Азбаски аҷдодони Ато ҳама котибӣ мекардаанд, 

ӯ касби онҳоро давом дода аз беҳтарин котибони рӯзгори худ гаштааст ва аз ин ҷиҳат бо 

тахаллуси ―Нокук‖ низ шӯҳрат ѐфтааст. 

Соли валодати Ато бинни Яъқуб аниқ нест. Вай аз котибон ва шоирони бономи султон 

Иброҳим будааст. Вале дере нагузашта байни ӯ ва ин шоҳ ихтилофи ба мо номаълуме вуқӯъ 

мешавад ва султон Иброҳим ранҷида вайро ба тарафи Ҳиндустон бадарға месозад, ки бо 

ҳамин то охири умр он ҷо мемонад. 

Дар яке аз қасидаҳояш шоир ишора кардааст, ки ҳашт сол дар Ҳиндустон чун гунаҳкор 

мондааст, вале худ бегуноҳ аст. Аз мазмуни абъѐти гуногуни ин қасида пай бурдан душвор 

нест, ки ӯ дар ин солҳо аз кирдори ноҷӯи султон Иброҳим сахт надомат намудааст. Ғаму 

андӯҳ ҳамроҳи ӯ будааст ва вай аз ҳоли бад ҳайфу афсӯс хӯрдааст: 

Гуфт: мужда туро, ки адли малик 

Дар биҳҳишти ту дар миѐни ҷаҳим. 

Бегунаҳ монда ҳашт сол ба Ҳинд 

Чун гунаҳкор дар азоби алим 

Дил чу донишу сина чун қонун, 

Кор номустақиму ҳол сақим. 

Ба Ҳинд бадарға шудан ва ҳаѐти ошуфтаҳолии ин айѐмро Ато бинни Яъқуб зоҳиран 

дар асарҳои гуногунаш бисѐр зикр кардааст. Ин воқеан нохуш ба шоир сахт таъсир кардааст 

ва ӯ ба беоқубатиҳои даҳру шӯрангезиҳои замон лаънат намудааст. Дар қасидаи дигар, ки бо 

мадҳи масҷиди султон Иброҳим оғоз шудааст, вай дар чандин байт ба Ҳинд афтодани худро 

арз намуда, аҳволашро ба ҳоли Одам муқоиса карда, ҳикояти аз ҷаннат дур афтодани ӯро низ 

ѐдоварӣ намуда, чунин табиӣ ва равшан сухан рондааст: 

Ба Ҳинд уфтодам чу Одам зи ҷаннат 

Ба таъвилу талбису бӯҳтони мункар, 

На гандум чашида, на оварда исъѐн, 

На мар қавли иблисро карда бовар. 

Агар гандуме буд ҳама ҷурми Одам, 

Ҳама ҷурми ман аз ҷаве аст камтар. 

Балои ман омад ҳама дониши ман 

Чу рӯбоҳро мӯю товусро пар. 

Ду маҳ шуғл рондам, чу кштӣ ба хушкӣ 

Ҳамасола мондам ба дарѐ чу лангар. 

Кунад бар ман ин шуғл ҳар рӯз ғамзе, 

Кашад бар ман ин илм ҳар рӯз лашкар. 

Гаҳе боз дорад чу мушкам ба нофа, 

Гаҳе хуш бисӯзад чу удам ба миҷмар. 
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Шоир гирифтории худро ба зиллату хорӣ ба илму дониши фаровон вобаста карда, ин 

маъниро бо муқоисаи ин, ки барои рӯбоҳ мӯй ва барои товус пар балои ҷонанд, ҳуҷҷат 

намудааст. Ӯ илмро таъна задааст, ки маҳз он сабаби бадбахтиаш шудааст, сӯзу тобаш 

додааст ва мазаллаташ намудааст. Дар асл бошад илму дониш гунаҳ надоштанд, балки дар 

натиҷаи каҷкориҳо ва рӯбаҳбозиҳои айѐм, ки ба илму дониши баланд ҳасад бурда мешуд, 

аҳли фазл ба ҳоли баду ногувор гирифтор мегардиданд ва илму дониши онҳо бебаҳо, 

бедастгирӣ ва бетарбиият мемонд. Аммо саабаби ғамзу тӯҳматро аз шуғл, яъне хизмати 

дарбор дидани Ато дар яке аз мисраъҳои шеъри мазкур тамоман дуруст аст. Маҳз ҳамин 

шуғл ва хизмати шахсони дуну мутакаббир ӯро оқибат ба ҳоли табоҳ дучор намуда ва азобу 

ранҷ додааст. 

Ато бинни Яъқуб дар шеъри боло инчунин арз кардааст, ки шуғли ӯ ба хизмат 

ҳамагӣ ду моҳ буд. Ин фикри вайро чӣ тавр фаҳмидан мумкин аст? Бо шуғли думоҳа ӯ 

хизмати ротибадореро ба назар доштааст, ѐ умуман хизмати маддоҳонаи дарборро? Азбаски 

Ато баробари шоири дарбор будан аз котибони он ҷо буд, зоҳиран ҳамин вазифаи худро ба 

назар доштааст. Ба ҳар тарз, вай гӯѐ баъди ҳамин шуғли думоҳа аз хизмат озод шудааст. Вале 

пеш аз ин ӯ дар дарбор будааст ѐ не-равшан нест. Ҳаминаш хуб фаҳмост, ки оқибат шоири 

равшанзамир бо бухлу ҳасаду бӯхтон азоби сахт кашида, аз хизмати ҳукуматдор берун ва ба 

кишвари дур бадарға шудааст. 

Ҳамин тариқа, Ато бинни Яъқуб гирифтори ҳасрату надомат ва сӯзи реш-реши қалб 

гардида, бо парешонӣ дар Ҳиндустон зистааст. Вале аз тарафи дигар ин сафар ҳаѐт ва 

фаъолияти минбаъдаи ӯро бо доираи шоирони Лоҳур вобаста кардааст ва вай баъд аз ин ба 

қатори дигар шоирони форсизабони ин кишвар барои пешрафти адабиѐти он ҷо, ки қисми 

таркибии адабиѐти форсу тоҷик буда, хизмат кардааст. 

Ато бинни Яъқуб умри дароз дидааст. Ба пирию сарсафедӣ ва ҳафтодсолагии худ 

дар қасидаи ―Дар изҳори надомат‖ ин навъ ишора кардааст: 

Рафт вақти баҳори хандонат, 

Барф борид бар сарат маҳи дай. 

Ҳар замон номи ту кунад ҷилва 

Баъди ҳаштодсола бар сари ҳай. 

Соли вафоти Аторо Муҳаммади Авфӣ 491 нишон додааст, ки ба умри дарози ӯ низ 

далолат дорад. Вале Ҳидоят соли даргузаштани вайро 471 ҳисобидааст, ки он қадар дуруст 

набояд бошад. 

Вафоти Ато бинни Яъқуб муосиронашро сахт ғамгин кардааст. Муосири номдори 

вай Масъуди Саъди Салмон ба ин ҷиҳат марсияе навиштааст, ки дар девони ӯ собит аст. 

Зимнан бояд гуфт, Масъуди Саъди Салмон яке аз мӯътақидони Ато бинни Яъқуб 
будааст. Инро аз он ҷо бештар фаҳмидан мумкин аст, ки ӯ ин шоирро ситоиш ҳам кардааст. 

Масалан, дар қасидае, ки вай бо номи ―Мукотиба бо дӯстон ва мадҳи Сайфуддавла Маҳмуд‖ 

иншо кардааст, дар тавсифи Ато чунин гуфтааст: 

Атои Яъқуб, эй равшан аз ту олами илм, 

Ту офтобию мо зарраро ҳамемонем. 

Кунун, ки дурем аз ту, зи рӯю рои ту мо 

Чу зарри бемеҳр аз чашми адл пинҳонем. 

Ин аст, ки афсӯс ва марсияи Масъуди Саъд дар вафоти Ато бинни Яъқуб бесабаб 

набудааст. Вай вақте ки аз дӯсти наздик ва рафиқаш ҷудо шудааст, хеле аламзада гашта 

надоматҳо намудааст. Дӯстии Масъуди Саъд бо Ато бинни Яъқуб дар инкишофи робитаи 

эҷодии онҳо, ки шояд решаҳои хеле амиқи ногусастанӣ доштааст, роли калон бозидааст. 

Доир ба дониш ва фазилати баланди Ато бинни Яъқуб Ризоқулихон навиштааст, ки 

―дар арабӣ ва аҷамӣ фусаҳои араб дар ҳазраташ аҷамӣ буданд ва булағои ҷаҳонаш ба 

болиғият сутудандӣ‖. Аз рӯи нишондоди Авфӣ ӯро ҳатто ду девон: яке ба арабӣ, дигаре ба 

форсӣ будааст. Ба ин ҷиҳат Забеҳуллоҳи Сафо дар маълумоте, ки ба ин шоир додааст, низ 

махсус таъкид кардааст, ки ―ӯ аз шоирони зуллисонайн ва дар ду забон-арабӣ ва форсӣ дорои 

девони машҳур буд‖ 



 

74 
 

Аз ин гуфтаҳо равшан мегардад, ки Ато бинни Яъқуб на танҳо забони модарии худ, 

балки забону адабиѐти арабро хеле хуб медонистааст. 

Ба ҷумлаи ин қабил асарҳо ―Барзӯнома ва ―Бежаннома‖ дохиланд, ки ба қалами ин 

шоири ҳоло камшӯҳрат, вале як вақтҳо хеле машҳур нисбат меѐбанд. 

Дар хусуси ―Барзӯнома ва ―Бежаннома‖, нусхаҳои дастнависи онҳо ва сужети 

мухтасарашон З. Сафо дар асарҳои худ ва Ғазанвар Алиев дар диссертасияаш маълумоти 

мухтасар додаанд. Аз рӯи тадқиқи К. Айнӣ доир ба нусхаи тозаи ―Шаҳриѐрнома‖-и Мухторӣ, 

ки дар захираи дастнависҳои институти шарқшиносии АФ РСС Тоҷикистон маҳфуз аст, 

―Барзӯнома-и Ато бинни Яъқуб ҳам бо ин асар якҷоя дар як ҷилд омада будааст. Вале ин ҷо 

ин асарҳо мукаммал набудаанд ва аввалу охир надоштаанд. 

―Бежаннома‖- асари дигари мансуб ба Ато бинни Яъқуб аз ҷиҳати ҳаҷму забти абъѐт 

нисбат ба ―Барзӯнома‖ хурд будааст ва дар он шуҷоату далерӣ ва корнамоиҳои паҳлавон 

Бежан ситоиш меѐфтааст. Чунон ки тадқиқотчиѐн овардаанд, дар охири достон ин байт собит 

будааст: 

Чу з-ин достон дил бупардохтам, 

Сӯи разми Барзӯ ҳаметохтам. 

Аз рӯи ин байт З. Сафо қатъӣ таъкид кардааст, ки ―созандаи ин достон соҳиби 

―Барзӯнома‖, яъне хоҷаи Амид Ато бинни Яъқуби Нокук аст‖. Яъне бо ин байт мансубияти 

―Барзӯнома‖ ва ―Бежаннома‖-ро ба қалами Ато бинни Яъқуб на танҳо тахмин, балки ҳатто 

таъкид кардан мумкин шудааст. 

Нусхаҳои достонҳои ҳамосии мазкур дар баъзе китобхонаҳои дунѐ маҳфузанд, вале аз 

асарҳои лирикии Ато бинни Яъқуб то кунун абъѐти миқдоран кам омада расидааст. 

Дар эҷодиѐти Ато бинни Яъқуб баробари қасидаҳои мадҳия зоҳиран қасидаҳои 

шикваомез ҳам кам набудаанд. Бадарға ба Ҳинд ва ошуфтаҳолии ин солҳо шикваю 

шикоятҳои гуногунро ба забони шоир бисѐр гардондаанд. Вай аз даҳру даврон, ҳоли бад, 

замона, кирдорҳои нораво шикоятҳо кардааст. Ашъори боқимондаи шоирро омӯхта ин 

маъниҳоро нағз ҳис кардан мумкин аст. Дар қасидаи зикргардидаи ―Изҳори надомат‖ Ато 

чунин суханҳоро ба забон овардааст: 

Халқе озода мурда аз сахтӣ, 

Ҷомаи сифла пур зи зинати Кай. 

Номи худ божгуна гардон низ 

Чун ҳама ҳосидон кунандаш тай. 

Ато бинни Яъқуб, албатта, ашъори зиѐди ошиқона низ сурудааст.  

Андар хобам хаѐлат, эй дилбари ман, 

То рӯз будӣ ба ҳар шабе ғамх(в)ари ман. 

Мадҳия ва васфҳои Ато аз санъати баланди шоирии ӯ хеле хуб дарак медиҳанд. 

Мадҳҳои вай дар ҳаққи султон Иброҳим пур аз санъатҳои гуногун хусусан муболиғаҳо ва 

бозѐфтҳои шоиронаанд. Дар қасидаи бузурге, ки иборат аз бисту як байт буда ба султон 

Иброҳим бахшида шудааст, шоир дар аксари абъѐт калимаҳои ―осмон‖ ва ―офтоб‖-ро 

илтизом намуда, бо ѐрӣ ва бозии ин калимаҳо мазмун офаридаст. 

Ҳамин тариқа, Ато бинни Яъқуб аз шоирони рангинхаѐли нимаи дуюми асри XI 

сулолаи ғазнавист, ки солҳои зиѐди ҳаѐту эҷодиѐташ дар доираи Лоҳур ҷараѐн ѐфта, аз ин 

ҷиҳат номи ӯ аксаран ба ҷумлаи шоирони форсизабони ин кишвар баршумор гардидааст. Ато 

сермаҳсултарин шоири давраш будааст. Ба ғайр аз девонҳои ашъор дар ду забон достонҳои 

вай далолати эҷодиѐти бои ӯст. Дар эҷодиѐти ин шоир шеърҳо ба жанрҳои гуногун собит 

будаанд. Вале ҳамаи онҳо то ҳол боқӣ намондаанд. Ашъори бозмондаи ин адиб санъати 

баланду истеъдоди комили ӯро дар шоирӣ нишон медиҳанд, то ҳадде ки ба маҳорату санъати 

вай ҳатто Масъуди Саъди Салмон барин устоди сухани он давр мӯътақид ва ихлосманд 

будааст. 
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кафедраи  сиѐсатшиносӣ  

 
НАЌШИ СИЁСАТИ ДАРЊОИ КУШОД ДАР РУШДИ  

СИЁСАТИ ХОРИЉИИ ТОЉИКИСТОН   
 

Дар сиѐсати хориљии Тољикистони имрўза самти пешгирифтаи дарњои кушод 
наќши муњим дорад. Он чигунагии амал намудан дар фазои байналхалќиро муайян 
менамояд. Меъѐри бањогузории муњиммияти сиѐсати дарњои кушодро дар сиѐсати 
хориљии кишвар албатта на танњо эълони он балки самарабахшияш дар рушди имрўза 
ва ояндаи кишвар ташкил медињад. Яъне дар шароити имрўза зарур мешуморем, ки 
самарабахшии ин самти сиѐсї ба таври пурра мавриди омўзиш ќарор дода шавад. 
Албатта, интихоби ин самт дар сиѐсати хориљии кишвар бесабаб набуд. 

Аз солњои аввали соњибистиќлолї Тољикистон аз имкониятњои худкифоии рушд 
бенасиб гашта буд. Мољарои дар кишвар сарзада иќтидори иќтисодии аз низоми 
Шўравї боќимондаро низ аз байн бурд. Аз ин рў, кишвари мо барои бар по хезонидани 
иќтисоди худ ва њалли мушкилоти иљтимої ниѐз ба сармоягузорињои калони хориљї 
дошт. Самтгирии Тољикистон бештар ба љониби Федератсияи Россия агарчї аз љињати 
таъмини амнияти Тољикистон муњим буд, аммо барои рушди иќтисодии Тољикистон 
сањми назаррасе гузошта наметавонист. Албатта имкониятњои Россия дар самти 
сармоягузорї дар Тољикистон чандон назаррас набуд, ки аз тавони иќтисодии ин 
кишвар бармеомад. Дар сиѐсати амалии солњои охир низ мо чунин тамоюлро мушоњида 
менамоем, ки Россия њамчун шарики стратегї имкони дастгирї намудани лоињањои 
инвеститсионии Тољикистонро ба пуррагї надорад. Аз ин рў, ба хотири љалби 

таваљљӯњи сармоягузорони мухталиф аз тамоми гўшаву канори олам Тољикистон 

сиѐсати дарњои кушодро эълон дошт, то сармояи заруриро барои амалї намудани 
лоињањои инвеститсионии худ пайдо намояд. Албатта то ба имрўз ин самти сиѐсї муњим 
будани худро нишон дода истодааст. Масъалаи самаранокии сиѐсати дарњои кушод дар 
Тољикистон он аз он вобастааст, ки то кадом сатњ кишвари мо ба бурдани чунин як 
самти сиѐсати хориљї омодагї дорад. Дар њар њолат ин самти сиѐсї то ба имрўз дар 
рушди кишвар сањми назарраси худро гузошта истодааст. Сиѐсати хориљии дорои 
хосияти шаффоф ва самти «дарњои кушод» ба он мусоидат намуданд, ки Тољикистон 
вобаста ба манфиатњои миллии хеш узви созмонњои байналмилалї гардад ва равобити 
сиѐсиву њамкорињои судмандро бо аксари давлатњои љањон ба роњ монад. Чуноне ки 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар яке аз 
паѐмњои худ ба Маљлиси Олї ќайд намудааст: «Ташаккул ва татбиќи сиѐсати хориљї, 
ки мењвари онро сиѐсати «дарњои кушод» ташкил медињад, яке аз дастовардњои бузурги 
давлати миллии мо дар замони соњибистиќлолї ба шумор меравад… Ба шарофати 
сиѐсати хориљии мутавозин дар ин давра Тољикистони мо дар арсаи байналмилалї 
мавќеи шоистаи худро пайдо намуда, муносибат ва њамкорињои гуногунљанбаро бо 
кишварњои дунѐ, созмонњои байналмилаливу минтаќавї ва нињодњои байналмилалии 
молиявї ба роњ монд» [2]. 

Аз солњои аввали њукумати хеш Пешвои миллат боз будан ва кушода будани 
сиѐсати хориљии кишварро ќайд намуда буд. Њанўз Сарвари давлати Тољикистон 
Эмомалї Рањмон 15 ноябри соли 1993 зимни суханрониаш ба муносибати яксолагии 
Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии љумњурї ќайд намуда буд, ки «Мо бо дарназардошти 
манфиатњои Тољикистон ният дорем бо тамоми кишварҳои љомеаи љањонӣ робитаи 
ќавии сиѐсї, иќтисодї ва фарњангї барќарор намоем», «бо њамаи давлатњои дунѐ дар 
асоси манфиатњои мутаќобила њамкорї хоњем кард» [5, 55]. 

Тољикистон дар њама њолат ба роњ мондани муносибатњои байналхалќиро дар 
асоси принсипњои њуќуќи байналхалќї љонибдорї намудааст ва дар сиѐсати амалии хеш 
низ онњоро ба роњбарї гирифтааст. Барои мисол дар Паѐми худ ба Маљлиси Олии 
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Љумњурии Тољикистон санаи 22 декабри соли 2017 Пешвои миллат зикр намуданд, ки 
зарур аст муносибатњои байналхалќї бидуни љангу низоъ дар заминаи густариши 
њамкориву шарикии баробар ва судманди њамаи кишварњои олам, таъмини амнияти 
љањониву минтаќавї ва созишу муколамаи созанда ба роњ монда шавад» [3]. 

Аз солњои аввали соњибистиќлолї Тољикистон ба он ниѐз дошт, ки њамчун 
субъекти муносибатњои байналхалќї ташаккул ѐбад ва онро дар сатњи байналмилалї ба 
сифати узви баробарњуќуќи љомеаи љањонї эътироф намоянд. Сиѐсати хориљии шаффоф 
ва усули «дарњои кушод» ба Тољикистон имконият дод, ки худро њамчун субъекти 
комилњуќуќи муносибатњои байналхалќї муаррифї намояд. Кишвари мо дар шароити 
имрўза дар арсаи муносибатњои байналхалќї симои хоси хешро дорад ва њамчун узви 
соњибэътибори љомеаи љањонї шинохта шудааст. Албатта ин дар натиљаи ба роњ 
мондани сиѐсати дарњои кушод муњайѐ шудааст.   

Яке аз љињатњои муњими сиѐсати дарњои кушодро прагматизми он ташкил 
медињад. Прагматизм маънии дақиқан мувофиқ гардонидани самтҳои асосии сиѐсати 
хориҷӣ бо манфиатҳои миллии кишвар, ҳимояи фаъоли онҳо дар арсаи байналмилалӣ 
ва бо ѐрии омилҳои берунӣ мусоидат намудан ба ҳалли муаммоњои дохилӣ мебошад. Ба 
ибораи дигар, сиѐсати хориљї бояд ќабл аз њама барои рушди иќтисоди кишвар, ба 
маќсади љалби сармояи хориљї, густариши њамкорињои илмї, фарњангї ва техникї 
мусоидат намояд» [4]. 

Аз рўзњои аввали соњибистиќлолї тадриљан њавзаи сиѐсати хориљии Тољикистон 
васеъ мегардад, ки чунин њолат то ба як андоза ба самти пешгирифтаи дарњои кушод 
дар сиѐсати хориљии кишвар пайванд дорад. Сол аз сол шумораи шарикон ва 
њамкорони Тољикистон дар муносибатњои байналхалќї зиѐд мегарданд. Дар Паѐми худ 
ба Маљлиси Олї санаи 22-юми декабри соли 2017 Пешвои миллат чунин ќайд намуданд, 
ки Тољикистон дар баробари шарикони анъанавї чун кишварњои ИДМ минбаъд ба 
кишварњои Аврупо ва Амрико низ дар сиѐсати хориљии худ маќоми хосса медињад. То 
ба имрўз мо шоњиди он шудем, ки чи гуна Тољикистон њавзањои наверо дар сиѐсати 
хориљии худ боз мекунад. Барои мисол дар замони соњибистиќлолї дар ќатори 
шарикони анъанавї муносибатњои Тољикистон дар самти љануб бо кишварњои 
форсизабон ва кишварњои арабї ба роњ монда шуд ва њамкорињо бо онњо тадриљан 
таќвият меѐбанд. Дар шароити имрўза Љумњурии Тољикистон љонибдори боз њам 
васеътар намудани фазои сиѐсати хориљии худ ва ба роњ мондани њамкорињо бо 
кишварњои љануби Африќо ва Амрикои Лотинї мебошад. Ин иќдомро метавон чун 
самти нави сиѐсати хориљии кишвар ќаламдод намуд. 

Љумҳурии Тољикистон пас аз соњиб шудан ба истиќлолияти давлатӣ ҳамкории 
худро бо созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ тадриҷан ба роҳ монда, дар доираи 
ҳамкорӣ бо онҳо ва дар чаҳорчӯбаи онҳо мавқеи худро дар арсаи байналмилалӣ ва 
сиѐсати ҷаҳонӣ мустаҳкам намуд. Барои ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва рушди минбаъдаи 
кишвар барои Тоҷикистон ҳамкорӣ бо чунин созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ ва 
минтақавӣ, ба мисли Созмони Милали Муттаҳид ва муассисаву ниҳодҳои он, Созмони 
амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо, Созмони њамкории исломӣ, Созмони ҳамкории 
иқтисодӣ ва рушд, Созмони умумиљањонии савдо ва дигар созмонњои байналхалќї 
аҳамияти калон дорад. Тоҷикистон инчунин дар доираи як қатор созмонҳо ва 
иттиҳодияҳои минтақавӣ, аз қабили Созмони ҳамкории Шанхай, Иттиҳоди Давлатҳои 
Мустақил, Иттиҳоди иқтисодии Авруосиѐ, Созмони Аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ 
ҳамкориҳо дорад ва худ низ дар рушди фаъолияти онҳо саҳми калон мебозад.  

Љињатњои сиѐсати дарњои кушод дар њуљљатњои меъѐриву њуќуќии муайянкундаи 
сиѐсати хориљии Тољикистон низ инъикос шудаанд. Барои мисол Консепсияи сиѐсати 
хориљии Тољикистон манфиатњои миллии Љумњурии Тољикистонро дар соњаи сиѐсати 
хориљї дар марњилаи кунунї ва ояндаи наздик чунин муайян намудааст, ки 
инъикосгари унсурони сиѐсати дарњои кушод мебошанд: 

 њимоя ва тањкими истиќлолияти давлатии Тољикистон ва  таъмини амнияти 
миллии он; эљоди навори амният ва њусни њамљаворї дар тўли марзњои кишвар; 
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 инкишофи муносибатњои боварї, дўстї ва њамкорї бо тамоми кишварњои олам 
дар асоси манфиатњои мутаќобила; 

 фароњам овардани шароити мусоид барои рушди иќтисодї, иљтимої, фарњангї 
ва тадриљан баланд бардоштани сатњи зиндагии мардум, таъмини амнияти иќтисодии 
кишвар; 

 таъмини истиќлолияти энергетикии Тољикистон, дастѐб шудан ба амнияти 
озуќаворї ва аз бунбасти коммуникатсионї рањої бахшидани кишвар; 

 таъмин ва њимояи њуќуќу озодињо, эътибор ва манфиатњои шањрвандони 
Тољикистон дар дохил ва хориљи кишвар; 

 таќвияти шинохти мусбати Тољикистон дар љањон ба њайси давлати демократї, 
дунявї ва њуќуќбунѐд; 

 мусоидат ба фаъолияти созанда ва ќонунии љамъиятњои тољикон ва њамватанон 
дар кишварњои дигар» [1]. 

Дар шароити имрўза Тољикистон дар асоси сиѐсати дарњои кушод омодааст бо 
њамаи кишварњои дуру наздик робитањои дўстона ва њамкорињои мутаќобилан 
судмандро ба роњ монад ва имрўз тадриљан шумораи њамкорони байналхалќии 
Тољикистон рў ба афзоиш мебошанд. Яке аз авлавиятњои сиѐсати хориљии Љумњурии 
Тољикистонро дар шароити имрўза муносибатњои дуљониба бо кишварњои дигар 
ташкил медињад. Сиѐсати хориљии кишвар дар ин самт муваффаќтар мебошад ва 
аксаран Тољикистон аз муносибатњои дуљонибаи худ бо дигар кишварњо нафъи бештар 
дида истодааст. Љумњурии Тољикистон љонибдори рушди муносибатњо бо шарикони 
анъанавии худ ба монанди Федератсияи Россия, Љумњурињои Ўзбекистон, Ќазоќистон, 
Туркманистон, Ќирѓизистон, Украина, Беларусия, Молдова, Озарбойљон, Гурљистон ва 
Арманистон мебошад. Дар шароити кунунї аз сабаби мављудияти имкониятњо ва 
инфрасохтори зарурї Тољикистон дар сиѐсати хориљии худ ба ин кишварњо бартарї 
медињад. 

Љумњурии Тољикистон њавасманди тањкими муносибатњои њамаљониба ва њамкорї 
бо Љумњурии Халќии Хитой мебошад. Зеро Хитой яке аз давлатњои бузурге мебошад, 
ки тадриљан нуфузи он дар олам меафзояд ва он яке аз давлатњои пешќадам дар соњаи 
истењсолот аст. Ќайд намудан зарур аст, ки рўз аз рўз муносибатњои Тољикистон бо 
Хитой афзуда истодааст ва дар шароити кунунї ин кишвар яке аз сармоягузорони асосї 
дар рушди иќтисодии Тољикистон аст.  

Тољикистон њамчунин љонибдори рушду таќвияти муносибатњои хеш бо дигар 
кишварњои осиѐї мебошад. Хусусан, дањсолаи охир таваљљуњи Тољикистон ба 
кишварњои мусалмонии шарќ низ афзудааст. Хусусан пас аз соли соли 2000-ум 
муносибатњои фаъоли дипломатї бо кишварњои арабї ба роњ монда шуданд ва шурўъ 
аз соли 2007 Тољикистон дар самти муносибат бо кишварњои арабї хеле фаъол 
мебошад. Сафарњои расмии Президенти Тољикистон ба кишварњои арабї, љалби 
сармояи онњо дар лоињањои сармогузории Тољикистон, баргузор намудани форумњои 
иќтисодии Тољикистон дар кишварњои арабї, кўмакњои фондњои кишварњои арабї ба 
Тољикистон аз рушди њамкорињо дар ин самт дарак медињанд. Воќеан, кишварњои 
арабї, хусусан кишварњои њавзаи Халиљи Форс дар оянда метавонанд дар рушди 
иќтисодии Тољикистон ва дастгирии лоињањои сармоягузории кишвари мо сањмгузор 
бошанд.  

Дар сиѐсати хориљии Тољикистон Љумњурии Исломии Афѓонистон маќоми хоса 
дорад. Дар шароити имрўза амният ва суботи Афѓонистон њамчун њамсояи љанубии мо 
хеле муњим мебошад. Амнияти Афѓонистон ба мо имкон медињад, ки тавассути он мо ба 
љануб муносибатњоямонро рушд бахшем ва аз зарфиятњои дар ин самт дошта истифода 
намуда бошем. Тољикистон кўшишњои љомеаи љањонї ва њукумати Афѓонистонро дар 
њалли мољаро дар ин кишвар ва таъмини суботу амният пуштибонї мекунад ва тавсеаи 
њамкорињои гуногунсоњаи мутаќобилан судмандро бо ин кишвари дўсту њамсоя аз 
авлавиятњои сиѐсати хориљии худ мешуморад. 
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Њамин тариќ, мушоњида мегардад, ки сиѐсати дарњои кушод дар рушди сиѐсати 
хориљии Тољикистон мавќеи  муњимро доро мебошад. Он имконият медињад, ки кишвар 
мавќеи худро дар сатњи байналхалќї дарѐбад ва барои рушди њамаљонибаи худ кўшиш 
намояд. Аксари њолат муњиммияти сиѐсати дарњои кушодро самарабахшии он инъикос 
мекунад. Албатта зарур мешуморем, ки амалишавии лоињањои мухталиф дар доираи 
сиѐсати дарњои кушод вобаста ба самарабахшии онњо дар дарозмуњлат бањогузорї 
шаванд, то вобаста ба манфиатњои милливу давлатї мо аз ин навъи сиѐсати хориљї 
танњо нафъ бурда бошем.  
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ИНЪИКОСИ ТАЪСИРИ ИНҚИЛОБИ ФЕВРАЛИИ РОССИЯ БА БУХОРО ДАР 

АСАРИ «ИНҚИЛОБИ ФИКРӢ ДАР БУХОРО» - И САДРИДДИН АЙНӢ  

 
Аз таърих маълум аст, ки дар ибтидои асри ХХ дар Русияи подшоњї Инќилоби 

февралї ба вуљуд омада, дар натиља сиѐсати подшоњї (саризм) аз байн рафт ва охирин 
подшоњи рус Николаи II, аз сулолаи Романовњо аз тахт даст кашид. Дар натиља 
Њокимияти нави давлатї дар шакли дуњокимиятї, яъне Њукумати муваќќатї ва Шўрои 
коргарон, дењќонон ва аскарон ба вуљуд омад. Инќилоби мазкур ба Осиѐи Миѐна низ 
таъсири худро расонида, дар Генерал Губернатории Туркистон низ Њукумати 
муваќќатї ва шўроњои гуногун ташкил шуданд ва минбаъд барои таъсисѐбии 
љумњурияњои шўравии сотсиалистö (ИЉШС) асос гузошт (аз он љумла, РСС Тољикистон 
” Њ.М.). 

Аз Инќилоби мазкур пеш аз њама амири охирини Бухоро-Олимхон ба ташвиш 
омада буд. Зеро ки, «подшоњи Русия барои њукумати амирии Бухоро пушту паноњи 
асосї ба њисоб мерафт. Аз њамин сабаб њам амир Олимхон бо шунидани хабари барњам 
хўрдани мутлаќияти Русия, бо ибораи С. Айнї, -‚якбора сарриштаи кори худро гум 
карда, поро аз сар намешинохт ва метарсид, ки фирќаи ањрор ва асокири Русия мабодо 
табдили асоси њукумати Бухороро хоњон шаванд, амир ва атбоашро мисли Николай ва 
арконаш аз беху бунѐд барњам зананд‛. Бинобарин, њукумати амирї тамоми чорањоро 
дид, ки дар сарзамини аморат ба хуруљњои халќї роњ надињад. Ў дар ин амалиѐт бо 
кормандони агентии сиѐсии дар Бухоро доштаи Русия якљоя амал мекард». 

Доир ба таъсири Инќилоби февралии Россия ба Бухоро аќидаи Садриддин Айнї 
дар асараш бо унвони «Таърихи Инќилоби фикрї дар Бухоро» ба таври воќеъбинона 
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дар бобњои «Масъалаи ислоњоти Бухоро», «Ваќоеи Инќилоби Русия ва фољиаи 
Бухоро», «Як назар ба ањволи њукумат ва элчихона», «Як назар ба ањли 
тараќќипарварон», «Иљмоли ањволи тараќќипарварон баъд аз Инќилоб», «Њукумати 
Бухор аз Инќилоби Русия  чö истифода кард?» баѐн шудааст. Чунончї, Айнї ќайд 
кардааст: «аввали марти 1917 мутобиќи авохири Љумодолаввали 1335 њиљрї Инќилоби 
Кабири маълум дар мамлакати Русия воќеъ шуда, дар зарфи се рўз ањолии Петрограду 
аскар њукумати мустабиддаи Рус ва арконашро „ аз император Николай гирифта то 
вузарояш ба хоки мазаллату хорї заданд. Идораи њукумат ба дасти таракќихоњон ва 
њурриятпарварон афтод. Ин хабар ба суръати электрикї дар як рўз тамоми мамлакати 
Русияро, балки ба тамоми дунѐ интишор ѐфт. Дар хар гўшаи хоки Русия, ањолї бо як 
ваљди фавќулодда саргарми љашни шодмонї ва сармасти май, покубиву сарљунбонї 
шуданд. Табиї, ин хабар дар Бухоро низ расида, раиягони Рус дуконњову маѓозахои 
худро ба аламњои сурх тазйин намуда, эълони шодмонї карданд. Дар Когон ва дар 
тахти дарвозаи Ќавола раиягони Рус аз мусулмону рус ва яњуд намоиш карданд, нутќњо 
гуфтанд, љавру бедоди њукумати собиќаи Русро ягон-ягон шумурданд. Аз зулму бедоду 
аз бенизомиву фасоди њукумати Бухоро низ сухан дар миѐн оварданд, ислоњу танзими 
ин мамлакати харобаро аз лавозими њуррият ва озодии мамлакати Рус шумурданд». 

Лекин ислоњи танзими ин мамлакати харобаро Њукумати Бухоро њаматарафа 
дастгирї намекард, зеро ки ба аќидаи Садриддин Айнї ба зери њимояти намояндањои 
њукумати мустабиддаи Русияи пошоњї ба осудагї мезист ва роњи њар гуна ислоњу 
танзимро ба дилљўии намояндагони рус баста, ба ин як мушт раияи фалакзада ба 
мутлаќияти тамом амру фармон медод, ба ин хабари дахшатасар якбора сарриштаи 
кори худро агарчи ба ќадре гузашту ислоњ хам муяссар шавад -- аз муѓѓанамот 
мешумурд. Аркони элчихонае, ки он ваќт иборат аз Миллер, Шулка ва Введенский 
буданд ва аз маъмурони намоѐни њукумати мустабиддаи Рус ба шумор мерафтанд, низ аз 
ин Инќилоб метарсид, ки аскари Русия мабодо табдили асоси њукумати Бухороро 
хоњанд ва [амир ва ѐронашро низ] мисли Николай ва атбоаш аз беху бунѐд бардам 
зананд. Райя ва аскари Русия њар куљо маъмурони собиќро "мустабид" гуфта, мезаданд 
ва мекуштанд, хабс мефармуданд ва нафй мекарданд. Бинобар, ин аркони элчихона дар 
сурати зохирї, ѓайримаддоњии њукумати озоди нав чорае надоштанд; худро ањрори 
њаќиќї ба ќалам медоданд, њаракоти собиќаашонро ба иљбор ба њукумати собиќа њамл 
мекарданд.  

Бо маќсади дар Бухоро паст кардани таъсири Инќилоби февралї маъмурони 
элчихонаи Рус ба њукумати Бухоро лозим будани Ислоњотро баѐн карданд ва «Агар 
њукумати озоди Рус аз љињати ислоњоти Бухоро муохиза кунад, худи њукумати Бухоро 
љавобдињанда будан»-ро изњор карданд. Баъд аз ирсоли марсули телегрофоти расмии 
табрикї байни њукумати Бухорову Русия, маъмурони элчихона ва њукумати Бухоро 
барои машваратњои љиддї маљлисхо барпо карданд ва ќарорњо доданд».  

Амир Олимхон (охирин намояндаи амирони манѓит дар Бухоро) ва Насруллоњбийи 
ќушбегї асосан ба ислоњот розї ва толиб буданашонро ба маъмурони рус маълум 
карданд. Аз аъзои намоѐни њукумати Бухоро Мирзо Низомидцинхочаи Урганљї ва Мир 
Бурњониддини ќозикалон аслан њарфи ислоњотро шунидан намехостанд. Насруллоњбийи 
ќушбегї низ ба ин ду нафар расман аз музокирот чизе маълум накарда буд.  

Инчунин, "Чанд нафар љадид ва тараќќихоњ ва эрониѐну яњудиѐн бо њамроњии 
ќушбегї мехоњанд њукумати љаноби олиро барбод дињанд. Љаноби олї агар истиќлоли 
давлатро мехоста бошанд, чанд нафар одамони маълумро љазо дињанд ва танбењ кунанд, 
мамлакат ором мегирад ва ќуввати њукумат меафзояд...»  

Ќобили ќайд аст, ки баъд аз барпо шудани Генерал Губеранатории Туркистон аз 
љониби Русияи подшоњї (1867) дар Осиѐи Миѐна халќњои он ба доираи муносибатњои 
молию пулии капиталистї кашида шуда, аввалин заводу фабрикањо ба вуљуд омаданд, 
роњи оњан сохта шуда, Осиѐи Миѐна ба бозори умумироссиягї ва ба воситаи он бо 
бозори умумиљањонї роњ ѐфт. Инљунин, инќилоби фикрї ба вуљуд омада, боиси пайдо 
шудани мањфилњою љамъиятњои мухталифи илмї ва мактабњои усули нав гардида, 
нашри китобу маљаллањо, рўзномањо аз тарафи њаракати љадидњо оѓоз ѐфт. Љадидони 
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Осиѐи Миѐна, ки давомдињандагони кору пайкори маорифпарварон (маорифпарварї 
дар асри ХIX аз тарафи як ќатор равшанфикрони Бухоро бо сарварии Ањмади Дониш 
ба вуљуд омада буд ” Њ.М.) буданд, ислоњоти Бухороро дар соњаи иљтимої, маориф ва 
фарњанг талаб мекарданд. Оид ба ин масъала дар китоби мавриди назар омадааст, ки 
тараќќипарварони Бухоро музокироти амиру вазир ва аъзои элчихонаро шунида, ба 
амалї шудани ислохот умедашон баркамол буд. Дар байни тараќќипарварон ташаббусе 
ва кўшише низ барои ислоњот мерафт.  

Дар ин бобат Айнї менависад, ки аз сабаби он ки «миѐнаи фаќир (Айнї) ва соири 
тараќќипарварони Бухоро дар боби инќилоби сиѐсї ва иљтимої ихтилоф буд, эшон 
њамаи њаракоташонро аз ман пинњон медоштанд. Бинобар ин, аз тафсилоти 
ташаббусоти инњо хабаре надорам. Фаќат дар ќатори оммаи нос мешунидам, ки инњо 
низ тањия доранд». 

Айнї ќайд мекунад, ки маълум аст, ки афкори умумї ба воситаи илму маърифат, 
ба воситаи мактабу матбуот танвир меѐбад. Бинобарин, ба ислоњоте, ки дар заминаи 
инќилоби Русия аморати Бухоро ва љадидњо љорї карданї буданд, муаллиф боварї 
надошт. «Акнун ба матбуот як назар андозем: њама љаридахонон тараќќипарвару 
ислоњотхоњони фидої нестанд. Бисѐр мешавад, ки љаридаро барои "муд" ѐ барои 
фањмидани ахбори муњориба мехонанд ва дар мадолоти сиѐсиву иљтимої аслан назар 
намеандозанд ва ибрат намегиранд. Пас маълум шуд, ки афкори мунаввараи бузурге. 
ки дар вакти лузум ба он такя карда шавад, дар Бухоро набудааст.» 

Аз љониби дигар, касе ки аз ањволи руњияи мардуми Бухоро воќиф аст, ба хубї 
медонад, ки ислохотхоњии ин гурўњ то кучост. Ањолии Бухоро ба таъсири тарбияти 
оила ва обу њавои фосиди ин шањр, бисѐр баддилу љабин афтода буданд. Дар њар кори 
наѓз, агар ба осудагї ба вуќўъ ояд, толибу роѓиб буданд. Њамин, ки фитнае бархост ва 
шўрише пайдо шуд, фавран ба тарафи акси њаракат, ки табиї зўр буд, ќуввату ѐрї 
медоданд.  

Аз ин лињоз, «Аввал танвири афкор ва нашри улум лозим аст, сонї ислоњот худ ба 
худ ѐ ба иљбори афкори умумї хоњад шуд. Хулоса: Илм чу ояд, ба ту гуяд, ки кун‛. 
Соири тараќќипарварон нуктањои фавќро дар назар наоварда, гумон мекарданд, ки 
њамин ки дар њукумати Русия инќилоб воќеъ шуд, тарзи идораи њукумати Бухоро њам, 
ба андак кашиш мунќалиб хоњад гардид. Њатто баъзе соддадилон мегуфтанд: "Модом 
ки матлаби мо мувофиќи шариат аст, модом ки муроди мо ободии мамлакат аст, модом 
ки муддаои мо рафоњияти раия аст, чаро уламо ба мо роњбарї накунанд? Чаро ањоливу 
раия ѐрмандї нанамоянд? Модом ки, ѓарази мо таъмини истиќболи њукумат аст, модом 
ки орзуи мо эњзори шавкат ва њашамати ояндаи давлат аст, чаро хукумат дар сари 
ислоњот наояд? Чаро худ бонии ислоњот нашавад? Чаро амири мо ба Николай таќлид 
кунанд? Чаро хатти њаракати императори Ёпунро ба худ сармашќ иттихоз накунанд? 
Валњосил, ба њамин далелњои мухолифи илми ањволи рух ва ба њамин "чаро"-хои зидди 
ќонуни табиат дар иљрои ислоњот яќин доштанд: ба андак ташаббус худро соњибу 
роњбари ислоњот ба калам доданї буданд, "ки ишќ осон намуд, вале афтод мушкилњо".  

Азбаски Айнї дар њар кор дурбиниву дурандеш буд, дар масъалањои муњим эњтиѐт 
мешуд, Бинобар ин фикри ў бо афкори соири тараќќипарварон њамеша мухолиф 
мебаромад. Баъзеашон ўро баддилу љабин, баъзеашон муњофизакор мегуфтанд.  
Садриддин Айнї, ки њамчун љадид дар Бухоро маълум буд, рўзе як дўсташ омада 
пурсон шудааст: «Пеш аз ин шунида будам, ки козї Мир Бурњониддин танбењи чанд 
нафарро аз амир хостааст. Имрўз шунидам, ки шуморо њукумат хабс кардааст. Бинобар 
ин парешон шуда, хабар гирондам». Айнї аз шунидани чунин овоза бисѐр ѓамгин 
мешавад, зеро ки дар масъалаи ислоњоти Бухоро њељ дахл надошт. Минбаъд овозањое, 
ки дар байни мардум зиѐд шудан мегирифтанд, калимаи "ислоњот" аз байн рафта, ба 
љои он калимаи "њуррият" баромад ва овозањо пањн мешуданд, ки «тараќќипарварон 
мехоњанд, ки Бухоро њам мисли вилояти Рус беподшоњ ва њуррият шавад ва маънии 
њуррият он. аст, ки њар кас коре кунад, касе манъ карда наметавонад, занњо ба ихтиѐри 
худ мешаванд, њичоби занњо рафъ мешавад ва казову казо...". Валњосил, бо хамин ќабил 
фикрњои беаслу асос мардумро бар хилофи ислоњот бармеангехтанд.» 
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Мањз, њодисањои инќилобї боис шуданд, ки як гурўњ љадидон рў ба сиѐсат оварда, 
моњи марти соли 1917 дар Тошканд «Шўрои исломия» ном ташкилоти буржуазии 
миллатчигї таъсис доданд. Пешвоѐни љадидњо ” Мањмудхўља Бењбудї, Мунавварќорї 
Абдурашидов, Абдурауф Фитрат ба тарѓибу ташвиќи ѓояњои пантуркизм ањамияти 
махсус дода, «бою камбаѓал»-ро даъват мекарданд, ки «дар роњи як маќсад» хизмат 
кунанд ва бо њамин байни мењнаткашони мањаллї ва камбаѓалони рус низоъ 
меандохтанд. Дар ин кор «Тўрон» ном гурўњи буржуазии миллї, ки сонитар ба 
«Ташкилоти федералистони турк» («Турк адам марказият») табдил ѐфт, маќоми намоѐн 
дошт. 

Ќобили тазаккур аст, ки Инќилоби феврал халќњои Осиѐи Миѐнаро сахт ба 
љунбиш овард. Дар рўзњои аввалини инќилоб аввал дар Тошканд, баъд дар дигар 
шањрњои кишвар, аз љумла дар шањрњои аксарияти ањолиаш тољик дар Самарќанд, 
Хуљанд, Уротеппа, Бухорои Нав (Когон) Советњои депутатњои коргарон ва солдатњо ба 
вуљуд омаданд. Дар баробари Советњо ташкилотњои иттифоќњои касабаи коргарон, 
косибон, њунармандон ва дигар табаќањои ањли мењнат таъсис меѐфтанд. Дар 
Самарќанд Иттифоќи мусулмонони мењнаткаш («Иттифоќ») роли калон мебозид, ки 
бисѐр фаъолони он сиѐсати болшевиконро суботкорона ва бо љиддият дастгирї 
мекарданд. Дар Хуљанд, ки дар байни ањолии он роњи оњанчиѐн хеле зиѐд буданд, 
«Комитети роњи оњани коргарон ва дењќонони стансияи Хуљанд» таъсис карда шуд.  

Њамин тариќ, таъсири Инќилоби Россия ба Осиѐи Миѐна дар асари Садриддин 
Айнї - «Таърихи инќилоби фикрї дар Бухоро» ба таври воќеъбинона инъикоси худро 
ѐфтааст ва њамчун сарчашмаи таърихї дар омўзиши таърихи халќи тољик дар аввали 
асри ХХ хизмат мекунад. 
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ПЕШВОИ МИЛЛАТ – ЭҲЁКУНАНДАИ ҶАШНҲОИ МИЛЛИИ ТОҶИКОН 

  

Меҳргон яке аз куҳантарин ҷашнҳои мардуми 

ориѐинажод буда, гузаштагонамон онро ҳамчун ситоишу 

ниѐиши Меҳр ѐ Митро ва рамзи аҳду паймон ва дӯстиву 

муҳаббати ойини меҳрпарастӣ таъбир кардаанд. Меҳргон 

иди ҷамъоварии ҳосили рӯѐндаи деҳқон, иди фаровонӣ, 

шодию нишот, дӯстию рафоқат, ваҳдату ягонагӣ ва меҳру 

садоқат аст.  

Эмомалӣ Раҳмон 
 

Ҷашни Меҳргон ҳамчун ойини бисѐр бостонӣ мероси арзишманди аҷдоди 
шарафмандамон буда, дар тӯли таърих ва имрӯз ба сифати яке аз рукнҳои муҳимми 
худшиносиву худогоҳии мардуми мо ба ҳисоб меравад. 
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Меҳргон дар фарҳангу тамаддуни халқи тоҷик ҷойгоҳи хосса дорад. Гузаштагони 
мо анъанаву суннатҳои онро дар хотираи таърихии хеш чун дурри гаронбаҳои маънавӣ 
ҳифз карда, то ба наслҳои имрӯза расонидаанд. 

Ин ҷашни миллӣ саршор аз ҳикматҳои созандаву инсондӯстона буда, дар 
баробари ин, исботи ҳанӯз дар замонҳои қадим кишоварз, яъне истеҳсолкунандагони 
неъматҳои моддӣ будани аҷдоди мо мебошад. 

Ҳангоми таҷлили Меҳргон ҳамчун ойини анҷоми бобарори корҳои саҳроӣ ниѐгони 
мо маҳсули дастранҷи худро ба намоиш гузошта, фарорасии онро бо шукӯҳу шаҳомат 
истиқбол мегирифтанд, аз натиҷаи заҳматашон хушҳолӣ менамуданд ва нияту орзу 
мекарданд, ки солҳои баъдӣ низ ҳосил фаровон шавад, то ки хони мардум пур аз файзу 
баракат бошад. 

Пирӯзии некӣ бар бадӣ, некандешиву накӯкорӣ, аз қалбҳо дур кардани кинаву 
кудурат ва муҳаббату эҳтиром ба ҳамдигар ҷанбаҳои маънавию ахлоқии ҷашни 
Меҳргон низ мебошанд. 

Ин арзишҳои баланди маънавии Меҳргон аз қадимулайѐм то ба имрӯз бо илм, 
адабиѐт, фарҳанг ва рӯзгори мардуми мо пайванди ногусастанӣ доранд. 

Абӯрайҳони Берунӣ дар асори худ доир ба ҷашни Меҳргон маълумоти пурқимат 
дода, аз ҷумла бо овардани ривояти пирӯзии Фаридун бар Заҳҳок ғалабаи хайрро бар 
шарр таъкид намудааст. 

Шоирони бузурги тоҷик, аз қабили устод Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Унсурӣ, Фаррухӣ, 
Манучеҳрӣ, Низомӣ ва дигарон дар ашъори худ ҷанбаҳои пурҳикмату пурарзиши 
Меҳргонро тавсифу ситоиш намуда, бо самимияту қалби пок истиқбол гирифтани онро 
тарғиб кардаанд. 

Дар замони истиқлоли давлатӣ ин ойини бостонии мо дигарбора эҳѐ гардид ва 
тибқи қонунгузории амалкунанда ба ҷашни миллии мардуми кишварамон табдил ѐфт. 

Соли панҷум аст, ки ҷашни Меҳргон дар саросари кишвар таҷлил карда мешавад 
ва кишоварзони шарафманди мо якҷо бо мардуми мамлакат ин суннати фархундаи 
аҷдодиро бо хушҳолӣ истиқбол мегиранд ва бо шукрона аз фазои сулҳу суботи Ватан 
ҳамдигарро бо ин ҷашни бостонӣ табрик менамоянд. 

Меҳргон (Хатти ниѐгон: مهرگان ) - яке аз идҳои қадимаи мардуми ориѐинажод буда, 
маҳз бо туфайли соҳибистиқлолии Тоҷикистон аз нав эҳѐ карда шуд ва тибқи Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи рӯзҳои ид» дар қатори дигар ҷашну идҳо ҳамчун иди 
миллии кишварамон шинохта шуд. 

Истилоҳи Меҳргон ” калимаи сохта буда, аз решаи меҳр ва пасванди ҷамъсози ” 
гон сохта шудааст. Пасванди ” гон дар баробари исми ҷамъ сохтан боз хусусияти 
соҳибият ва ба маҳал вобаста будани ашѐро ифода мекунад. Калимаи Меҳргон 
маъноҳои «меҳрҳо», «соҳибони меҳр», «дорои меҳр», «меҳрубон»-ро ифода намуда, ба 
манзил ва ҷойи меҳр ишора мекунад. Дар адабиѐти гузаштагонамон ин калима инчунин 
ҳаммаънои Офтоб омадааст. Меҳргон маънои меҳру муҳаббат бастан, рамзи дӯстию 
рафоқат, бародарию ҳамдигарфаҳмиро низ ифода месозад. Дар истилоҳ Меҳргон номи 
иди таърихӣ ва миллии мардуми ориѐӣ аст. Пайдоиши иди Меҳргон бо анъанаҳои 
парастиши Офтоб, нур ва гармӣ алоқа дорад. Дар замонҳои қадими тотаърихӣ ва 
даврони аввали пайдоиши таърихи хаттӣ Худои нур ва Офтобро Митро мегуфтаанд ва 
пайдоиши ин идро таърихнигорони қадиму нав ва мардумшиносону гоҳшиносон ба ин 

ном алоқаманд донистаанд [11,45] 
Таърихан Митро (дар забони ҳиндии қадим Mitra, дар « Авесто»- Migra) маънои 

Худои дӯстӣ, аҳд, ризоият, таҳаммул ва дар аасри сеюми қабл аз мелод ҳамчун Худои 
Офтоб шинохта шуда будааст. Митроро дар Эрони қадим ба сифати ҳаками тавонгари 
наҷотбахши байни қувваҳои некӣ (Ҳурмузд) ва бадӣ (Аҳриман) медонистаанд. Баъдтар 
дар Рими қадим дар зери таъсири дини зардуштӣ ҷараѐни митропарастӣ (охири асри 
якуми то мелод ва аасри дуюми мелодӣ) пайдо мешавад. 



 

83 
 

Иди Сада  (JashnSadeh) - яке аз ҷашнҳои эрониѐн ва мардуми форсизабон аст, ки 
дар оғози шомгоҳ, 10-уми баҳман моҳ (30 январи тақвими мелодӣ) баргузор мешавад. 
Сада дар саргаҳи ин ҷашнҳои миллӣ қарор дошта, он пеш аз ҳама, кишоварзонро аз 
оғози омодагӣ ба кишту кор, яъне тайѐрӣ ба баҳор хабар медиҳад. 

Сада дар саргаҳи ин ҷашнҳои миллӣ қарор дошта, он пеш аз ҳама, кишоварзонро 
аз оғози омодагӣ ба кишту кор, яъне тайѐрӣ ба баҳор хабар медиҳад. 

Ҷашни Сада ҳамчун рамзи хуррамиву ободӣ, тандурустиву шодкомӣ ва 
дуркунандаи зиштиву нопокӣ аҳаммияти баланди иҷтимоӣ ва фарҳангӣ дорад. 

Ба нақли ҳаким Фирдавсӣ ҷашни Садаро бори нахуст шоҳ Ҳушанг ба муносибати 
кашф шудани оташ барпо кардааст. 

Тибқи тақвимҳои халқии тоҷикӣ ҷашни Сада ба анҷоми чиллаи калон, ки авҷи 
сардии табиат аст, рост меояд. 

Баробари ба поѐн расидани он аҷдоди мо шодиву хурсандӣ карда, ба истиқболи 
Наврӯз омодагӣ медиданд. 

Онҳо якдигарро бо фарорасии ин ҷашн табрик гуфта, хони зебо меоростанд ва 
орзу мекарданд, ки аз баракати он ба диѐрашон фасли бобарору фаровонӣ қадам 
гузорад, сардӣ дур шуда, гармиву серобӣ фаро расад. 

Ҷашни Сада дар тӯли таърих борҳо ба мухолифати мутаассибон дучор шуда, 
нисбат ба Наврӯзу Меҳргон як андоза камранг доир мегардид. 

Дар бораи пайдоиши ҷашни Сада назарҳо гуногун мебошанд. Баъзе муҳаққиқон ва 
донишмандон онро ҷашни замони ориѐӣ мепиндоранд ва иддаи дигар падидории онро 
пеш аз даврони ориѐиҳо медонанд. Вале ба ҳар сурат пайдоиши ҷашни Сада ва 
устураҳои марбут ба он ба масъалаи таҷҷамӯи рӯшноӣ ва оташ вобаста мебошад ва аз 
таҳаввули ташаккули қавмҳои ориѐӣ дарак медиҳанд, ки онҳо ин ҷашнро аз пешиниѐн 
гирифтанд ва баъдиҳо онро то рўзгори мо расониданд. 

Агар аз ин нуқтаи назар ба ҷашни Сада наздик шавем, нахуст аз ҳама моҳияти 
мақулаҳои хуршед, рӯшноӣ ва оташ пеши назар меоянд, ки ҳар кадомаш ба ҳаѐти инсон 
ва табиат вобастагии хос доранд. Ба ҳамагон маълум аст, ки маҳз ба воситаи рўшноии 
Хуршед тамоми мавҷудоти олам зинда аст ва ҳаракат мекунад.  

Боиси ифтихори мардуми куҳанбунѐди тоҷик аст, ки ба шарофати истиқлолу озодӣ 
Наврӯз ” ин ҷашни ниѐгони соҳибфарҳанги мо эҳѐ гардида, мазмуну моҳияти нав пайдо 
карда, ҳоло ба яке аз беҳтарин ойинҳои мардуми мамлакат табдил ѐфтааст. 

Даҳ сол пеш, яъне соли 2010 Созмони Милали Муттаҳид бо қабули Қатънома доир 
ба Рӯзи ҷаҳонии Наврӯз аҳаммияти умумибашарии ин ойини бостониро ҳамчун 
падидаи хиради созанда, таҷассумгари фалсафаи таҳаммулгароӣ, сулҳу ваҳдат, 
ҳамзистии осоишта, нишони арҷгузорӣ ба таъриху тамаддун ва анъанаҳои ниѐгон ба 
аҳли башар муаррифӣ ва эълон намуд. 

Ниѐгони мо ҳанӯз аз замонҳои бисѐр қадим рӯзи аввали солшумории шамсиро 
рӯзи нахустини баҳор - бедоршавии табиат, олами наботот, оғози киштукор ва такмилу 
танзими олам медонистанд. 

Ин ҷашн аз давраҳои бостон то имрӯз ҳамчун рамзи пайванди ногусастанӣ миѐни 
табиат ва инсон, айѐми покиву сафо, муҳаббату дӯстӣ ва бахшоишу самимият таҷлил 
мегардад. 

Маҳз бо ҳамин сабаб дар тӯли таърих эътиқоди одамон ба Наврӯз, ки яке аз 
ифтихороти фарҳанги миллии мо мебошад, беш аз пеш афзудааст. 

Наврӯз дар масири таърихи беш аз шашҳазорсолаи худ марҳалаҳои бисѐр 
мушкилу пурпечутобро аз сар гузаронидааст. 

Аммо аҷдоди шарафманди мо бо вуҷуди монеаву мушкилоти зиѐд Наврӯзро на 
танҳо ҳамчун мероси муқаддаси гузаштагони худ ҳифз кардаанд, балки онро ба сифати 
ойини башардӯстонаву офаранда ба дигар халқҳои дунѐ ба таври шоиста муаррифӣ 
намудаанд. 

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D2%9B%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D3%A3
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Аз ин рӯ, Наврӯз на танҳо ҷашни оғози сол ва эҳѐи табиат, балки таконбахши 
андешаи таҳаммулгароӣ, ваҳдату сарҷамъии инсоният ва дар айни замон омили 
тақвиятдиҳандаи ифтихори миллии мо мебошад. 

Тибқи маълумоти муаррихон Наврӯз ба унвони ҷашни шодиву нишот ва пирӯзии 
равшанӣ бар зулмат ҳанӯз дар замони Куруш ба сифати ҷашни миллии қавмҳои ориѐӣ 
эълон гардида, барои таҷлили он барномаҳои хосса, аз ҷумла покизаву тоза намудани 
хонаву манзили зист, бахшидани гуноҳи якдигар ва монанди инҳо муқаррар шуда 
будаанд. 

Асрҳои баъдӣ тавассути хонадонҳои Тоҳириѐну Саффориѐн ва Сомониѐн 
шаҳомати Наврӯз дар қаламравҳои зисти мардуми мо густариши бештар пайдо кард. 

Эҳѐи суннат ва ойинҳои наврӯзӣ дар замони имрӯза, яъне даврони 
соҳибистиқлолии Тоҷикистон ҳамчун паѐми мардуми куҳанбунѐди тоҷик ва мардумони 
ҳавзаи тамаддуни Наврӯз ба оламиѐн мақоми байналмилалӣ гирифтааст. 

Имрӯз мо бо ифтихору шодмонӣ эълон медорем, ки Наврӯзи даврони истиқлол 
паѐмовару оғозгари рӯзгори шоду хуррам, навиди бахту саодат ва фардои дурахшони 
кишвари мост. 

Муҳимтар аз ҳама, расму ойин ва суннатҳои наврӯзӣ дар вуҷуди хеш падидаҳои 
барҷастаи инсонгароӣ ва маънавиѐти баландро ҷой додаанд, ки шинохти ҳақиқати онҳо 
ба худогоҳии маънавӣ ва худшиносии миллӣ, инчунин, ташаккули фарҳанги ахлоқии 
ҷомеа мусоидат мекунад. 

Яке аз анъанаҳои пурарзиши наврӯзӣ ин аст, ки мардум макони зист, ашѐи рӯзгор 
ва сару либоси хешро тозаву озода мегардонанд, ҳамчунин, ботину зоҳири худро аз 
кинаву адоват, хушунату бадбинӣ пок месозанд ва ҳамдигарро бо чеҳраи шоду оғӯши 
кушода қабул мекунанд. 

21 март - 24 март - дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Иди байналмилалии Наврӯз 
оламафруз бо шукуҳу шаҳомат ҷашн гирифта мешавад.  

19 феврали соли 2010 Маҷмаи умумӣ Созмони Милали Муттаҳид қатъномаеро 
қабул кард, ки тибқи он ҷашни Наврӯз мақоми байналмиллалӣ касб намуд. Иди Наврӯз 
соли 2009 аз ҷониби Кумитаи ҳифзи мероси фарҳангии Созмони Милали Муттаҳид 
расман ба феҳристи ЮНЕСКО оид ба мероси башарияти фарҳанги ҷаҳонӣ дохил 
гардид. Истиқболи Иди байналмилалии Наврӯз баъд аз қатъномаи Маҷмаи умумӣ 
Созмони Милали Муттаҳид дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи байналмиллалӣ ҷашн 
гирифта мешавад. Соли 2011 дар Эрони бостонӣ ва соли 2012 дар Тоҷикистон Иди 
байналмилалии Наврӯз ҷашн гирифта шуд. 

Тибқи маълумоти расмӣ Наврӯз ҳоло дар 11 кишвари ҷаҳон ҷашни расмии миллӣ 
бо рӯзҳои истироҳат ба шумор меравад. Афғонистон - 21 март; Эрон - аз 20 то 23 март; 
Озарбойҷон - аз 20 то 26 март; Қазоқистон - аз 21 то 24 март; Туркманистон - аз 20 то 23 
март; Қирғизистон ва Ӯзбекистон - 21 март; Албания (Рӯзи Баҳор) - аз 20 то 23 март; 
Косово - 21 март рӯзҳои истироҳат аст. [1] 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар 
бораи рӯзҳои ид", рӯзҳои 21 март - 24 март - Иди байналмилалии Наврӯз (Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21.07.10 с., № 611) эълон намудааст. 21 март - 24 март - тибқи 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи рӯзҳои ид", рӯзҳои истироҳат муқарар 
шудааст. [2, 6] 

Истиқлоли давлатӣ барои мардуми куҳанбунѐди тоҷик имкони таърихие фароҳам 
овард, ки анъанаҳои фарҳангӣ ва ҷашнҳои миллии худро дар шаклу муҳтавои наву 
замонавӣ эҳѐ ва таҷлил намоянд. 

Ҷашнҳои аҷдоди ориѐии мо, ба монанди Садаву Наврӯз, Тиргону Меҳргон 
бозтоби пайванди инсону табиат, ойинҳои вобаста ба корҳои кишоварзӣ, инчунин, 
ҳунармандӣ буда, беҳтарин ғояҳои инсонӣ моҳият ва муҳтавои онҳо мебошанд. 
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Ин ҷашнҳои бостонӣ ба чаҳор фасли сол рост омада, гиромидошти унсурҳои 
муайяни табиат дар маркази ҳар яке аз онҳо қарор дорад.Яъне мардуми мо аз замонҳои 
бисѐр қадим дар ҳар фасли сол ҷашну ойинҳои хос доштаанд. 

Гузаштагони мо барои талқини заҳматдӯстӣ, рушди кишоварзӣ ва арҷгузорӣ ба 
заҳмати одамон ин ойинҳоро таҷлил карда, умеду орзу ва нияту ҳадафҳои худро дар 
доираи онҳо ифода мекарданд. 
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МАСЪАЛАҲОИ ГУЗАРОНИДАНИ ЧОРАБИНИҲОИ ОПЕРАТИВӢ-ҶУСТУҶӮӢ 

ДАР ФАЪОЛИЯТИ МАҚОМОТИ ГУМРУКӢ 

 

Таҳти фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ системаи илман асосноки чорабиниҳои ошкоро 

ва пинҳонии оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, ташкилӣ ва идоравӣ фаҳмида мешавад, ки мувофиқи 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои давлатӣ ва дигар санадҳои меъѐрӣ-ҳуқуқии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби мақомоти махсуси ваколатдори давлатӣ дар доираи 

салоҳияти худ бо мақсади ҳифзи ҳаѐт, саломатӣ, ҳуқуқ, озодӣ ва манфиатҳои қонунии 

шаҳрвандон, моликият, амнияти ҷамъият ва давлат аз ҳуқуқвайронкуниҳои ҷиноӣ, инчунин 

аз фаъолияти таҳқиқӣ-зараровари хадамоти махсуси давлатҳои хориҷӣ ва ташкилотҳои 

байналмилалӣ амалӣ гардонида мешавад [8, 3].  

Дар мафҳум асоснокии ҳуқуқӣ ва илмии системаи чорабиниҳои ошкоро ва пинҳонии 

оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, ташкилӣ ва идоравӣ қайд шуда, инчунин доираи субъектони фаъолияти 

оперативӣ-ҷустуҷӯӣ маҳдуд карда шуда, мақсадҳои асосии он нишон дода мешаванд. 

Фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ин пеш аз ҳама, системаи чорабиниҳоест, ки аз ҷониби 

мақомоти махсуси ваколатдори давлатӣ, аз ҷумла мақомоти корҳои дохилӣ, мақомоти 

амнияти миллӣ, мақомоти таҳқиқи ҳарбии Вазорати мудофиа, мақомоти полиси андоз, 

Хадамоти амнияти Президент, Кумитаи давлатии тафтишотӣ ва мақомоти гумрук, мақомоти 

қӯшунҳои сарҳадӣ амалӣ гардонида мешавад. 

Мақсади чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ мутобиқи муқаррароти Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия карда шудаанд ва аз инҳо иборатанд: 
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- ҳифзи ҳаѐт, саломатӣ, ҳуқуқ, озодӣ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандони Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, инчунин шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд, ки дар қаламрави 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври доимӣ ѐ муваққатӣ истиқомат мекунанд; 

- ҳифзи моликият (давлатӣ, хусусӣ); 

- таъмини амнияти ҷамъият ва давлат аз ҳамлаҳои ҷиноӣ, инчунин аз фаъолияти 

ҷосусӣ-зараровари хадамоти махсуси давлатҳои хориҷӣ ва ташкилотҳои байналмилалӣ [8, 

12]. 

Чорабиниҳое, ки дар фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ гузаронида мешаванд, моҳияти ин 

фаъолиятро ташкил медиҳанд ва пеш аз ҳама, ба ошкоро ва пинҳонӣ тақсим мешаванд. 

Ошкоро – чорабиниҳоест, ки бидуни истифода аз воситаҳои махсус ва усулҳо баргузор 

мешаванд. Пинҳонӣ - ин чораҳоест, ки пинҳонӣ аз ашѐи нисбати онҳо истифодашаванда 

гузаронида мешавад, инчунин аз муҳити зист бо истифодаи қувваҳо, воситаҳо ва усулҳои 

махсус (махфӣ) [2, 15]. 

Чораҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ - маҷмӯи чораҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, ки ба ҳалли як 
ѐ якчанд масъалаҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ нигаронида шудаанд. 

Чор самти асосии фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ вуҷуд дорад - таҳқиқӣ, 
зиддиинҳисорӣ (контрразведывательный), ҷиноӣ-ҷустуҷӯӣ ва маъмурӣ-ҷустуҷӯӣ [1, 15]. 

Пешгирии фаъолияти ғайриқонунӣ: 
- маҷмӯи тадбирҳои дорои хусусияти умумии пешгирикунанда ва махсус, ки ба 

рафъи сабаб ва шароити содир намудани ҷиноят ѐ мусоидат ба содир намудани онҳо 
равона шудааст; 

- таъсири чораҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ба шахсе, ки нияти ҷиноӣ дорад ѐ барои 
содир кардани кирдори ғайриқонунӣ омодагӣ мебинад, бо мақсади ҳавасманд кардани ӯ 
аз роҳи нияти ҷиноӣ [5,  88]. 

Ҳамин тариқ, аз байни мақомотҳое, ки ба фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ 
машғуланд, танҳо мақомоти корҳои дохилӣ, мақомоти гумрукӣ ва агентии назорати 
давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия-ро (полиси молиявӣ) метавон танҳо 
мақомотҳои соф ҳифзиҳуқуқӣ номид.  

Дар пункти 2 моддаи 1-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи фаъолияти 
оперативӣ-ҷустуҷӯӣ" таърифи зерини чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ пешбинӣ 
шудааст: Чораҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ин амали мақомоти (дар доираи салоҳияти худ) 
амаликуннадаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, ки барои ҳалли вазифаҳо нигаронида 
шудаанд [8, 3]. 

Асос барои гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ аз ҷониби мақомоти 
гумрук инҳо мебошанд: 

а) мавҷудияти парвандаи ҷиноятии оғозшуда; 
б) ба мақомоти амаликунандаи амалиѐти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ воридшавии 

маълумот оид ба: 
- ҳуқуқвайронкунии омодакунанда, содиршаванда ва ѐ содиршуда; 
- шахсони пинҳоншуда аз мақомоти таҳқиқ, тафтишотӣ ва суд ѐ аз ҷазои ҷиноятӣ 

саркашикунанда; 
- амалиѐти тафтишотӣ-зараровари хадамотҳои махсуси мамлакатҳои хориҷӣ ва 

ташкилотҳои байналхалқӣ [7, 28]. 
Раѐсати минтақавии гумрукӣ ҳамчун як ҷузъи сохтории ХГНҲҶТ мубориза алайҳи 

қочоқи маводи мухаддирро ба амал мебарорад, ки тибқи он дар рӯйхати ҳайати 
кормандони гумруки қайдшуда шӯъбаи мубориза бар зидди ҳуқуқвайронкуниҳои 
гумрукӣ ташкил карда шудааст. Дар шӯъбаи дар худ инчуни, алҳол сагпарварон дар 
ғоиб бо дараҷаи ҳуқуқшиносӣ омӯзонида мешаванд. Барои 15 мутахассис - сагпарварон, 
ки аъзои ҳайати кормандони Раѐсати минтақавии гумрукии қайдшуда мебошанд, сагҳои 
хизматӣ таъин карда шудаанд. 

Дар сохтори РМГ 18 дидбонгоҳи гумрукӣ мавҷуд аст, ки 16-тои онҳо дар 
гузаргоҳҳои автомобилӣ ва 2-то дар роҳи оҳан мавҷуданд. [10] Амалҳо дар асоси 
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нақшаи кории департамент ва нақшаҳои муштарак бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
гузаронида мешаванд. 

Таи солҳои охир, яъне охири соли 2017 ва аввали соли 2019-2020 шӯъбаи 
қайдшудаи Раѐсати минтақавии гумрукӣ дар в. Суғд кори фаъолро дар самти муайян ва 
пешгирӣ кардани роҳҳои мӯътадили гирифтани маводи мухаддир дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва баровардани онҳо аз гардиши ғайриқонунӣ анҷом доданд. Биѐед ба 
маълумот дар бораи натиҷаҳои фаъолияти РМГ дар в. Суғд дар соли 2019 дар самти 
мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир баргардем. Таҳлили 
корҳое, ки аз рӯи натиҷаҳои чаҳор соли охир анҷом дода шудааст, нишон медиҳад, ки 
далелҳои боздошти маводи мухаддир торафт афзуда истодаанд.  

Ҳамин тавр, ҳангоми таҳлили нишондиҳандаҳои оморӣ хулоса бароварда қайд 
намудан мумкин аст, ки соли 2019 ба ҳисоби умумӣ 23 миқдор маводи мухаддир 
боздошт шуд. 31 парвандаи ҷиноятӣ кушода шуд, ки аз он 22 парванда ба суд тобеъ 
карда шуд, 7 парванда ба суд аз ҷониби шахсони мансабдори мақомоти гумрукӣ ирсол 
карда шуд, инчунин аз муомилоти ғайриқонунӣ 89 кг 679,54 грамм маводи мухаддири 
навъҳои гуногун гирифта шуд.10  

Дар соли 2019 мисли соли гузашта, яъне 2018 23 далели қочоқи маводи мухаддир 
ошкор карда шуд. Аммо, тибқи далелҳои ошкоршудаи қочоқи маводи мухаддир дар 
соли 2019, 32 парвандаи ҷиноӣ мутобиқи моддаи 200, 289-и Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ки нисбат ба соли 2018 1 адад парванда камтар аст.11 

 
Расми 1 – Тамоюли парвандаҳои ҷиноятӣ мувофиқи моддаи 289-и Кодекси ҷинояти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 
Умуман, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, тавре ки дар расми 1 нишон дода шудааст, 

шумораи далелҳои боздошти маводи мухаддир низ афзоиш ѐфтааст: дар соли 2019 187 
ададро ташкил медиҳад, ки ин нишондиҳанда дар соли сипарӣ, яъне 2018 182 ададро 
ташкил дода буд, ки бисѐрии онҳо мувофиқи моддаи 289 КГҶТ банду баст карда 
шудаанд. 

Тибқи омор дар соли 2019, воҳидҳои сохтории РМГ дар вилояти Суғд 89 679,54 
грамм маводи мухаддирро мусодира кардаанд, ки ин нисбат ба соли 2018 3476 г зиѐд аст 
(марихуана - 1769,19 г, героин - 36278,66 г, афюни хом - 44258,68 г, ҳашиш - 7373.01), ки 
31,5%-и миқдори умумии маводи мухаддири аз ҷониби мақомоти гумруки Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мусодирашавандаро дар соли 2019 ташкил медиҳад (Ҷадвали 1).  

 

                                                           
10 Аз ҷониби муаллиф дар асоси омӯзиши маълумотҳои омории Хадамоти гумрукии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

тартиб дода шудааст. 
11 Аз ҷониби муаллиф дар асоси омӯзиши маълумотҳои омории Хадамоти гумрукии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

тартиб дода шудааст. 
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Ҷадвали 1  

Ҷадвали муқоисавии миқдори воситаҳои нашъадори мусодирашуда аз ҷониби 

мақомоти гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Раѐсати минтақавии гумрукӣ дар в. Суғд 

дар давоми солҳои 2018-2019  

 Мақомоти гумрукии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 
Раёсати минтақавии гумрукӣ дар в. 

Суғд 
героин – 111 кг 881,7 г 

афюни хом – 44 кг 660,2 г 

марихуана – 93 кг 837 г 

ҳашиш – 30 кг 548,8 г 

дигар намудашон – 3 кг 930,2 г  

героин – 36 кг 278,66 г 

афюни хом – 44 кг 258,68 г 

марихуана – 1769,19 г 

ҳашиш – 7373,01 г 

дигар намудашон – 0 г 

Ҳамагӣ: 284 кг 858,2 г Ҳамагӣ: 89 кг 679,54 г 
 

Таҳлили далелҳои пешгирии интиқоли ғайриқонунӣ нишон медиҳад, ки қариб 
ҳамаи шаклҳои нақлиѐт барои интиқол ва пинҳон кардани маводи нашъадор аз ҷониби 
фурӯшандагони маводи мухаддир истифода мешаванд. 

Мисли пештара, усули асосии гардиши ғайриқонунии маводи нашъадор тавассути 
воситаҳои нақлиѐти автомобилӣ ва роҳи оҳанӣ боқӣ мондааст, ки шумораи зиѐди 
дастгиршудагони қочоқи маводи мухаддир дар соли 2019 аз ҷониби кормандони 
мақомоти гумрук айнан мусофирон бо воситаҳои нақлиѐти қайдшуда суръат 
гирифтааст. 

Дар муқоиса бо соли гузашта, вазни маводи мухаддири гурӯҳи вазнин, ба мисли 
героин, якбора зиѐд шудааст. 

Аз рӯи ин далел, 15-уми феврали соли 2018, мутобиқи моддаи. 289 б. 1 Кодекси 
ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон (интиқоли ғайриқонунии ашѐ ѐ ашѐе, ки аз муомилот 
гирифта шудаанд ва ѐ интиқоли онҳо маҳдуд аст). 

Ба ғайр аз он, бо интиқоли қочоқи маводи мухаддир аз сарҳади гумрукӣ, усулҳо 
анъанавӣ боқӣ мондаанд. Асоситаринашон инҳоянд: дар таркиби ашѐи шахсӣ ва 
маҳсулоти хӯрокворӣ пинҳон кардани маводҳои дар болозикршуда, ки ҳангоми тафтиш 
ва убури сарҳади гумрукӣ диққати махсусро ба худ ҷалб намекунанд ва онҳоро танҳо бо 
ѐрии саги махсуси хизматӣ ҷустуҷӯ кардан мумкин аст. 

Бо дарназардошти ин ҳолат, диққати асосӣ дар мубориза бо қочоқи маводи 
мухаддир бояд ба рушди сохтори омӯзиши сагҳо дода шавад, зеро қисми зиѐди 
далелҳои ошкоршуда ва таъхирѐфтаи маводи мухаддир маҳз ба истифодаи сагҳои 
ҷустуҷӯӣ рост меояд. Дар соли 2019, ҳама ҳабси маводи мухаддир бо истифода аз сагҳои 
ҷустуҷӯӣ анҷом дода шудаанд. Аз 23 боздошти маводи мухаддир дар соли 2019, дар ин 
миқдор ҳолатҳо коршиноси бо сагҳо амалкунанда аз Раѐсати минтақавии гумрукӣ дар 
23 парванда ширкат карданд. 

Вазъияти корӣ дар сарҳади Тоҷикистону Ӯзбекистон бо як қатор сабабҳои зерин 
мушкил боқӣ мемонад: дарозии сарҳади «шаффоф» бо Ӯзбекистон, муҳофизати сарҳади 
гумрукӣ аз ҷониби гурӯҳҳои сайѐр иборат аз 2-3 нафар амалӣ карда мешавад, чун 
маъмул аз шумораи гузаришҳои озоди дидбонгоҳҳои гумрукӣ, ки воқеан наметавонанд 
тамоми периметри сарҳади гумрукиро фаро гиранд. Масофаи дурдасти дидбонгоҳҳои 
гумрукӣ аз ҳамдигар аз 70 то 100 километрро ташкил медиҳад. Хусусан агар ба 
маълумотҳои оморӣ назар андозем пас, маълум мегардад, ки ҳиссаи назаррраси 
воситаҳои дар болоқайдшуда, тавассути маҳз дидбонгоҳи гумрукии Фотеҳободи 
раѐсати дарболоқайдшуда ҳангоми интиқол боздошта кардашуда, мусодира шудаанд. 

Инчунин ба ғайр аз гуфтаҳои болоӣ қайд намудан бамаврид аст, ки интиқоли 
предметҳои гардишашон манъбуда, хусусан тавассути роҳҳои берун аз минтақаҳои 
назорати гумрукӣ, ки дар ҷойҳои бо деҳаҳо наздик ҷойгиранд, амалӣ гардонида 
мешаванд. Дар робита ба ин, зарур мешуморем, ки дар чунин сохторҳои таркибии РМГ 



 

89 
 

дар вилояти Суғд шумораи сагҳои хизматӣ афзун гардонида шаванд. Дар айни замон, 
хусусан дар дидбонгоҳҳои гумрукии РМГ-и Суғд миқдори ками сагҳои хизматӣ 
истифода шуда истодаанд, ки онҳо воқеан тамоми ҷараѐни боркашонию 
мусофиркашониро пурра таҳти назорат қарор дода наметавонанд. Бо мақсади минбаъд 
баланд бардоштани самаранокии татбиқи чораҳои ташкилӣ ва ҳуқуқӣ оид ба ҳимояи 
манфиатҳои иқтисодӣ, мақомоти гумрук бояд шакл ва усулҳои мубориза бар зидди 
ҷинояткорӣ дар соҳаи фаъолияти гумрукӣ, аз ҷумла қочоқи маводи мухаддирро такмил 
диҳанд. Азбаски ин намуди ҷиноят яке аз падидаҳои мураккаб ва хатарноки хусусияти 
байналмилалидошта мебошад, бинобар пешгирӣ, ошкор ва таҳқиқи ин ҷиноятро 
мушкил менамояд. Зарурати ташкили базаи ягонаи иттилоотии мақомоти ҳифзи ҳуқуқи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба миѐн омадааст, ки ба шахсони мансабдор дастрасии фаврӣ ба 
иттилооти заруриро таъмин мекунад. 

Ҳамин тариқ, проблемаи истифодаи маводи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ дар 
мурофиаи ҷиноятӣ, аз ҷумла дар тафтишоти пешакӣ, ки ҳамеша хело муҳим аст, ҳоло 
аҳамияти муҳим дорад. Ин, пеш аз ҳама, бо зиѐдшавии ташкили ҷинояткорӣ, касбияти 
он, фаъолнокии муқовимат ба мақомоти гумрук, афзоиши ҳодисаҳои хатарнок, 
таҳдидӣ, ки ба шоҳидон, ҷабрдидагон ва шахсони дигар равона карда шудааст, 
алоқаманд мебошад. 

Таҳлили муқаррароти моддаи 11 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи 
фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ" нишон медиҳад, ки қонунгузор аз формулаи "маводи 
фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ" фаъолона истифода мекунад, аммо мундариҷаи онро 
ифшо намекунад. Барои пур кардани ин холигӣ дар адабиѐти ҳуқуқӣ, шарҳдиҳандагони 
Қонун дар бораи амалиѐти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ таърифи мувофиқро пешниҳод 
мекунанд.  

Инчунин, дар боби 2 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи фаъолияти 
оперативӣ-ҷустуҷӯӣ" алоҳида дар бораи он фикр бояд кард: Гузаронидани чорабиниҳои 
оперативӣ-ҷустуҷӯӣ. Ҳамин тавр, дар моддаи 6 мафҳум ва рӯйхати чорабиниҳои умумӣ 
ва махсуси оперативӣ-ҷустуҷӯӣ оварда мешавад. Бо баъзе қонунҳо розӣ шудан бо 
қонунгузор хеле мушкил аст. Масалан, чунин як чорабинӣ, ба монандӣ ворид намудани 
корманди мақомоти гумрук ба муҳити ҷиноятӣ бидуни истифодаи модели рафторе, ки 
ба фаъолияти ҷиноӣ тақлид мекунад, тасаввур кардан имконнопазир аст, зеро агар ин 
амал бо тақлиди фаъолияти ҷиноӣ ҳамроҳӣ карда нашвад, пас ин амал самаранок 
намегардад, яъне бо воситаи он ба даст овардани иттилооти хусусияти оперативидошта 
имконнопазир мегардад. Ин ду фаъолият бояд бо номи зерин муттаҳид карда шавад: 
ворид намудани кормандон ба муҳити ҷиноятӣ бо истифодаи модели тақвияти 
фаъолияти ҷиноятӣ.  

Ҳангоми баррасии чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ шарти онро таҳти назар 
қарор надодан имконнопазир мебошад. Аз ин рӯ, дар банди 2 мод. 8 бояд тағйирот 
илова карда шавад: илова бар он, ки чорабиниҳои махсуси тафтишотӣ бо иҷозати 
прокурор гузаронида мешаванд, илова кардан зарур аст, ки ин чораҳо бояд бо огоҳии 
суд амалӣ карда шаванд. Тағйироти мазкур корҳои истифодаи натиҷаҳои тафтишоти 
фавриро ҳамчун далели суд беҳтар хоҳад кард, зеро судро дар бораи гузаронидани 
чорабиниҳои махсуси оперативӣ-ҷустуҷӯӣ огоҳ намуда, интизор шудан мумкин аст, ки 
суд натиҷаҳои ба дастовардаро дар ҷараѐни амалиѐти тафтишотӣ ҳамчун далел қабул 
мекунад. 

Дар ҷамъбаст бояд қайд кард, ки истифодаи натиҷаҳои амалиѐти оперативӣ-
ҷустуҷӯӣ дар исботи парвандаҳои ҷиноятии мақомоти гумрук таҳқиқшуда дар мубориза 
бо ҷиноятҳо ба монанди қочоқ, саркашӣ аз пардохти пардохтҳои гурмукӣ, истеҳсоли 
ғайриқонунӣ, харид, нигоҳдорӣ, интиқоли маводи мухаддир аҳамияти муҳим дорад, ки 
бо корҳои ҷиддӣ, оқилона ва инчунин корҳои ба нақша гирифташудаи марбут бо несту 
нобуд кардани нишонаҳои ҷиноят тавсиф карда мешаванд. 
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ҲАЁТ ВА ЭҶОДИЁТИ ШОИРИ ФОРСИЗАБОН НУКАТӢ 

Нукатӣ аввалин шоири форсизабони Ҳинд мебошад. Азбаски ҳолу эҷодиѐти ӯ дар 

солҳои сиюми чилуми асри XI ҷараѐн ѐфтааст. Авфӣ вайро ба ҷумлаи шоирони нимаи аввали 

асри XI ғазнавӣ мансуб дониста, дар қатори онҳо зикр кардааст. Аз рӯи нишондод ва қасидаи 

дар мадҳи султон Масъуд бинни Маҳмуд сурудаи шоир, ки тазкиранавис овардааст, фаҳмида 

мешавад, ки Нукатӣ ҳатто ба ин ҳукуматдори ғазнавии нимаи аввали асри XI қасидаҳо 

бахшида будааст. Вале азбаски оғози адабиѐти форсзабони Ҳиндустон бо исми ин шоир 

вобаста буда, гӯѐ аз номи ӯ ибтидо гирифтааст, ки ба адабиѐти нимаи дуюми асри XI 

бахшида шуда, нисфи он ба оғозу инкишоф ва намояндагони доираи адабии Лоҳури 

Ҳиндустон тахсис гардидааст, оварда шудани зикри Нукатӣ лозим гардид. 

Ҷараѐни зиндагии Нукатӣ равшан нест. Аз ахборе, ки доир ба у дар баъзе сарчашмаҳои 

адабӣ омадааст, чигунагии ҳаѐташро нағз тасаввур кардан душвор аст. Кай ба дунѐ омадани 

Нукатӣ низ маълум нест. Номи ӯро Авфӣ ба тарзи зерин: Абӯабдулоҳ Рӯзбеҳ бинни 

Абдуллоҳ ал- Нукатӣ ал-лаҳурӣ зикр карда, аз Лоҳур будани вайро махсус таъкид 

намудааст, ки дар ҳақиқат дар ин шаҳри Ҳиндустон таваллуд шудани вайро тасреҳ месозад. 

Ишораи Авфӣ далолат мекунад, ки номи аслии шоир Рӯзбеҳ буда, Абӯабдулоҳ Абдуллоҳ 

номи падараш ва ―Нукатӣ‖ тахаллуси адабии ӯ мебошад. 

Авфӣ баъди зикри номи шоир ӯро чунин тавсиф кардааст: ―Таҳрири нукати Нукатӣ 

кори дароз аст, чӣ нукоти латифи ӯ аз ҳадду адд афзун аст ва нуқуди шеъри ӯ латифу 

мавзун‖. Ва пас аз ин ахбор қасидаи дар мадҳи султон Масъуд гуфтаи шоир оварда шудааст. 

Ин маълумоти Авфӣ асосан ба истеъдоди шоирии Нукатӣ таалуқ дорад, ки онро 

тазкиранавис таъриф намудааст. 
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Дар тазкираи ―Ҳафт иқлим‖ низ лутфу назокати хуби шеъри Нукатӣ ва маҳорати ӯ дар 

каломи мавзун чунин таъкид шудааст: ―Дар лутфу табъ ягонае ва дар вуфури ҳунар нодираи 

замона буд. Нукатӣ латифи ӯ аз ҳад афзун ва нукуди сухани ӯ ба ғоят роиҷ ва мавзун‖. Аз 

тадқиқотчиѐн Забеҳуллоҳи  Сафо дар асоси сухани Авфӣ ду-се калима ба Нукатӣ бахшида, 

инчунин ашъори вайро аз тазкираи Авфӣ рӯйбардор кардааст. 

Нукатӣ кай аз олам гузаштааст,- маълум нест. Аз эҷодиѐти вай шеърҳои хеле кам ва он 

ҳам асосан бо воситаи тазкираи Авфӣ омада расидааст. Ҳатто Амин Аҳмад пас аз таърифи 

шеъри ӯ доир ба камѐб будани ашъораш фикр ронда қайд кардааст, ки ―дар ин вақт чизе, 

қобили эрод бошад, ба назар наѐмада; аммо бинобар илтизом бад-ин ду байт иктифо афтод‖ 

Шеърҳои овардаи Авфӣ аз эҷодиѐти Нукатӣ ғайри қасидаи ба султон Масъуд 

бахшидашуда, ки ҳашт байт аст, як қитъаи шаш байта ва қитъаи дигари чорбайтаро ташкил 

додаанд, ки ҳамагӣ аз ҳаждаҳ байт иборат гаштаанд. Қасидаи ба султон Масъуд унвон аз 

насиби шашбайта, байти гурез ва як байти мадҳ таркиб ѐфтааст. Аѐн аст, ки байтҳои 

минбаъдаи мадҳияи қасида канда шудааст. Насиби қасида оҳанги лирикии ишқӣ дошта дар 

тавсифи ҳусни ѐри турк гуфта шудааст ва матлааш ин аст. 

Рӯи он турк на рӯй асту бари ӯ на бар аст, 

Ки бар-ин нор ба бор асту бар он гул ба бар аст. 

Аз ду қитъаи дигари шоир яке басифати манҷаниқ буда, чунин садо додааст: 

Чӣ чиз аст он, ки як сӯ нардбон аст, 

Дигар сӯ рост ҳамчун пои шайтон? 

Сари зону ба сони фарзаи тир 

Аз ӯ овехта хартуми пилон. 

Ду яшки оҳанин бинӣ мар ӯро 

Зада он пушкро бар пои девон. 

Бар он хартуми вай сад зулф бинӣ, 

Ҳама бартофта чун зулфи ҷонон. 

Чу ушшоқаш бад-ӯ анбӯҳ карданд, 

Бигирад ҳар яке як зулфро з-он. 

Бияндозад яке сандони маҳкам 

Шавад ҳар кас зи биму ҳавл ларзон. 

Манҷаниқ назар ба эзоҳи луғат олати фалохунмонандест, ки онро бар сари чӯбе ҷойгир 

карда, сангҳои калон ва ѐ гулӯлаҳои оташро дар он монда ба тарафи қалъаи душман 

меандозанд. Ин олатро Нукатӣ ба шакли луғаз таъриф карда, чигунагии онро асосан бо 

муқоисаҳои гуногуни реалӣ ва хаѐлоти бадеии ба таҷриба ва конкретият асосѐфта овардааст. 

Вале тарзи тасвири муболиғавии романтикӣ ва образҳои романтикӣ низ дар шеър марказият 

доранд. Чунончи, агар ӯ як сӯи манҷаниқро мисли нардбон дида ба реалият наздик шавад, 

дигар сӯи онро ҳамчун пои шайтон дида фикрашро ба образи романтикӣ асоснок кардааст. 

Аз рафти тасвир ва образҳои воқеии дигар, чун ―фурзаи тир‖, ―хартуми пилон‖, ―яшки 

оҳанин‖ нағз пай бурдан мумкин аст, ки шеър садои ваҳму ҳароси майдони корзорро хеле 

хуб таҷассум кардааст ва манҷаниқ ҳам дар ин мавридҳо истифода мегардид. Ибораҳои 

суфтаи ―зулфи ҷонон‖ ва ―анбуҳи ошиқон‖ бошанд, рангу бори романтикии тасвирро таъмин 

намудаанд. Ба ин тариқа, Нукатӣ ҳар чӣ тавонистааст манҷаниқ-ин олоти воқеии ҷангиро 

барҷастатару назаррас ва бештар бо образҳои реалӣ сифат намудааст. Реалияти олати ҷангӣ 

ва санъати луғаз худ тавсифи воқеиро нисбат ба романтикӣ бештар тақозо кардааст ва 

шоирро аз паи ҷутҷуҷӯи образҳои камѐб ва андешаҳои реалӣ сафарбар намудааст. Қитъаи 

дигари Нукатӣ ин аст: 

Ба наргис бингарӣ чун ҷоми заррин, 

Ба зери ҷоми заррин чашма- чашма 

Ту гӯи чашми маъшуқ аст махмур 

Зи нозу некӯи гашта карашма. 
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Дар ин қитъа гули наргис ҳамоно бо хаѐлоти рангини романтикӣ ва образҳои 

романтикӣ тавсиф шудааст. Гули зиндаи табиат дар тасвири шоири романтик ба рамзи ҷоми 

заррини зебое табдил ѐфтааст. Муқоисаи наргис ба чашми пурхумору бокарашмаи маъшуқ 

бошад ҷанбаи реалӣ дошта бошад ҳам, сириштан романтикӣ буда, то андозае таҷассуми 

зебоию накӯи гардидааст ва ба ин тарз ин ҷо як дараҷа тавсифи ин фазилатҳои хуби ҳаѐт ба 

миѐн гузошта шудааст. 

Аз рӯи шеърҳои овардашуда пай бурдан душвор нест, Нукатӣ аз нахустин шоирони 

рангинхаѐли доираи Лоҳури форсу тоҷик аст ва суханони самимии тазкиранависон доир ба 

лутфу назокати шеъри ӯ беҳуда набудааст. Шеърҳои Нукатӣ бештар ба тавсифҳои зебо ва 

хаѐлоти баланди шоирона ҳамоҳанг будаанд. Дар эҷодиѐти ӯ қитъаҳои табиии реалистона бо 

образҳои зиѐди воқеӣ низ хеле мавқеъ доштаанд. 
 
 

Дадобоева М. А., 

унвонҷӯи кафедраи таърихи  
халқи тоҷик 

 

НАҚШИ ҲАРАКАТИ ҶАДИДИЯ ДАР ИСЛОҲОТИ СОҲАИ МАОРИФ 

 

Воридшавии Тоҷикистон ба роҳи инкишофѐбии соҳибистиқлолӣ ба дигаргуниҳои 
куллӣ, аз ҷумла дар соҳаи маориф, муроҷиат ба сарчашмаҳои миллӣ, ба омӯзиши 
ҳаматарафаи таърихи ҳазорсолаи халқи тоҷикро тақозо кард. Аз ҷумла, Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам 
Эмомалӣ Раҳмон оид ба он ки халқи тоҷик таи чандин садсолаҳо аз як қатор имтиҳонҳо 
гузашта, имрӯз роҳи тайкардаашро аз призмаи таърих менигарад, қайд кардаанд. 
Нигоҳ ба таърих ба ҳар халқу миллат имконият медиҳад, ки пастию баландиҳои 
инкишофѐбии миллати хешро ба осонӣ дарк намояд [1, 32]. 

Таърихи ҳақиқии Тоҷикистонро бидуни омӯзиши объективии ҷунбишҳои ҷадидӣ, 
бахусус ҷадидони Бухоро, ки ба рушди ҳуввияти миллии мардуми мо дар ибтидои асри 
ХХ таъсири бузург дошт, тасаввур кардан ғайриимкон аст. Ҷадидон дар маърифати 
мардум, рушди мактабҳои усули нав, матбуоти даврӣ ва паҳншавии фарҳанги 
пешрафтаи аврупоӣ дар Аморат саҳми назаррас гузоштанд. 

Дар шароити Аморати Бухоро, ки он ҷо оммаи мардум ҳамеша аз ҳаѐти сиѐсӣ ҳифз 
мешуд ва дар онҷо низоми маориф ниҳоят консервативӣ, методологӣ ва аз ҷиҳати 

моддӣ ақиб монда буд, аз диққати мақомот маҳрум буд, ҷадидон яке аз вазифаҳои худро 

оид ба ворид кардани ғояҳои маърифатӣ ба омма, бахусус ҷавонон, ба замонавӣ 

кардани мундариҷа ва усулҳои нави таълим барои кӯдакон ва ғайроҳоро ба хубӣ анҷом 

доданд. 
Тавре маълум аст, дар даврони нахустин давлатдории тоҷикон Сомониѐн, Бухоро 

бо фарҳанги олии худ дар тамоми Шарқи Наздик ва Миѐна ва берун аз он машҳур  
шуда буд [3, 47]. Маҳз дар ҳамон давра Бухоро ба инсоният чунин олимонро додааст: 
Абӯалӣ Ибни Сино, Берунӣ, Абунасри Форобӣ, Закариѐи Розӣ, Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, 
Дақиқӣ ва бисѐр дигарон. Аммо баъдтар дар давраи ҳукмронии Манғитиҳо, зулми 
амирон ин кишварро ба таназзул овард, фанатизм ва зуҳуроти динӣ ба рушди илм ва 
фарҳанг халал расонд. 

 Низоми бераҳмонаи Аморат наметавонад ба пешрафти мардуми Бухоро сабаб 
гардад. Ҷадидонро ин вазъият ба ташвиш овард ва аз тақдири кишвар ва халқҳои он 
нигарон буданд. Маҳз ҷадидон дар ибтидои асри ХХ ҳаматарафа роҳи халосӣ аз ин 
вазъиятро меҷустанд. 

―Ҷадидия‛ аз калимаи арабӣ гирифта шуда, маънояш ‚нав‛ мебошад. Ҳаракати 
иҷтимоӣ ” сиѐсӣ ва маорифпарварона дар байни халќиятњои мусалмон (бештар туркї) 
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дар охири асри ХIХ ” ибтидои асри ХХ пайдо шудааст [4, 37]. Љадидњо нафароне 
буданд, ки барои љорї кардани дигаргунињои куллї дар соњањои маориф ва маданият 
кўшиш мекарданд. Баъдтар ин ѓояњо, инчунин, соњаи сиѐсатро низ дахолат мекунад. 
Њаракати љадидия дар Тотористон оѓоз шуда, минбаъд дар Бухоро, Хева ва Туркистон 
пањн мегардад. Бо маќсади рушди иљтимої ” маданї дар Осиѐи Марказї  дар самтњои 
маориф, таърих, адабиѐт, нашриѐт, дин ва ѓайрањо сардорони љадидњо як ќатор 
дигаргунињоро пешнињод намуданд. Онҳо бо ғояҳои азнавбаҳодиҳӣ ва беҳтаркунонии 
ахлоқ, эътиқод, адолати судӣ, тандурустӣ, беҳтар намудани мақоми зан дар ҷомеа, 
хуллас ҳамаи ҷабҳаҳои ҳаѐт баромад мекарданд. Аз шаш ислоҳоте, ки аз ҷониби 
ҷадидон пешниҳод гардид, аввалинаш ин дар самти маориф буд, ки таъсири бештар ба 
аҳолии Осиѐи марказӣ, ба ҳаѐти сиѐсию маънавӣ расонида буд. Онҳо мактабҳоеро бунѐд 
карданд, ки дар онҷо илмҳои дунявӣ ва забони русӣ дарс дода мешуд. 19 ” уми декабри 
соли 1884 дар хонаи тоҷири тошкандӣ Саид Азимбой, ки бо нигоҳҳои пешравонаи худ 
машҳур буд, аввалин мактаби русӣ кушода шуд, ки дар он намояндагони халқиятҳои 
маҳаллӣ мехонданд. Соли 1886 шумораи мактабҳо ба 14 ва соли 1911 шумораи онҳо ба 
89 адад расид. Муҳлати омӯзиш дар онҳо 4 солро ташкил мекард. Дар ин муддат 
хонандагон забони русӣ, математика, ҳунарҳои гуногун, қонунҳои Русия ва шариатро 
меомӯхтанд. 

Бо мақсади дигаргун кардани низоми маорифи мусалмонӣ ҷадидон аз соли 1893 
мактабҳои усули навро мекушоянд. Амир Абдулаҳад кушодани чунин мактабҳоро дар 
Аморат иҷозат намедиҳад. Лекин соли 1910 дар ноҳияҳои гуногуни Туркистон тақрибан 
50 адад чунин мактабҳо ташкил шуданд. Марказҳои калон Тошканд (20 мактаб) ва 
Қӯқанд (16 мактаб) шуданд. То инқилоби соли 1917 дар Туркистон қариб 100 мактабҳои 
усули нав кушода шуданд, ки дар онҳо кӯдакони аз синни 8 то 10 ” сола таълим 
мегирифтанд. Аз оғози асри ХХ дар ин мактабҳо бо баробари китобҳое, ки аз ҷониби 
тоторҳо, форсҳо ва туркҳо омода шуда буданд, инчунин аз китобҳои муаллифони 
маҳаллӣ низ дарс мехонданд.  

Новобаста аз он, ки низоми ягонаи китобҳо ва дастурҳо вуҷуд надошт, ҷадидон 
кӯшиш мекарданд, ки хонандагон дониши амалӣ гиранд. Барномаи таълимӣ дар 
мактабҳои усули нав хониш, навиштан бо забонҳои туркӣ ва форсӣ, арифметика, 
таърих, география ва ҷои калонро дар он омӯзиши асосҳои динӣ ишғол мекард. Ҳамин 
тариқ, барномаи мазкур нисбат ба низоми ортодаксалӣ маҷмӯи донишҳои васеъро 
медод. 

Омӯзиш дар мактабҳои мазкур барои дигаргун намудани сохтори мавҷуда равона 
шуда буд. Яке аз барномаҳои навро Мунаввар Қорӣ коркард кард, ки дар яке аз 
мадрасаҳои тошкандӣ дарс мегуфт. Барнома доктринаи динӣ, анъанаҳои муқаддас, 
таърихи илми ислом, грамматикаи арабӣ ва туркӣ, ҳуқуқи мерос, арифметика ва 
географияи умумиҷаҳониро дар бар мегирифт. Намояндагони гурӯҳҳои ислоҳотхоҳии 
гуногуни мусалмонии Империяи Рус ҳаракат мекарданд, дар мактабҳои усули нав 
барномаи ягонаро таҳия кунанд. Аксарияти навоварони низоми маориф намояндагони 
буржуазияи хурд буданд: хонандагони мадраса, мансабдорон, як қисми диндорон ва 
дигарон буданд.  

Ҷадидон ба таври куллӣ низоми маорифро дигаргун намуда, диференсиатсияро аз 
нигоҳи иҷтимоӣ пурзӯр намуданд [2, 245]. Барои он миқдори кам, лекин 
зиѐдшудаистодаи мактабҳои ҷадидон намояндагони ҳокимият, мансабдорон ва 
муллоҳоро ташвиш медод, ки ислоҳотхоҳон ҳаракат мекарданд, ки ба маданияти 
минтақа мазмуни дигар диҳанд.  

Мактабҳои усули нав ба мактабҳои стандартӣ таъсири калонро расониданд, 
инчунин онҳоро водор намуданд, ки барномаҳои таълимии худро нав намоянд ва 

методикаи таълимро дигаргун созанд. Ин дар навбати худ норозигии куҳнапарастонро, 

ки усули фонетикии омӯзиши забон ва хат, омӯзиши арифметика, география ва 
махсусан табиатшиносӣ, ки ба фикри онҳо ба ҷаҳонбинии мусалмонӣ зид буд, 
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намехостанд. Новобаста аз он ки дар мактабҳои усули нав диққати махсус ба омӯзиши 
динӣ дода мешуд, руҳониѐн ҷадидонро ба гурез аз усулҳои омӯзиши динӣ айбдор 
мекарданд. Ҷадидон дар навбати худ руҳониѐнро ба кирдорҳои коррупсионӣ ва 
гунаҳкорона айбдор мекарданд. Ислоҳотхоҳони динии Осиѐи Марказӣ чунин 
меҳисобиданд, ки ҳурмат нисбати ислом ва диққат ба вай бо баробари кирдорҳои 
коррупсионӣ ва ғайриахлоқии руҳониѐн паст мешавад. Ба фикри Маҳмудхоҷа Беҳбудӣ 
дигаргунсозии куллии низоми маънавиѐтро аз омода намудани як зумра фақеҳон ва 
руҳониѐн бояд оғоз кард [4, 14]. Яке аз идеологони машҳури ҷадидия Абдулрауф 
Фитрат (1886-1938) бо куҳнапарастии руҳониѐни мусулмон мубориза мебурд. Дар асари 
худ «Баҳс»  нодонӣ ва ба кирдорҳои коррупсионӣ даст задани руҳониѐни Бухороро 
ошкор карда буд, дар китоби дигараш «Ҳикояҳои сайѐҳи ҳинду» сабаби асосии 
пастшавии сатҳи иқтисодии Бухоро ин аз ҷониби руҳониѐн сӯистеъмол кардан аз 

мақомашонро қайд карда буд [5, 256]. 

Бо баробари болоравии ҳаракати инқилобӣ ва миллӣ-озодихоҳӣ қатори ҷадидон 
бештар мешавад. Аксари намояндагони либералӣ ” буржуазӣ дар Бухоро ҷамъ 
мешуданд. Ташкилотҳои ҳаракати ҷадидия дар Бухоро, Самарқанд, Тошканд ва дигар 
шаҳрҳо пайдо шуданд. Дар он ҷойҳо рӯзномаҳои ҷадидон нашр мешуданд. Инқилоби 
соли 1905 ҷадидонро тақсим намуд. Дар байни онҳо ҳаракати радикалӣ ” модернистӣ, 
ки ба дигаргуниҳои куллӣ даъват мекарданд ва қадимичиѐн, ки бо ислоҳоти фиқҳӣ 
маҳдуд шуданро даъват мекарданд, пайдо шуданд. Қадимичиѐн бештар ба тарафдории 
ҳокимияти шоҳӣ гузаштанд, модернистҳо бошанд, нақши босазоро дар рушду нумӯъи 
ҳаракати миллӣ ” озодихоҳӣ гузоштанд. Инқилоб қисми онҳоро ба вирдоби худ 
гирифтор намуд ва қисми дигари онҳо аз ҳаракати ҷамъиятӣ ” сиѐсии замони худ ақиб 
монданро нахостанд. 

Ҳамин тариқ, таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки ҷадидон дар инкишофѐбии  соҳаи 
маориф нақши муҳим бозидаанд ва инчунин саҳми босазои онҳоро дар тараққиѐбии 
ҳаѐти маънавии аҳолии таҳҷоии Аморати Бухоро қайд кардан лозим аст. Бо пайгирӣ 
намудани фаъолияти фарҳангӣ ва маърифатии ҷадидони Бухоро дар аввали асри ХХ 
метавон гуфт, ки он дар соҳаи фарҳанг, маърифати ҷамъиятӣ навовар буда, дар рушди 
ҳуввияти миллӣ, эҳѐи маънавӣ ва рушди тафаккури иҷтимоию сиѐсии халқҳои Аморати 
Бухоро нақши босазо бозидааст. Фаъолияти маърифатӣ ва фарҳангии ҷадидон аз 
доираи маърифат ва фарҳанг берун рафтааст. Тавассути маърифат ҷадидон мушкилоти 
васеътарро ҳал мекарданд. Пеш аз ҳама, ин роҳи халос кардани халқи Аморати Бухоро 
аз ҳолати таназзули феодалӣ ва ақибмондагӣ, бедории ҳавасмандии онҳо барои 
дастовардҳои тамаддуни муосир, озод шудан аз хуруфотпарастӣ, ҷаҳолат ва фанатизм 
мебошад. Ин арзиши асосӣ, рисолати таърихии ҷараѐни ҷадидия ба шумор мерафт.    

 
Адабиѐт: 

1. Раҳмонов Э.Ш. Тоҷикон дар оинаи таърих. – Душанбе: Шарқи озод, 1999. - 80 с. 
2. Ганкевич В. На службе правде и просвещению. Краткий биографический очерк 

Исмаила Гаспринского. – Симферополь: Доля, 2000. – С. 238-260. 
3. Гафаров Н.У. Культурно – просветительская деятельность джадидов в Бухарском 

эмирате, начало ХХ в.: дисс. ... канд. ист. наук. – Душанбе, 1999. – 221 с. 
4. Гафаров Н.У. Джадидизм в Средней Азии в конце ХIХ в. – начале ХХ в.: Автореф. 

дисс. … докт. ист. наук. – Душанбе, 2014. -  45с.  
5. Ташкулов Дж. Основные направления политико-правовой мысли народов 

Узбекистана во второй половине ХIХ первой четверти ХХ вв.: дисс. … д-ра юрид. 
наук. – Ташкент,1995. – 341с.  
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Пулатова М.  А., 

                      старший преподаватель   

      кафедры  общественных наук 

 

МУХАММАД ОСИМИ В КАЧЕСТВЕ МИНИСТРА  

ОБРАЗОВАНИЯ ТАДЖИКСКОЙ ССР 

   
Историки постоянно обращаются к проблеме становления крупной личности. Их 

интересует активная  созидательная деятельность государственных и общественных 

деятелей, представителей науки, образования и культуры той или иной эпохи. Внимание  

историков Таджикистана в особенности привлекает деятельность известных личностей 

советского и постсоветского периода отечественной истории. 
В Советский период  к  процветанию республики привели  созидательный труд  и 

творческая деятельность, патриотизм и любовь к Родине ряда выдающихся личностей  

Таджикистана.  

Одной из выдающихся личностей республики в Советскую эпоху и в первые годы 

истории постсоветского Таджикистана являлся академик Мухаммад Сайфиддинович 

Осими
12

 - знаменитый учѐный, организатор науки и образования, общественный и 

государственный деятель, который посвятил  всю  жизнь служению Отечеству. 

Отличительными чертами личности академика М.С. Осими являлись патриотизм, 

добропорядочность, честь, справедливость,   долг перед Отечеством и преданность 

избранной профессии.  

Основоположник мира и единства - Лидер  нации, Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмон в своей речи по случаю 20-летия Дня государственной независимости 

Республики Таджикистан отметил: «…статус и положение каждой нации определяются по 

степени еѐ вклада в развитие мировой цивилизации и человеческой духовности, в науку, 

литературу, искусство и обогащение сокровищницы высших человеческих ценностей. С этой 

точки зрения роль и труд таджиков в развитии мировой науки, культуры, по всеобщему 

признанию, очень велики… Мы должны этим гордиться и всегда прилагать усилия, с тем 

чтобы стать достойными последователями и наследниками великих представителей своего 

народа, а также всегда хранить пылающим светильник науки, культуры и просвещения»
13

. 

Академик  Мухаммад Сайфиддинович Осими  был известен как ученый, философ, 

политический и общественный деятель  Советской эпохи и первых лет существования 

независимого Таджикистана. Всю  свою жизнь он посвятил  служению Родине и  оставил 

заметный след в отечественной науке и в системе образования. Он отличался высокими 

человеческими  качествами: патриотизмом, преданностью избранной профессии, 

профессионализмом,  чувствами чести, долга, справедливости и пр.  

Мухаммад Сайфиддинович Осими,  будучи ярким представителем науки и культуры, 

государственным и общественным деятелем Таджикистана в советскую эпоху и в первые 

годы государственной независимости, внес неоценимый вклад в развитие республики.  

В  50-е – 80-е  гг. прошлого столетия – в яркий период развития республики, М.С. 

Осими был руководителем ряда  образовательных и научных учреждений: первым ректором 

Таджикского политехнического института, министром образования республики и 

президентом Академии наук Таджикистана.    

                                                           
12  Фамилия М.С. Осими в документах приводится как «Асимов», но среди  общественности Таджикистана он 

известен как «Осими». Поэтому в работе  он упоминается  как Мухаммад Сайфиддинович Осими. При 

обозначении официальных документов и его научных трудов используется  фамилия «Асимов». То есть, под 

«Осими» и «Асимовым» следует понимать одно и то же лицо.   
13Выступление Президента РТ по случаю 20-летия Дня государственной независимости Республики 

Таджикистан // Чумхурият. - 2011. -13 сент. 
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Начиная с 1962 года М. Осими стал министром просвещения Таджикской ССР. В конце 

50- начале 60-х гг. повышение общеобразовательного уровня народа явилось объективной 

потребностью общества. В 60-е-70-е годы в стране вводилось обязательное восьмилетнее, а 

затем – и всеобщее среднее  образование.    

Восьмилетняя школа способствовала поднятию образовательных знаний подростков, 

благодаря чему они становились более подготовленными к жизненной и творческой 

деятельности. 

В  1958 г. Верховный Совет СССР принял «Закон об укреплении связи школы с 

жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР», в соответствии 

с которым в стране с 1 октября 1962 года было  введено обязательное восьмилетнее 

образование для детей от 7 до 15-16 лет. 

В свете этой тенденции обучение, не связанное с производительным трудом, и 

производительный труд, оторванный от обучения, не отвечали современным требованиям 

производства, общественным потребностям и интересам самой личности. Весь строй 

социально-экономических отношений в СССР требовал, чтобы подрастающее поколение было 

хорошо подготовлено к общественно полезному труду. Новая школа должна была гармонически 

сочетать умственный и физический труд учащихся, их теоретическую и практическую 

производственную подготовку. От реализации марксистско-ленинского принципа соединения 

обучения с производственным трудом зависели не только укрепление связи школы с жизнью, но и 

успешное решение задач коммунистического строительства. Отныне главной задачей школы 

являлась подготовка юношей и девушек к жизни. 

Решение этой задачи потребовало дальнейшего совершенствования всей системы народного 

образования. Принятый в 1958 г. общесоюзный закон о реформе системы народного образования 

вплотную подвел к соединению труда на материальном производстве с широким 

политехническим, естественнонаучным и гуманитарным образованием. В соответствии с этим 

законом Верховный Совет Таджикской ССР 28 марта 1959 г. принял  закон «Об укреплении связи 

школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в Таджикской ССР». 

Школы республики стали строить свою работу таким образом, чтобы овладение учащимися 

накопленными человечеством знаниями о природе и обществе сочеталось с обучением 

практическим навыкам, с использованием полученных знаний для непосредственного активного 

участия в коммунистическом строительстве. 

В начале 60-х гг. была осуществлена реорганизация семилетних школ в восьмилетние. В 

Таджикистане особое внимание было обращено на планирование школьного контингента в 

соответствии с перспективами развития экономики каждого района. Как и при осуществлении 

семилетнего всеобуча, особое внимание уделялось такому размещению восьмилетних школ, 

которое обеспечивало бы охват восьмилетним обучением всех детей школьного возраста, 

доступность создаваемых школ с точки зрения их местонахождения для всех учащихся. 

Параллельно с реорганизацией семилетних школ в восьмилетние шла реорганизация 

средних десятилетних школ в одиннадцатилетние общеобразовательные трудовые 

политехнические школы с производственным обучением. 

На 1 сентября 1959 г. в республике имелась 61 средняя школа с производственным 

обучением, а в 1962/63 уч. г. функционировали 279 школ с производственным обучением, в том 

числе 94 – в городах и 185 – в  сельской местности
14

. 

 Мухаммад Осими, приступая к работе в качестве министра образования республики, 

прежде всего разработал для себя четкий план действий. Безусловно, преподавательская 

деятельность была ему знакома, но ему хотелось воочию увидеть работу школ во всех регионах 

республики, проанализировать уровень преподавания, оснащенность школ учебниками, 

наглядными пособиями и т.п. Он посетил многие сельские  школы республики, колесил на 

                                                           
14 Шукуров М.Р. Культурная жизнь Таджикистана в перисд развитого социализма. -Душанбе: Ирфон, 1980. -

С.17. 
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машине по горным кишлакам, выявлял проблемы сельских школ и искал пути их 

реформирования. 

Он предлагал ввести обязательную аттестацию учителей один раз в два-три года. Такая мера 

побуждала учителей  к совершенствованию знаний. 

10 августа 1964 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «Об 

изменении срока обучения в средних общеобразовательных трудовых политехнических школах с 

производственным обучением». С 1 сентября 1964 г. одиннадцатилетние школы с 

производственным обучением стали преобразовываться в десятилетние. 

Наряду с общеобразовательными (дневными) школами, широкое распространение получают 

вечерние (сменные, сезонные) общеобразовательные школы, призванные дать восьмилетнее и 

среднее образование молодежи, занятой в народном хозяйстве. В 1962/63 уч. г. на восьмилетнее 

обязательное обучение перешли все вечерние школы республики. 

Мухаммад Осими исключительно серьѐзное значение придавал введению в республике 

всеобщего восьмилетнего образования, а также   расширению сети школ-интернатов и широкому 

внедрению школ и групп продленного дня. Школы-интернаты были особенно необходимы в 

отдаленных горных районах, где не было условий для продолжения курса обучения после 

окончания начальной школы. Поэтому при планировании строительства школ-интернатов был 

взят курс на их равномерное размещение по территории республики. На данном этапе развития 

экономики и культуры Таджикистана появилась возможность для постановки и решения такой 

задачи. В 1962 г. в Таджикистане имелось 33 школы-интерната (в т. ч. 2 восьмилетние и 31 

одиннадцатилетняя). В 1964/65 уч. г. из 33 школ- интернатов 19 находилось в городах и 14 — в 

сельской местности (в том числе 26 восьмилетних и 7 средних). 

Широкий путь для развития среднего образования в Таджикистане создавался благодаря 

укреплению  материально-технической базы народного образования в годы послевоенных 

пятилеток. Преобразовательные мероприятия осуществлялись  в сельских школах.  Постепенно 

количество средних школ увеличивалось. В  начале 1965 – 1966 учебного года  в  республике 

функционировали 2518 школ, из них 492, т.е. пятая часть, являлись средними. Из 42,2 тысяч 

учащихся  9 – 11 классов   в 1964 – 1965 учебном году   26,6 тысячи составляли учащиеся сельских 

школ
15

. 

Переход от семилетнего к всеобщему восьмилетнему обучению был осуществлен в 1962 – 

1963 учебном году. Если в 1958 – 1959 учебном году в школах республики обучались  343,8 

тысячи детей, то в 1965 – 1966 учебном году их количество составляло 583,3 тысячи детей. 

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР «Об изменении срока 

обучения в средних общеобразовательных трудовых политехнических школах с 

производственным обучением»
16

 от 10 августа 1964 г., все одиннадцатилетние школы с 

производственным обучением были реорганизованы в десятилетние. 

Значительное развитие получили школы и группы продленного дня, созданные в республике 

в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 15 февраля 1960 г. В 

1965/66 уч. г. школ продленного дня и школ с группами продленного дня в Таджикистане 

насчитывалось 291 (против 46 в 1960/61 уч. г.), в том числе в городах— 155, в сельской 

местности— 136
17

. 

К началу 1962/63 уч. г. в республике был завершен переход к обязательному восьмилетнему 

обучению. В резолюции XV съезда Коммунистической партии Таджикистана (декабрь 1963 г.) 

подчеркивалось, что «за отчетный период осуществлен переход от семилетнего ко всеобщему 

восьмилетнему обучению, разработаны и осуществлены мероприятия по укреплению и 

расширению учебно-материальной базы, развитию сети начальных, восьмилетних и средних 

школ, школ-интернатов, школ и групп продленного дня». 

                                                           
15 Усмонов А. Становление и развитие таджикской советской культуры (1917-1991 гг.). Дисс…доктора ист. 

Наук. Душанбе, 2018. -С.200. 
16Справочник партийного работника. М., 1966.- Вып. 6. -С. 357-358. 
17Шукуров М.Р. Культурная жизнь Таджикистана в перисд развитого социализма…-С.19. 
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О значительном увеличении в Таджикистане в этот период контингента  учащихся во всех 

видах школ свидетельствуют следующие данные: 

 

 1959/60 уч. г.      1963/64 уч. г.     1965/66 уч. г. 

   Всего обучающихся ...............   483,2 607,0 721,0 

в т. ч. в общеобразовательных школах всех 

видов 

Из них: 

в начальных, неполных средних 

      и средних школах .................   

392,7 

 

 

370,3 

492,5 

 

 

471,3 

533,3 

 

 

552,3 

 
    

Благодаря усилиям Мухаммада Осими заметные изменения произошли в охвате 

обучением девочек местной национальности. Если в 1960/61 уч. г. в I—XI классах 

общеобразовательных (дневных) школ Таджикистана их обучалось 166,3 тыс., то в 1963/64 

уч. г. — 219,4 тыс., что составляло в отношении к общему числу учащихся соответственно 

45,2% и 46,6%
18

. 

Были разработаны новые учебные планы и программы, Они были построены исходя из 

ведущего принципа советской школы — тесной связи обучения с жизнью, трудом, 

практикой коммунистического строительства. 

Переход на новые учебные планы   по всей стране был завершен в 1962/1963 учебном 

году. В новых учебных планах были поставлены цели: добиться гармоничного сочетания 

преподавания предметов гуманитарного, естественного, естественно-научного, трудового и 

производственно-политического цикла. На гуманитарные предметы было отведено 35,9% 

всего учебного времени, на естественно-математические - 32,72, на трудовое обучение, 

общетехнические и специальные предметы, а также на общественно полезный 

производительный труд -20,9%. На  рисование, пение, физкультуру-10,5%. Такое 

распределение учебного времени способствовало всестороннему развитию учащихся, их 

серьѐзной подготовке к жизни, к труду. 

Учебные планы и программы таджикской восьмилетней и средней школы, 

обеспечивавшие учащимся такой же уровень общеобразовательных и политехнических 

знаний по основам наук, что и в русской школе этого типа, в то же время учитывали 

национальные особенности республики. Они  предусматривали изучение географии и 

истории Таджикистана (в общих курсах этого предмета), улучшение преподавания родного 

языка и литературы. 

Особое значение Мухаммад Осими придавал обеспечению школ педагогическими 

кадрами. Число учителей в общеобразовательных школах республики (всех видов) в 1964/65 

уч. г. составляло 48 583 против 21 407  человек в 1959/60 уч. г. Рост численности 

педагогических кадров происходил за счет подготовки молодых специалистов с высшим и 

средним специальным педагогическим образованием. Так, если число выпускников 

педагогических вузов республики в 1959/60 уч. г. составляло 1 753 человека, то в 1964/65 уч. 

г. – 2 214 человека, причем число учителей с высшим образованием увеличилось с 5 614 в 

1959/60 уч. г. до 10 307 человек в 1964/65 уч .г., то есть достигло почти 36,6% от общего 

числа учителей (против 26,2% в 1959/60 уч. г.). 

Мухаммад Осими придавал особое значение повышению квалификации учителей 

республики. Решению задачи по совершенствованию знаний и профессионального 

мастерства учителя служила сложившаяся в республике система повышения квалификации 

учителей. Основным методическим центром, организовавшим и направлявшим в те годы 

повышение квалификации учителей в Таджикистане, стал Республиканский институт 

усовершенствования учителей. Кроме того, в Таджикистане работали три межрайонных 

                                                           
18 Там же. С21. 
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института усовершенствования учителей: в Ленинабаде, Курган-Тюбе и Кулябе, а также 

областной институт усовершенствования учителей в Горно-Бадахшанской автономной 

области. 

Республиканский и межрайонный институты усовершенствования учителей, 

методические кабинеты районных и городских отделов народного образования использовали 

самые различные формы повышения квалификации. Наиболее распространенной формой 

повышения квалификации были курсы и семинары. Так, в 1962/63 уч. г. на курсах и 

семинарах в республике прошли подготовку 4 064, а в 1963/64 уч. г. - 3 600 учителей. Это на 

460 человек болыпе, чем было намечено планом. В 1964/65 уч. г. в институтах 

усовершенствования учителей обучались 4 013 слушателей, это было на 498 человек больше 

запланированного. 

Важную роль в повышении квалификации учителей сыграла организация их 

самостоятельной работы. В помощь учителям разрабатывались и рассылались различные 

пособия по самообразованию, составлялись списки книг, статей из периодических изданий, 

выпускались методические письма и т. д. 

Более благоприятные условия для самостоятельной работы педагогов создало 

предоставление учителям одного свободного дня в неделю. Эта мера позволила институтам 

усовершенствования учителей улучшить работу годичных постоянно действующих 

семинаров и курсов. Большую пользу принесли командировки учителей в лучшие школы 

страны для изучения передового педагогического опыта. Так, только за два года (1964—65 

гг.) в таких командировках побывали 176 человек. 

Мухаммад Осими уделял особое внимание укреплению материально- технической базы 

школ. Развитие и совершенствование школьного дела потребовали расширения 

ассигнований на народное образование. Этот рост был весьма значителен. Например, если в 

1959 г. на начальные, семилетние, восьмилетние и средние школы было израсходовано 31,8 

млн рублей, то в 1963 - 47,2 млн рублей, т. е. на 48% больше. Помимо этого, значительное 

количество школьных зданий было построено на средства колхозов (инициативное 

стронтельство). С 1961 по 1965 годы включительно, когда Мухаммад Осими работал  

министром просвещения,  в республике были построены и введены в действие 501 

начальная, неполная средняя и средняя школа; в том числе 152 школы  - на средства 

государства, с охватом 73 800 учеников; 349 школ - на средства колхозов, с охватом  54,9 

тыс. учеников.  Мухаммад Осими являлся инициатором создания специнтерната для 

одаренных учеников средних общеобразовательных школ в пригороде Лучоб города 

Душанбе. В этом специнтернате   были охвачены учебой подростки  из различных районов и  

городов республики
19

.  

Таким образом,  учитывая организаторские способности Мухаммада Осими, 

руководство республики выдвинуло его на должность министра просвещения республики и 

на партийную работу в ЦК Компартии Таджикистана. В качестве министра образования он 

принимал меры по укреплению кадрового потенциала, повышению квалификации 

преподавателей и совершенствованию материально-технической базы образовательных 

учреждений республики, придавал особое значение введению всеобщего восьмилетнего 

образования в республике, а также  расширению сети школ-интернатов и широкому 

внедрению школ и групп продленного дня. 
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хадамоти гумрук 

 
 

НАЗОРАТИ ГУМРУКӢ ҲАМЧУН ВОСИТАИ ТАЪМИНИ ҲУҚУҚӢ 

 

Интиқоли молҳо ва воситаҳои нақлиѐт тавассути сарҳади гумрукӣ ” раванди 
мураккаб ва бисѐрмарҳила мебошад. Қонунгузории муосири гумрукӣ на танҳо барои 
якхелагардонии он, балки ба стандартҳои ягонаи ҷаҳонӣ мутобиқ намудани он ва ҳар 
чӣ бештар соддагардонии он равона гардидааст.  

Субъектони фаъолияти иқтисодии хориҷӣ, шахсонӣ воқеӣ ногузир бо муаммоҳои 
вобаста ба ҷойгир намудани мол таҳти низоми муайяни гумрукӣ вомехӯранд.  

Асосгузори сулњу вањдати миллї ” Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми навбатии худ қайд намуданд: «…дар 
стратегияи сиѐсати савдои хориҷӣ дар давраи миѐнамуҳлат бояд ба се самти асосӣ - 
ҳавасмандгардонии содирот, рушди истеҳсолоти ба содирот нигаронидашуда ва 
соддагардонии расмиѐти савдо аҳамияти хосса дода шавад» [1, 6]. 

Мукаммалгардонии назорати гумрукии молҳо ва воситаҳои нақлиѐти тавассути 
сарҳади гумрукӣ интиқолшаванда дар солҳои охир баланд шуда, паст намудани вақти 
гузаронидани амалиѐтҳои гумрукӣ барои ташаккули шароити мусоиди рушди 
мубодилаи байналмилалии молҳо мусоидат мекунад. Соддагардонӣ ва ҳамоҳангсозии 
назорати гумрукӣ барои дохилшавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Созмони Умумии Савдо 
(СУС) мусоидат намуд. Барои њамин тањқиқи масъалаи мазкур дар замони муосир 
муњим мебошад. Бо гузариш ба иқтисодиѐти бозоргонӣ консепсияи нави демократии 
фаъолияти гумрукӣ пайдо гашта, оҳиста ” оҳиста амалӣ мегардад, ки дар инкишофи 
муносибатҳои иқтисодии мамлакат, таҷрибаи ҷаҳонии гумрукӣ - ҳуқуқӣ ва 
қонунгузории гумрукии ба он мувофиқи Ҷумњурии Тољикистон ҳодисаҳои 
прогрессивиро ба ҳисоб мегирад.  

Фазои фаъолияти гумрукӣ, яъне назорати гумрукӣ, аввалан бо Конститутсия ва бо 
қонунҳои давлатӣ ба танзим дароварда мешавад, ки муҳимтарини онҳо Кодекси 
гумруки Ҷумњурии Тољикистон, Қонуни Ҷумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими 
гумрукию тарифӣ» мебошанд. Мувофиқи Кодекси гумруки Ҷумњурии Тољикистон 
фаъолияти гумрукӣ дар Ҷумњурии Тољикистон сиѐсати гумрукии Ҷумњурии 
Тољикистонро ташкил медиҳад, инчунин тартиб ва шартҳои интиқоли мол ва востаҳои 
нақлиѐт аз қаламрави гумрукии Ҷумњурии Тољикистон, ситонидани пардохтҳои 
гумрукӣ, боҷҳои гумрукӣ ва дигар воситаҳои гузаронидани сиѐсати гумрукиро фаро 
мегирад [2,1]. 

Яке аз мақсадҳои сиѐсати гумрукӣ ин таъмини аз ҳама самараноки истифодабарии 
олотҳои назорати гуммрукӣ ба ҳисоб меравад. Аз навташкилдиҳии дар меъѐри 
иҷтимоӣ-иқтисодии мамлакат ба вуқўъ омада, дар фаъолияти гумрукӣ, хусусан ба 
назорати гумрукӣ тағйиротҳо ҷорӣ гардиданд. 

Назорати гумрукӣ дар алоқа бо зиѐдшавии ҳаҷми фаъолият дар фазои гумрукӣ, 
муомилоти молӣ-мусофирӣ, ташаккули алоқаҳои иқтисодӣ-хориҷии Ҷумњурии 
Тољикистон ба инкишофѐбӣ оғоз намуд. Дар алоқа бо он масъалаи актуалии ташкили 
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назорати гумрукӣ дар ин ҷойҳо пайдо гардид. Қаблан назорати гумрукӣ дар сарҳадҳои 
гумрукӣ амалӣ мегардид, аммо бо баромадани истеҳсолкунандагони ватанӣ ба бозори 
хориҷӣ ба гузаронидани назорати гумрукӣ ва азназаргузаронии борҳо дар гумрукҳои 
дохилӣ зарурият пайдо шуд. 

Мақсади асосии баамалбарории назорати гумрукї дар нишон додани тафтишњои 
гуногуни мувофиқатии гузаронидани амалиѐтњои гумрукї ва амали қонунгузории 
гумрукї, риояи онњо аз тарафи шахсони воқеї ва њуқуқї, ки дар фаъолияти гумрукї 
иштирок менамоянд. Хусусият ва мазмуни фаъолияти мақомоти гумрук бисѐртар аз 
назорати гумрукї муайян карда мешавад, ки дар соњаи фаъолияти гумрукї нақши 
муњим дорад. Барои њамин ба он диққат дињем, ки дар фаъолияти мақомоти гумрук 
нақши муњим дар баамалбарории функсияњо, ки иљроиши вазифањое, ки назорати 
гумрукиро таъмин мекунад, дорад.   

Ба инњо дохил мешавад: 
а) љалби мутахассисон, коршиносон барои гузаронидани назорати љиддии 

гумрукї; 
б) гузаронидани њаммонандсозии мол ва воситањои нақлиѐт, биноњо; 
в) тафтиши фаъолияти молиявии шахсони воқеї ва њуқуқї, ки молро тавассути 

сарњади гумрукї интиқол медињанд; 
г) тафтиши фаъолияти иқтисодии хориљии чунин шахсон; 
д) гузаронидани назорати интихобї. 
Объекти назорати гумрукӣ ба ҳисоб меравад:  
- молу воситаҳои нақлиѐте, ки аз сарҳади гумрукӣ интиқол мешавад; 
- ҳуҷҷатҳо ва маълумотҳо барои чунин молу воситаҳои нақлиѐт; 
- шахсони ҳуқуқӣ ва воқеие, ки ба мол алоқаманд ҳастанд ” соҳибони мол, 

шахсоне, ки бо супориши онҳо амал мекунанд, брокерони гумрук, декларантон, 
боркашони гурукӣ ва ҳуҷҷатҳои онҳо; 

- мутобиқати вазъияти воқеӣ ба тартиботи муқаррагардидаи интиқоли молу 
воситаҳои нақлиѐт аз сарҳади гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Ҳангоми назорати гумрукӣ мақомоти гумрук усулҳои интихобиро асос мекунанд 
ва одатан танҳо бо ҳамон навъи назорати гумрукӣ маҳдуд мешаванд, ки барои таъмини 
риояи қонунгузории гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон кифоя аст.  

Ҳангоми интихоби навъи назорати гумрукӣ усули идора намудани таваккал (риск) 
истифода мешавад. Дар ин ҳолат таҳти мафҳуми таваккал эҳтимоли риоя нагардидани 
қонунгузории гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон фаҳмида мешавад.  

Усули идора намудани таваккал ба истифодаи самараноки захираҳои мақомоти 
гумрук барои пешгирии вайрон кардани қонунгузории гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
асос меѐбад, ки:  

1) хусусияти устувор дорад; 
2) бо саркашӣ аз супоридани боҷҳои гумрукию андозҳо дар ҳаҷми ниҳоят калон 

алоқаманд аст;  
3) рақобатпазирии молистеҳсолкунандагони ватаниро халалдор мекунад; 
4) ба дигар манфиатҳои барои давлат муҳим, ки риояаш ба зиммаи мақомоти 

гумрук гузошта шудааст, дахолат мекунад.  
Мақомоти гумрук усулҳои таҳлили таваккалиро барои муайян кардани молҳо, 

воситаҳои нақлиѐт, ҳуҷҷатҳо ва шахсон, ки ба тафтиш, муоина ва дараҷаи чунин 
тафтиш ва муоина дахл доранд, истифода мебаранд. Мақоми ваколатдор оид ба 
масъалаҳои фаъолияти гумрукӣ стратегияи назорати гумрукиро вобаста ба системаи 
арзѐбии таваккал муайян мекунад. 

Чораҳое, ки аз тарафи мақомоти гумрук ҳангоми назорати гумрукӣ амалӣ карда 
мешавад, бо воситаи маҷмўи равандҳо ва ҳаракатҳое, ки ба мукаммалгардонии 
ҳамкории мутақобила байни иштирокчиѐни ин назорат бо мақсади гирифтани 
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натиҷаҳои самаранок равона карда шудааст, амалӣ карда мешавад. Ин ҳолат танҳо бо 
воситаи ташкили дурусти раванди назорати гумрукӣ ба даст оварда мешавад. 

Вазифаи аввалиндараҷаи ташкили назорати гумрукӣ ин пеш аз ҳама 
ҷойгиркунонии шабакаи гумрукҳо ва сохторҳои дахлдори онҳо дар ҷойҳое, ки ба 
алоқаҳои беруниқтисодӣ наздик аст, дар ҷойҳое, ки фаъолияти иқтисодии беруна 
шиддатнок аст, бо мақсади кам кардани вақти интиқоли молу воситаҳои нақлиѐт, 
инчунин шахсони воқеӣ аз сарҳади гумрукӣ ба ҳисоб меравад [3,98].  

Чӣ тавре ки аз таҷриба бармеояд, ҳаҷми асосии корҳо оид ба амалигардонии 
назорати гумрукӣ ба сатҳи гумрукҳо ва дидбонгоҳҳои гумрукӣ рост меояд. Аз ин лиҳоз, 
масъалаҳои вобаста ба муайянкунии сохтори дурусти (оптималии) гумрукҳо 
(дидбонгоҳҳои гумрукӣ), ки мақсадҳо, принсипҳо, самтҳои асосӣ, тартиби ташкили 
ҳамкории мутақобилаи дохилӣ ва берунӣ байни дигар мақомотҳои гумрукро метавонад 
дар якҷоягӣ ифода намояд ” дигар вазифаи асосии ташкили назорати гумрукӣ ба ҳисоб 
меравад.  

Яке аз самтҳои дигари ташкили назорати гумрукї ба ин раванд ҷалб намудани 
иштирокчиѐни фаъолияти иқтисодии беруна, ташкилотҳои нақлиѐт ва алоқа, дигар 
мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, мақомотҳои ҳокимияти иҷроияи давлатӣ ба ҳисоб меравад. 
Нақши асосӣ дар инҷо ба брокерони гумрукӣ, боркашонҳои гумрукӣ, соҳибони 
анборҳои нигоҳдории муваққатӣ ва анборҳои гумрукӣ мансуб аст, ки мақсади 
иштироки бевоситаи онҳо дар амалигардонии амалиѐтҳои гумрукӣ ин соддагардонӣ ва 
тезонидани гузаронидани назорати гумрукӣ, инчунин кам кардани хароҷоти вақт, қувва 
ва воситаҳо мебошад. 

Ҳамин тариқ, танҳо бо роҳи ба даст овардани мувофиқати тамоми чораҳои 
зикргардида, инчунин дигар чораҳои ташкилӣ ва амалӣ ҳангоми аз сарҳади гумрукӣ 
интиқоли молу воситаҳои нақлиѐт шароити зарурӣ барои ташкили самараноки 
назорати гумрукӣ фароҳам оварда мешавад. 

Муаммоҳои асосие, ки субъектҳои фаъолияти иқтисодии хориҷӣ ба он рў ба рў 
мешаванд, аз инҳо иборатанд: 

- мавҷуд набудани дастрасӣ ба иттилоот дар бораи тартиби гузаронидани назорат, 
мўҳлат, маҳал ва тарифи пардохти хизматрасонӣ, махсусан дар маҳалҳои дурдасти 
кишвар; 

- мавҷуд набудани мубодилаи иттилоот байни мақомоти ҷалбгардида, ки дар 
натиҷа соҳибкорон маҷбуранд чандин маротиба ба  мақомоти мухталифи 
барасмиятдарории ҳуҷҷатҳо муроҷиат намоянд; 

- мушкилоти маъмурӣ ҳангоми ҳамкориҳои муштараки воҳидҳо дар дохили як 
мақом (аз ҳамдигар дар масофаи дур қарор доштан, номутобиқатии низоми кор, 
зарурати гирифтани якчанд имзо ва ғайра); 

- аз маҳали хизматрасонӣ дар масофаи дур қарор доштани маҳали пардохти 
хизматрасонӣ; 

- талаб намудани пакети такроршавандаи ҳуҷҷатҳои бақайдгирӣ ва таъсисӣ аз 
ҷониби мақомоти гуногуни танзимкунанда; 

- беасос талаб намудани миқдори зиѐди ҳуҷҷатҳо ва талаботе, ки ба салоҳияти 
ҳамин мақоми давлатӣ дохил намешаванд; 

- мўҳлатҳои тўлонии баррасӣ ва додани ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳанда [6, 8].  
Яке аз роҳҳои ҳалли асосии муаммоҳои зикргардида - ҷорӣ намудани  системаи 

Равзанаи ягонаи барасмиятдарорӣ ва назорати амалиѐти содиротию воридотӣ ва 
транзитӣ мебошад. Ин система имконияти беҳтар гардонидани дастрасӣ ба маълумот ва 
коркарди он, тезонидан ва содда гардонидани интиқоли маълумот байни 
иштирокчиѐни фаъолияти иқтисодии беруна ва мақомотҳои давлатиро медиҳад. 
Истифодаи чунин система ба баландшавии самаранокии чораҳои расмии назоратӣ ва ба 
сарфаи вақти ҳам командони мақомотҳои давлатӣ ва ҳам иштирокчиѐни фаъолияти 
иқтисодии беруна оварда мерасонад [7].   
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Системаи Равзанаи ягона бо мақсади тезонидан ва соддагардонии додугирифти 
маъломот байни иштирокчиѐни фъолияти иқтисодии беруна ва мақомоти давлатӣ ҷорӣ 
карда мешавад. Системаи Равзанаи ягона барои автоматикунонии хароҷотҳо ва то 
ҳадди имкон кам кардани истифодаи ҳуҷҷатҳо дар шакли қоғазӣ ва ивази он бо шакли 
электронӣ ҷорӣ карда мешавад. Он кори вазоратҳо ва мақомотҳоро муттаҳид 
мегардонад, ки барои сарфаи вақт ва маблағи соҳибкорон сабаб мешвад.  

Мақомоти гумрук ҳамчун мақомоти танзимкунандаи тиҷорати хориҷӣ барои 
рушди иқтисодиѐти мамлакат аҳамияти хоса дорад. Аз ин лиҳоз, самаранокии 
фаъолияти он ба самаранокии тиҷорати хориҷӣ таъсир мерасонад. Бинобар ин, бо 
мақсади баланд бардоштани самаранокии фаъолияти мақомоти гумрук 
мукаммалгардонии фаъолияти онҳо мутобиқи як қатор барномаҳои давлатӣ идома 
дорад. 

Дар замони муосир, вақте ки назорати гумрукӣ дар ҳаѐти иқтисодии давлат нақши 
заруриро ишғол менамояд ва ба ҳамкории беруниқтисодӣ байни кишварҳо таъсири 
калон мерасонад, кишвари моро зарур аст раванди тезонидан ва соддагардонии 
расмиѐти гумрукиро тадриҷан афзояд, то ки доир ба ин масъала аз кишварҳои 
тараққикардаи ҷаҳон қафо намонад.  

Назорати гумрукӣ дар фазои фаъолияти гумрукӣ хело муҳим мебошад. Назорати 
гумрукӣ бисѐран хусусият ва мазмуни фаъолияти мақомотҳои гумрукиро муайян 
мекунад. Мақсади асосии назорати гумрукӣ зоҳиркунии мувофиқатии амалиѐтҳои 
гумурукӣ бо амали вазъ ва меъѐрҳои қонугузории гумрукӣ бо роҳи санҷишҳои гуногун 
мебошад, барои ҳамин ҳам, танзими ҳуқуқии қисми фаъолияти гумрукӣ васеъ ва 
гуногун мебошад.  

Дар замони муосир яке аз вазифаҳои авваллиндараҷаи Ҷумҳурии Тоҷиуистон 
таҳияи сиѐсати хирадмандонаи иқтисодӣ-хориҷӣ, фароҳам овардани шароити хуб барои 
ҳаракати молҳои ватанӣ ба бозори хориҷӣ, инкишофдиҳии ҳамкорӣ дар фазои савдои 
байналмилалӣ ба шумор меравад. Унсури муҳими систеамаи идоракунии алоқаҳои 
иқтисодӣ-хориҷӣ ” сохтори гумрукӣ ва дар навбати аввал системаи назорати гумрукӣ 
мебошад.  

Яке аз самтҳои афзалиятноки соддагардонии раванди назорати гумрукӣ ин 
модернизатсияи системаи иттилоотии мақомоти гумрук ба ҳисоб меравад. Дар инҷо 
бояд таносуби самаранокӣ ва сарфанокии расмиѐти гумрукӣ, ки барои баланд 
бардоштани сифати расмиѐти гумрукӣ мусоидат мекунад, ба даст оварда мешавад [10]. 

Дар таҷрибаи мақомоти гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар раванди ташкил ва 
гузаронидани назорати гумрукӣ як қатор мушкилиҳо ба назар мерасад, аз ҷумла 
норасогии мутахассисони баландихтисос, норасогии воситаҳои техникии назорати 
гумрукӣ, зиѐд будани мўҳлати назорат ва барасмиятдарории гумрукӣ, аз ҳамдигар дар 
ҷойҳои дур ҷойгиршавии мақомотҳои назораткунанда ва дигар муаммоҳо. 

Дар марҳилаи муосир яке аз роҳҳои самараноки ҳалли муаммоҳои зикргардида ин 
ҷорӣ намудани системаи Равзанаи ягонаи барасмиятдарории гумрукии амалиѐтҳои 
содиротию воридотӣ ва транзитӣ ба ҳисоб меравад. 

Бо мақсади баланд бардоштани самаранокии гузаронидани назорати гумрукӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин пешниҳод менамоем: 

1. Баланд бардоштани сифати тайѐр намудани мутахассисон дар мактабҳои олии 
ҷумҳурӣ, яъне гузаштан аз нишондиҳандаҳои миқдорӣ ба нишондиҳандаҳои сифатӣ; 

2. Дуруст ба роҳ мондани сиѐсати кадрӣ дар мақомоти гумруки Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, пеш аз ҳама ҷобаҷогузории кадрҳо; 

3. Баланд бардоштани этикаи хизматии кормандони мақомоти гумрукӣ; 
4. Ҷорӣ намудани системаҳои иттилоотии муосир (системаи Равзанаи ягона); 
5. Истифодаи воситаҳои техникии муосири назорати гумрукӣ дар мақомоти 

гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
6. Мукаммал гардонидани қонунгузорӣ вобаста ба ташкили назорати гумрукӣ.  
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Ҳамин тариқ, назорати гумрукӣ яке аз марҳилаҳои муҳими расмиѐти гумрукӣ буда, 
аз ташкили дуруст ва самараноки он ҳаҷми гардиши савдои беруна вобастагии зич 
дорад.    

Илова бар он, назорати гумрукӣ унсури муҳими фаъолияти гумрукӣ ба ҳисоб 
меравад ва ин яке аз муассисаҳои базавии иқтисодиѐт буда, механизми он дар замони 
муосир бо муваффақият амалӣ гардида, дар инкишоф ва такмилѐбӣ иқтидори калон 
дорад. 
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 фанҳои ҷамъиятї 
   

 
ВАЗИФАИ ЉАМЪИЯТИИ ДОНИШЉЎ - ВОСИТАИ ДАРКИ  

АРЗИШЊОИ МАЪНАВЇ 
 
Тайѐр намудани мутахассиси муосири ба талаботи љамъият љавобгў дар баробари 

додани дониш, ташаккули малака мањорати тахассусї таќозо менамояд, ки ў 
ботаљрибаи кор дар љомеаи мењнатї, муносибатњои тобеияту роњбарї 
мусаллањгардонидашуда, њамзамон дар онњо ќобилияти ташкилотчигї ва мустаќилї, 
њалкардани муаммоњои нкишоф дода шавад. Дар партави ин гуфтањо кор карда 
баромадани низоми супоришњо дар гурўњи академии муассисаи тањсилоти олї, интихоб 
ва љобаљогузории донишљуѐн дар вазифањои масъули љамъиятї ањамияти хоса касб 
менамояд. 

Муаллифи ин сатрњо андешањои худро доир ба ташкили коллектив дар яке аз 
маќолањои худ баѐн карда, дар он номгўи супоришњоеро, ки бе ягон шубња ва дудилагї  

ба зиммаи донишљўѐн гузошта мешаванд номбар карда буд [6]. Хотиррасон мешавем, 
ки супоришњо вазифањои зеринро дарбар мегирифтанд: 1. Сардори гурўњ. 2. Муовини 
сардори гурўњ. 3. Раиси иттифоќи љавонон. 4. Раиси иттифоќи касаба. 5. Масъули кор 
бо духтарон. 6.  Комиссияи академї. 7. Комиссияи интизом ва тозагї.  8. Комиссияи 
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иљтимої. 9. Комиссия оид ба фарњанг. 10. Гурўњи иттилоот. 11. Њайати тањририя. 12. 

Солноманавис. 13. Суратгир. 14. Комиссияи назорат [6].  
Мураббии коллектив бо назардошти вазифањои тарбиявї, равияи тахассус ва 

маќсаду мароми тайѐр намудани мутахассис метавонад ба ин номгў вазифањои дигарро 
низ њамроњ кунад. 

Низоми мазкур тибќи таълимот дар бораи ташаккули шахс дар фаъолият тањия 
гардида, дар  раванди таълиму тарбия дар гурўњњои донишљўи аз санљиш гузаронида 
шуд.   

Илми фалсафа собит месозад, ки фард дар рафти фаъолияти  худ олами атрофро 

дигар мекунад. Дар як ваќт ба аќидаи психологи маъруф А.В. Петровский [9,84]  вай 
худро низ таѓйир медињад ва ба шахсият табдил меѐбад. Айнан њамин тавр, гурўњи 
иљтимої дар фаъолияти якљояи ањамияти љамъияти дошта  низоми муносибатњои 
байнишахсї ва њамкории байнишахсиро ташаккул ва таѓйир дода, ба коллектив табдил 

меѐбад. «Њар як одам мегўяд, - А.В. Петровский [9,125], - мутобиќи    сифатњои корї ва 
шахсї, бо мавќеъ ва наќши худ, яъне њуќуќ ва ўњдадорињои доштааш, бо нуфузаш, ки 
хизмат ва сањмашро дар кори умумї инъикос менамояд дар гурўњ љои худро дорад. Аз 
ин љост, ки сохти гурўњ аз иерархияи (зина ” дараљаи мансабу мартаба)  нуфуз ва 
маќоми аъзои он иборат мебошад. Дар ќуллаи ин зина сарвари гурўњ меистад, ки 
њуќуќи ба зимма гирифтани ќарорњои аз њама муњим ва њаѐтии ба манфиати тамоми 
аъзои гурўњ дахлдорро дорад. Одатан таъкид карда мешавад, ки сарвар метавонад ва ѐ 
наметавонад, ки роњбари расмї бошад, ба њар њол дар як симо таљассум ѐфтани  сарвар 
ва роњбар ба маќсад мувофиќ мебошад».  

А.С. Макаренко ќайд карда буд, ки «Эътиќоди амиќ дорам, ки тарбияи шифоњии 
мо, яъне  гуфтугўњои беохир дар бораи чизњои хуб бе машќи мувофиќонаи рафтор мањз 
зиѐноварии љинояткоронае аст. Шууре, ки бе таљриба бунѐд шудааст, гарчанд дар 
шаклњои зиѐди сергапона ифодаи худро ѐбад њам, пеш аз њама нотавон аст ва бар замми 
ин танњо асту ягон таљрибаи  навро эљод карда наметавонад. Ин барои љомеаи мо 

хатарнок мебошад» [6, 81-82]. Педагоги маъруф бо ин гуфтањои худ таъкид менамояд, 
ки фаъолият барои татбиќи маќсадњои тарбиявї омили њалкунанда аст.  

Дар љои дигар ин мураббии иќтидори воќеии  педагогикаро дар дигаргунсозии 
моњияти инсон дар амал намоишдода ба моњияти коллектив равшанї андохта 
навиштааст: «Коллектив чист? Ин, - чї   хеле, ки педагокњо (назарияи педагогие, ки 
солњои сиюми асри гузашта дар мактабњои шўравї маќом пайдо карда буд ” М.Ќ) 
даъво мекарданд, - одамони бо њамомадаи оддї, гурўњи оддии фардњои 
њамкорикунанда нест. Коллектив маљмўи шахсиятњои муташаккилест, ки органи 
коллективро …, яъне ташкилоти симоњои ваколатдор, боваринокро доранд ва масъалаи 
муносибат ба рафиќ ” акнун масъалаи дўстї, муњаббат, масъалаи њамсоягї набуда, 
масъалаи тобеияти љиддї мебошад. То њатто, дўстон дар шароити якхела ќарор дошта 
бошанд њам, дар як саф ќадам зананд њам онњоро нафаќат риштањои дўстї 
мепайвандад, балки онњо бо ўњдадорињои умумї дар кор, иштироки умумї дар кори 

коллектив  бо њам пайваст шудаанд» [6,141].  
Агар ин гуфтањоро ба гурўњи донишљуѐн татбиќ намоем, пас зарурати роњандозии 

чунон муносибатњое падидор мегардад, ки тибќи он даъвои «тањсил дар мактаби олї 
кори шахсии донишљў аст» бояд аз байн равад. Њар як аъзои гурўњ нафаќат барои худ, 
барои њамсабаќи худ, тамоми гурўњ масъул будани  худро  дарк  намояд.  Ин вазъиятро 
бо роњи ба зиммаи њар яки онњо гузоштани вазифае ба амал овардан мумкин аст.  

«Одам ” коллектив ” љамъият ” ин  аст системаи муносибатҳое, ки ” навишта    буд  
В.А. Сухомлинский, ” ба   туфайли он коллектив қувваи тарбиятгари арбоби фаъоли 
љамъиятие мегардад, ки нисбат ба проблемаҳои гражданию ҷамъиятї басо ҳассос аст, 
тарбиятгари шањрванде мегардад, ки ба ташвиш, кору бори мамлакат  шарик аст. 
Муносибатҳои шањрвандии дуруст ташкилшуда   аломати хоси коллективи ҳакикї 
буда, дар ин ҳол шахс  худро бо чамъият тан ба тан ҳис мекунад, зуњуротї аниќу аѐнии 
манфиату муаммоҳои ҷамъиятиро мебинад ва бошуурона роњи мубориза бањри ин 
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манфиатҳоро интихоб мекунад. Маҳз њамин гуна мубориза фаъолияти љамъиятиест, ки 
миѐни тарбиятгару тарбиятгир муносибатњои олии махсус ” муносибатҳои ҳамфикрии 

ғоявї, муносибатҳои иттифокчию бародарони муборизро мукаррар месозад [9,226]. 
Дар заминаи ин њамин аќидањо ва таљрибаи ба дастомада мазмун ва мундариљаи 

супоришњои љамъиятї тањия гардид, ки моњияташонро мухтасар баѐн менамоем.  
Сардори гурўњ: роњбарии умумї, таъмини риояи тартиботи дохилии донишгоњ аз 

љониби донишљуѐн, назорати иљрои ўњдадорињои масъулини самтњо, робита бо 
сохторњои роњбарикунандаи факулта, њамоњангсозии фаъолияти масъулини 
ташкилотњои љамъиятї (раисони иттифоќи љавонон, иттифоќи касаба, шўрои 
духтарон), комиссияи назорат, тайѐр намудани маводњои маљлисњои гурўњ, ташкил ва 
гузаронидани маљлиси гурўњ бо супориши куратор. 

2. Муовини сардори гурўњ: њамоњангсози фаъолияти масъулини комиссияњои 
академї, оид ба фарњанг,  интизом ва тозагї, иљтимої, гурўњи иттилоот, њайъати 
тањририя, солноманавис, суратгир, иљрои вазифаи сардори гурўњ њангоми њозир 
набудани ў. 

3. Раиси иттифоќи љавонон: татбиќи сиѐсати давлатии љавонон, робита бо созмони 
иттифоќи љавонон дар донишгоњ, амалї намудани наќшањои кории ректорат, созмони 
љавонони донишгоњ ва деканат доир ба фаъолияти љавонон, таъмини иштироки 
донишљўѐн дар чорабинињои вилоятї, шањрї ва донишгоњ, ба наќшагирї ва амалї 
намудани чорабинињои гурўњ якљоя бо дигар масъулини самтњо, бурдани корњои 
тарѓиботї љињати ташаккули мавќеи фаъолонаи њаѐти љамъиятї, оштинопазири 
нисбати падидањои номатлуб, терроризм ва экстеримизм.    

4. Раиси  шўрои духтарон: баланд бардоштани фаъолнокии духтарон, љалби онњо 
ба мањфилњои илмї, варзиши ва њунарї, такомули худшиносї, нигоњдории мавќеъ ва 
нуфузи духтарона, риояи ахлоќу одоби њамида, тайѐр намудани духтарон ба њаѐти 
оилавї, пешгирии табъиз.  

5.  Раиси иттифоќи касаба: ташкили корњои тарѓиботї оид ба наќш ва моњияти 
иттифоќњои касаба, љалби донишљуѐн ба сафи иттифоќи касаба, омодагии онњо ба дифо 
аз њуќуќњои худ, таъмини иштироки донишљуѐн дар чорабинињои иттифоќњои касаба, 
баррасии шароити манзили донишљуѐн ва таъминоти моддии онњо. 

6. Комиссияи академї: баррасии масъалањои раванди таълим, назорати 
мављудияти воситањои айѐнї ва техникии таълим, назорати мунтазами иштироки 
донишљуѐн ба машѓулиятњо ва њозир шудани онњо бо воситањои зарурї барои 
машѓулият, таъмини фаъолнокї дар машгулиятњо ва дараљаи азхудкунии фанњо, 
ташкили омодагии якљоя ба машѓулият ва санљишњо, роњандозии омўзиши асарњои 
илмии нав, тарѓиби навгонињои илм, мулоќот бо олимон, ташкили расонидани кўмаки 
амалї ба донишљуѐни дар азхудкунии маводњои таълимї мушкилидошта, ташкили 
машѓулияти иловагї ва машваратњо дар њолатњои зарурї. 

7. Комиссияи интизом ва тозагї: назорати давомот, назорати холат ва  омодагии 
толор барои машѓулият, таъин намудани навбатдор ва назорати фаъолияти он, дар 
њолати коршоям нигоњ доштани воситањои техникї ва айѐнии таълими дар толор 
љойгирбуда, одаткунонидани донишљуѐн ба эњтироми мењнати фаррошон,   риояи 
низоми сарулибоси донишљуѐн ва намуди зоњирии онњо, баррасии њодисањои бесабаб ба 
машѓулиятњо њозир нашудани донишљуѐн.   

8. Комиссияи иљтимої: баррасии вазъи оилавї ва иљтимоии донишљуѐн, чўстўљўи 
имконияти бењтар намудани онњо, дарѐфти корњои љамъиятии музднок ва љалби 
њамсабаќон ба онњо, ташкили хазинаи дастгирї, бохабар будан аз вазъи саломатии 
њамкурсон, ташкили аѐдат дар њолати беморї.  

9. Комиссия оид ба фарњанг: ба роњ мондани фарњанги муошират ва маданияти 
нутќ дар байни њамсабаќон, эњтироми њамдигар, ташкили фазои эљодкорона дар гурўњ, 
омўзиши табъу завќ, шавќу њаваси аъзои гурўњ, роњандозї намудани майлу раѓбати 
онњо ба мањфилњои дар донишгоњ ва факултет амалкунанда, ба наќшагирї ва амалї 
намудани тамошои якљояи филм, асари сањнавї, ташкили муњокимаи онњо,  мутолиа ва 
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муњокимаи якљояи китобњои бадеї,  ташкили мулоќот бо санъаткорон, адибон.  
10. Гурўњи иттилоот: таъмини мунтазами ахборотдињї доир ба њаѐти љамъиятї ва 

навигарињои донишгоњ, шањр, вилоят, кишвар дар асоси љадвал ва шаклњои зарурї, 
ташкили маъхази маводи љамъовардашуда, таъмин намудани њайъати тањририя бо 
маводњои зарурї. 

11. Њайати тањририя: баровардани газетањои деворї, вараќањо, табрикномањо ба 
муносибати рўзи таваллуди њамкурсон, омодасозии хабар, маќолањо ва муваффаќ 
шудан ба чопи онњо дар нашрияњо, лоињаи ќарорњо маљлиси гурўх доир ба масъалањои 
муњокимашаванда. 

12. Солноманавис: ќайди мунтазами номгўи воќеа ва рўйдодњо дар љањон, кишвар, 
вилоят, шањр,  донишгоњ, гурўњ, тайѐр намудани маљмўањои дастнавис дар охири сол ва 
маљмўаи љамъбасти њангоми хатм.  

13. Суратгир: инъикоси њаѐти њаррўзаи гурўњ, интихобан тайѐр намудани аксњои 
гирифташуда ва тибќи мавзўъњо гурўњбандї намудан ва нигоњ доштани онњо.  

14. Комиссияи назорат: назорати иљрои ќарорњои ќабулшуда, љамъовардан ва 
тањлили гузоришњо доир ба корњои ба анљомрасида, тайѐр намудани њисоботи солона. 

Ба таври зайл ташкил шудани фаъолияти донишљуѐн имконият медињад, ки онњо 
на дар сухан, балки дар амал фаъол бошанд. Пешравї ва муваффаќият фаќат ба шарти 
аз љониби њар яки онњо иљрошудани ўњдадорињои ба зиммаашон гузошта шуда, 
ташаккули њисси масъулият барои гурўњ  имконпазир мегардад.   

Њамин тавр, супоришњои љамъиятии дуруст ва максаднок фикр кардашуда ва бо 
њадафњои мушаххас роњ андохташуда метавонад  донишљуѐнро бо чунин арзишњои 
маънавї ва хислатњои инсонї, аз ќабили ватандўстї ” иштироки фаълона дар 
равандњои љамъиятї, сањмгирї дар ободкориву созандагї; инсонпарварї ” некї, 
дасткушодї, муњаббат ва ѓамхорї дар њаќќи наздикон ва њисси масъулият нисбати кори 
умум;  худтарбиякунї ” худомўзию  худбањодињї, худинкишофдињї, бошарафї, 
бартараф намудани бефарќї; худтакмилдињї ” ќадр  карда тавонистани ваќт ва нерўи 
љисмонию  зењнї, истодагарї нафаќат шинос мекунад, балки онњоро ташаккул њам 
медињад. Ин хама бо фаъолият, интизом ва бардошт муяссар мегардад.  
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САМТҲОИ ТАШАККУЛИ ИНТИҚОЛИ МОЛ БАРОИ ИСТИФОДАИ ШАХСӢ 

ТАВАССУТИ ВОСИТАҲОИ НАҚЛИЁТИ ҲАВОӢ 

 

Интиқоли байналхалқӣ хусусан тавассути воситаҳои нақлиѐти ҳавоӣ, роҳи оҳанӣ, 

автомобилӣ ва обӣ амалӣ гардонида мешавад. Дар ин ҷода инчунин ҳангоми интиқоли мол 

ва воситаҳои нақлиѐт аз сабаби суръатан баланд будани интиқол тавассути воситаҳои 

нақлиѐти ҳавоӣ истифодаи васеи он низ зарур мебошад. Бинобар дар ҳар як мамлакат, 

хусусан дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ин намуди воситаи нақлиѐти дарболо қайдшуда 

истифода мешавад. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ин воситаи нақлиѐт бештар барои интиқоли мусофирон 

истифода менамоянд, зеро интиқоли мол тававссути ин воситаи нақлиѐт аз нуқтаи назари 

арзиш гаронтар мебошад. Бинобар бо воситаи нақлиѐти қайдшуда шахсони воқеъӣ молҳоро 

барои истифодаи шахсӣ метавонанд интиқол диҳанд. Дар ин самт низ вайронкунии қоидаҳои 

интиқол ба чашм бештар намуддор мегардад, аз ин лиҳоз таъмини дурустии ташкили 

назорати гумрукӣ  ва таъмини риояи қонунгузории гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми 

интиқоли шахсони воқеъӣ бо молҳои истифодаи шахсӣ масъаланок мебошад. 

Ҳангоми таҳлили сарчашмаҳои илмӣ ва таълимӣ хулоса бароварда қайд намудан 

мумкин аст, ки назорати гумрукӣ – ин яке аз усулҳои амалинамоии сиѐсати гумрукии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, дорои як қатор чораҳое мебошад, ки аз ҷониби мақомотҳои 

гумрукӣ дар доираи таъмини аз ҷониби иштирокчиѐни ФИХ риояи талаботи меъѐрҳои 

қонунгузории гумрукӣ амал  гардонида мешавад [1]. Мақсади асосии он бошад муайянкунии 

мувофиқатии амалиѐти аз ҷониби иштирокчиѐни муносибатҳои гумрукӣ-ҳуқуқӣ ва амалҳо 

дар соҳаи фаъолияти гумрукӣ дар асоси талаботи меъѐрҳои қонунгузории гумрукӣ 

амаликунанда ва дар асоси ин зоҳиркунии қоидавайронкуниҳои гумрукӣ ба шумор меравад. 

Бо мақсади тезонидани расмиѐти назорати давлатӣ ҳангоми интиқоли молҳо аз 

қаламрави гумрукӣ муоинаи гумрукӣ метавонад бо иштироки ҳамаи мақомотҳои давлатии 

амаликунандаи назорат дар ҳудуди гумрукӣ гузаронида шавад. 

Озодкунӣ аз шаклҳои муайяни назорати гумрукӣ бо кодекси дахлдор [2], шартномаҳои 

байналхалқии эътирофнамудаи мамлакат муқаррар карда мешавад.  

Бо мақсади камгардонии вақт барои гузаронидани назорати гумрукӣ ва баланд 

бардоштани самаранокии он аз ҷониби мақомоти гумрук метавонад воситаҳои техникии 

назорати гумрукӣ истифода шавад, ки номгӯй ва тартиби тадбиқи онҳо бо қонунгузории 

мамлакат муқаррар карда мешавад. (ниг. Ба расми 1.). 

 

 

Воситаҳои техникии назорати гумрукӣ 

Воситаҳои 

техникии 

кофтукоб 

Воситаҳои 

техникии муоинаи 

ҷойҳои 

дастнораси 

объектҳои 

назорати гумрукӣ  

Воситаҳои 

махсуси қайдӣ 

Воситаҳои 

техникии 

кофтукоби 

маводҳои 

мухаддир 

Расми 1. Воситаҳои техникии назорати гумрукӣ 
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Воситаҳои техникии нишон додашуда бояд барои ҳаѐт ва саломатии инсон ва 
ҳайвоноту наботот безарар буда, ба шахсон ва ѐ молҳо набояд талафот диҳанд. 

Схемаҳои воқеии ҳозираи технологӣ оид ба назорат ва гузаронидани амалиѐт бо 
молҳо дар нуқтаҳои гузаргоҳҳои мушаххас аз ҷониби шӯъбаҳои минтақавии сарҳади 
давлатӣ тасдиқ карда мешаванд. 

Дар ҷойҳои дохилшавӣ ба ҳудуди гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ѐ хориҷ шудан 
аз ин қаламрав бо мақсади декларатсикунонӣ молҳои истифодаи шахсӣ системаи 
коридорӣ тадбиқ карда мешавад [6]. 

Татбиқи системаи долонӣ интихоби мустақилонаи шахсони воқеъиро, ки аз 
сарҳади гумрукӣ интиқол меѐбанд, барои декларатсиякунонии гумрукӣ дар шакли хаттӣ 
нисбати молҳои истифодаи шахсӣ ва долони мувофиқ оид ба амалинамоии амалиѐти 
гумрукӣ пеш меорад [6]. 

Талабот нисбати ташкили системаи коридорӣ дар маҳалли воридшавии молҳо ба 
қаламрави гумрукии ҶТ ва баромадан аз ин қаламрав бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муайян карда мешавад. Долони сабз ҷои махсуси таъин ва воридотӣ 
мебошад, ки барои шахсони воқеӣ аз сарҳади гумрукӣ бо бағоҷҳои ҳамроҳикунандаи 
моли онҳо, ки барои истифодаи шахсӣ муқаррар шудааст, инчунин таҳти декларатсияи 
гумрукӣ қарор намегиранд, мувофиқ карда шудааст. 

Инчунин ҳангоми интиқол бо воситаи нақлиѐти ҳавоӣ инчунин ҳолатҳое пеш 
меоянд, ки шахс барои истифодаи хусусӣ молҳои аз меъѐр зиѐд муқаррар шударо 
интиқол доданӣ мешаванд, бинобар дар ин лаҳза инчунин декларатсиякунонии он бо 
хоҳиши шахси воқеъӣ амалӣ гардонидашуда он мол аз ҷойҳои махсус гузарогнида 
мешавад, ки инро ба таври мухтасар долони сурх номидан мумкин аст. 

Тартиби интиқоли мол аз ҷониби шахсони воқеӣ барои истифодаи шахсӣ аз 
сарҳади гумрукӣ инҳоро муайян мекунад: 

- меъѐрҳои гурӯҳбандии мол ҳамчун мол барои истифодаи шахсӣ; 
- меъѐри арзиш, миқдор ва вазн барои ҳаракати молҳои истифодаи шахсӣ бо 

озодкунӣ аз пардохтҳои гумрукӣ; 
- ҳолатҳои озодкунӣ аз пардохтҳои гумрукии намудҳои алоҳидаи мол барои 

истифодаи шахсӣ; 
- тартиби истифодаи боҷҳои гумрукӣ ва андоз нисбати моле, ки барои истифодаи 

шахсӣ истифода бурда мешавад [2,161]. 
Бо хоҳиши шахсе, ки молро барои истифодаи шахсӣ интиқол медиҳад, нисбати ин 

гуна молҳо тадбиқи амалиѐти гумрукии бо ин гуна шартҳо ҷавобгӯъ амалӣ шуда 
метавонанд:  

- ҷойгиркунӣ барои нигоҳдории муваққатӣ;  
- гузоштан таҳти расмиѐти гумрукӣ мувофиқи КГҶТ;  
- баровард аз қаламрави гумрукии ҶТ, агар онҳо ҷои омадарасиро тарк накарда 

бошанд[6]. 
Бо ба ҳисоб гирифтани таҳлилҳо болоӣ мухтасар намуда, гуфтан мумкин аст, ки 

декларатсиякунонии молҳо барои истифодаи шахсӣ аз ҷониби шахсони воқеъӣ ҳангоми 
убури онҳо аз ҳудуди гумрукӣ бо пешниҳоди молҳо ба мақомоти гумрукӣ амалӣ 
гардонида мешавад. 

Декларатсиякунонии молҳо барои истифодаи шахсӣ дар шакли хаттӣ бо тадбиқи 
декларатсияи гумрукии мусофирӣ ба вуҷӯъ меояд. Шакли декларатсияи гумрукии 
мусофирӣ, тартиби пур намудани он, инчунин пешниҳод ва қайди он бо Фармони 
ХГҲҶТ[5] муайян карда мешавад. 

Ташкили назорати гумрукӣ дар гузаргоҳи гумрукии ‚Майдони ҳавоӣ‛ аз рӯи 
қоидаҳои маъмулан қабулшудаи назорати гумрукӣ, ки дар Кодекси гумрукиии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар шудаанд, сурат мегирад. 

Амалиѐти гумрукии назорати гумрукӣ ва барасмиятдарории баҷоч ва мусофирони 
тавассути гумруки қайдшуда ба роҳ монда мешавад, вобаста аз ҳаҷми моле, ки онро 
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шахсони воқеъӣ интиқол медиҳанд ва ѐ вобаста аз оне, ки шахсони воқеъӣ бо худ бағочи 
дастиро интиқол медиҳанд, ба роҳ монда мешавад.  

Самтҳои ҳаракат ба ҳар як долон ва даромадгоҳ ба ҳар як долон аниқ муайян ва 
таври фарқкунанда ишора шудааст. Воридшавӣ ба долони "Сурх" бо рамзи махсуси 
графикӣ дар шакли хати сурх дар пасзаминаи сафед, инчунин долони сурх ва канали 
сурх, гумрук ва гумрук, инчунин молҳое, ки бо ин долон интиқол мешаванд бо забонҳои 
русӣ ва англисӣ қайд шудаанд, инчунин вобаста аз ҳаҷми моле, ки интиқол дода 
мешавад, намудҳои гуногуни декларатсияҳо пур карда мешавад. Агар шахс бо худ 
молҳои декларатсияшавандаро надошта бошад, он гоҳ бо долони сабз интиқол 
мешаванд, ки дар болои он низ қайд шудааст (интиқол бо ин долон бидуни дар худ 
доштани молҳои декларатсияшаванда). 

«Ҷои воридшавӣ ба долони "сабз" ва ҷои баромадан аз долони "сабз" бо рахҳои 
сабз 15 см (хатсайрҳои минтақаи назорати гумрукӣ) нишон дода мешаванд. Масофа 
байни хатҳо, ки ҷои воридшавиро ба долони "сабз" ва ҷои баромадро аз долони "сабз" 
мутобиқи талабот нишон медиҳад, беш аз 2 метр аст.» Бо нияти ошкороӣ декларант бо 
тартиби муқарраршуда декларатсияи мусофириро (шакли эъломияи хаттиро муроҷиат 
кунед) ба шахси мансабдор пешниҳод менамояд, шахси мансабдор бошад дар навбати 
худ вобаста ба ҳолат ӯро ба "долони сурх" мефиристад ѐ бо тартиби муқарраршуда 
декларатсияи мусофиркашонро қабул мекунад [4] . Схемаи ташкили назорати гумрукӣ 
бо истифодаи долонҳо дар расми 2 нишон дода шудааст. 

 
Долони ранги сурхи он хусусан барои интиқол мусофироне муқаррар шудааст, ки 

онҳо молҳои бо худ интиқолдиҳандаро таҳти декларатсияи гумрукии хаттӣ қарор 
медиҳанд, инчунин бо ризогии онҳо молҳои онҳо таҳти ин шакли декларатсиякунонӣ 
интиқол меѐбанд. 

Долони дигар (сабз) бошад барои он шахсоне муқаррар шудааст, ки моли 
декларатсияаашон ҳатмибударо надоранд. Ҳамин тариқ, мусофир ба долони қайдшуда 
самтнок гашта, амали аҳамияти ҳуқуқидоштаро амалӣ менамояд, ки он шаҳодати дар 

Мусофир (декларант) шакли декларатсиякунонӣ ва ба он 

долони мувофиқро мустақилона интихоб менамояд 

Долони савбз Долони сурх 

Дар он ҳолате интихоб 

карда мешавад, ки агар 

мусофир бо худ моли 

деларатсияаш ҳатмибударо 

интиқол намедиҳад. 

Ҳангоми интиқоли молҳое 

истифода карда мешавад, 

ки декларатсиякунии онҳо 

ҳатмӣ мебошад. Инчунин 

дар ин долон бо хоҳиши 

мусофирон мол метавона 

дар шакли хаттӣ 

дпекларатсия карда шавад. 

Расми 2. Схемаи ташкили назорати гумрукӣ бо истифодаи  долонҳо 
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дасти мусофир надоштани молҳои декларатсияашон ҳатмибуда, инчунин дар он 
надоштани молҳои бо худ интиқолнаѐбандаро дорад [4]. 

Баромади шахси воқеӣ аз ‚долони сабз‛ маънои анҷом ѐфтани назорати гумрукии 
молҳоеро дар назар дорад, ки ҳангоми интиқол аз қитъаи сарҳади гумрукии мамлакат 
таҳти декларатсиякунонии хаттӣ қарор намегиранд.  

Назорати гумрукӣ дар долони "сабз" аз ҷониби шахси мансабдори дидбонгоҳ ба 
таври интихобӣ дар асоси талабот, бо ба ҳисоб гирифтани таҷрибаи амалии ӯ, 
маълумоти оперативӣ, истифодаи системаи идоракунии хавфҳо ба вуқӯ меояд. 

Ҳангоми назорати гумрукӣ дар бағоҷе, ки аз хориҷи кишвар интиқол дода 
шудааст, моле муайян карда шудааст, ки нисбати онҳо маҳдудиятҳо ҷорӣ шудааст ѐ 
маҳдудият доранд ва / ѐ пардохти пардохтҳои гумрукӣ талаб менамоянд, нисбати ҳама 
молҳои дар дохили бағоҷи аз хориҷа фиристодашуда мавҷуда, мақомот гумрукӣ 
иҷозати ин гуна молҳоро рад мекунад". 

Сархати сеюми банди зикршуда [4] танҳо он вақт муҳим аст, агар шартҳои зерин 
риоя гарданд: 

- мусофир вазни бағоҷи интиқолшавандаро аниқ донад; 
- мусофир ном, миқдор ва арзиши ҳама чизҳои дар бағоҷи интиқолшавандаро хуб 

донад; 
- мусофир қонунгузории гумрукро оид ба манъ, маҳдудият ва ҳисобу пардохти 

пардохтҳои гумрукиро нисбати моле, ки аз сарҳади гумрукии мамлакат аз ҷониби 
шахсони воқеӣ барои истифодаи шахсӣ интиқол дода мешавад, хуб донад. 

Ҳамин тариқ, маълум мешавад, ки пур кардани декларатсияи гумрукии мусофирон 
барои бағоҷи бидуни ҳамроҳбуда бевосита пеш аз назорати гумрукӣ ва 
барасмиятдарории он ҳамон вақт маъно дорад, ки агар бори интиқолшаванда алакай 
оварда шуда, ба нуқтаи гузариш ва анборҳои нигаҳдории муваққатӣ воқеъ бошад. 
Инчунин, метавон изҳор кард, ки пешниҳоди ‚декларатсияи пешакӣ‛ на танҳо самараи 
назорати гумрукиро паст мекунад, балки гузарондани амалиѐти гумрукиро мушкил 
менамояд. 

Қайд намудан бамаврид аст, ки пур кардани банди мазкури декларатсияи 
гумрукии мусофирон, инчунин дигар бандҳо, дорои аҳамияти ҳуқуқӣ мебошад ва аз ин 
лиҳоз, матне, ки номуайянии фаҳмишро фароҳам меорад, қобили қабул нест. 

Дар асоси мушкилоте, ки дар сархати қаблӣ зикр шуда буд, инчунин таҳлили 
қонунгузории мавҷуда ва қаблан вуҷуддошта оид ба ин масъала, ман фикр мекунам, ки 
ҳангоми эълони маълумот дар бораи мавҷудияти бағоҷи фиристодашаванда бо 
муқаррароти моддаҳои 308-и Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон, банди 14 
«Тартиби пур кардани декларатсияи гумрукии мусофирон», ки бо Фармони 
ХГНҲҶТ,№ 287 аз 18/18/2010[3] тасдиқ шудааст ва бо банди 21 Фармони ХГНҶТ № 311 
аз 18 июни соли 2010 «Дар бораи Дастурамали амалиѐти гумрукӣ нисбати молҳои 
истифодаи шахсӣ, ки аз ҷониби шахсони воқеӣ аз сарҳади гумрукӣ интиқол дода 
мешаванд», маҳдуд будан кофӣ мебошад. Дар ҳолате, ки агар мол барои интиқол аз 
ҷониби интиқолдиҳандаи ҳавопаймо беруна аз қаламрави гумрукӣ ҳамчун бағоҷи 
ҳамроҳикунанда қабул шуда бошанд, вале дар раванди интиқол бо сабабҳои аз шахси 
воқеъӣ вобастанабуда, ба ҷои таъинот ба ҳудуди гумрукӣ дар як вақт бо омада расидани 
шахси воқеъӣ расонида нашуда бошад, ин гуна молҳо ҳамчун молҳои бо бори 
ҳамроҳинашаванда омадарасида ҳисобида мешаванд. 

Ҳангоми аз ҷониби декларант декларатсиякунии моли бо бори ҳамроҳикунанда 
омадарасида ва иҷрои шартҳои мақаррарнамудаи қонунгузории гумрукии мамлакат, 
иҷозати чунин молҳо роҳ дода мешавад. Ҳангоми расидан бағоҷе, ки аз хориҷа барои 
муомилоти озод фиристода шудааст, ба мақоми гумрук аз ҷониби декларант, 
интиқолдиҳанда ѐ дигар шахси ваколатдор чунин мол ҳамзамон бо декларатсияи 
гумрукии мусофирии нисбати моли дар бори ҳамроҳинашаванда вуҷуддошта, 
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пешниҳод карда мешавад. Корманди гумрук декларатсияи мазкурро мувофиқи 
қоидаҳои муқарраршуда ба қайд мегирад. 

Барои тасдиқи маълумоти аз ҷониби декларант пешкашшуда, корманди мақомоти 
гумрук назорати гумрукиро амалӣ менамояд, ки аз рӯи натиҷаҳои он вай дар бораи 
имконияти иҷозати чунин мол қарор қабул мекунад. Дар ҳолате, ки дар рафти назорати 
гумрукӣ дар боре, ки аз хориҷа интиқол дода шудааст, моле муайян карда шудааст, ки 
нисбати он мамнӯъият ва маҳдудият муқаррар шудааст, мақоми гумрук нисбати ҳамаи 
молҳои дар бордон мавҷуда аз додани иҷозат барои гузариш даст мекашад", яъне 
нуқтаҳоро аз пешниҳоди ‚декларатсияи қаблӣ‛ истисно мекунад. 

Ба ақидаи мо, вобаста аз он ки дар банди 3.4-и декларатсияи гумрукии мусофирон 
ибораи мавҷударо бо яке аз чунин ибораҳо ҷойиваз намуд:  

- молҳое, ки бо вайронкунии манъ ѐ маҳдудиятҳо интиқол дода мешаванд;  
- молҳое, ки нисбати онҳо татбиқи мамнӯият ѐ маҳдудиятҳо пешбинӣ шудааст. 
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06-14-07-42-57 (санаи муроыиат: 03.03.2019). 

4. Фармоиши Сардори Хадамоти гумруки назди Ҳукумати ҶТ №209-ф аз 31.12.2008 сол 

"Дар бораи тартиби назорати гумрукӣ ва барасмиятдарории гумрукии молї аз ҷониби 

шахсони воќеӣ интиќолшаванда дар гузаргоҳҳои сарҳади давлатии ҶТ‖. 

5. Фармоиши Сардори Хадамоти гумруки назди Ҳукумати ҶТ№139-ф аз 28.08.2009 сол 

"Оид ба тасдиқи "Дастурамал дар бораи тартиби пур кардани декларатсияи бори 

гумрукӣ ва декларатсияи транзитӣ" ва шакли нави маҷмӯи бланкҳои декларатсияи 

гумрукӣ ва декларатсияи транзитӣ". 

6. Фармоиши Хадамоти гумруки назди Ҳукумати ҶТ №207 аз 28.06.2005 сол "Оиди 

тасдиқи Дастурамал дар бораи барасмиятдарорӣ ва назорати гумрукии моли барои 

истифодаи шахсӣ таъингардида, ки аз ҷониби шахсони воқеӣ тавассути сарҳади 

гумрукии ҶТ интикол дода мешаванд". 

 
            Ќањњоров У.А., 
ассистенти кафедраи  

             таърихи халќи тољик  
 

НАВРӮЗ  – ҶАШНИ ҚАДИМАИ ТОҶИКОН 
 

Њар як халќ љашну маросимњои таърихан ташаккулѐфтаи худро дорост. Љашну 
маросимњо аз рўи дараља дар сатњи гуногун ќарор дошта, аз лињози мазмуну ѓоя бо 
таќдири халќ вобастагї доранд.   

Љашнњои тољиконро ба чор гурўњ: таќвимї-истењсолї, динї, оилавї ва љамъиятиву 
сиѐсї таќсим намудан мумкин аст. Наврўз ба ќатори љашнњои таќвимї ” истењсолї 
дохил мешавад.  

Ќисмате аз оинњои наврўзї њанўз дар аѐми фарњанги мењрпарастї ѐ эътиќод ба 
Худои офтоб,  яъне Митро ѐ Мењр доштани мардумони мо ба вуљуд омада буданд ва 
дар даврони тањаввули оини зардуштї ба љузъи таркибии Иди Наврўз шомил 
гардидаанд. Њатто чунонки аз сарчашмањо равшан мегардад, худи љашни миллии 
Наврўз тибќи ривоѐт аввалин бор ба рўзгори Љамшеди шоњ арзи њастї намуда буд ва аз 

https://gumruk.tj/index.php/2018-06-12-04-34-10/2018-06-14-07-39-58/2018-06-14-07-42-57
https://gumruk.tj/index.php/2018-06-12-04-34-10/2018-06-14-07-39-58/2018-06-14-07-42-57
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рўи таърихи ташаккули эътиќодоти мардуми тољик замони Љамшед даврае мањсуб 
меѐбад, ки аввалин бор Худо Ањурамаздо чандин њазор сол ќабл аз Зардушт оини 
Маздоиро ба замин оварда буд, вале чун Љамшед фирефтаи Ањриман шуд ва худро 
Худо эълон намуд, дар натиља аз даргоњи Њурмуз ронда шуд ва бо дастури ў дупора 
гардид. Аммо нуќтаи асосї ин аст, ки оинњои љашни мардумии Наврўз ба њамин айѐм 
асли худро пайдо карданд ва минбаъд давра ба давра тањаввул пазируфт. Ин махсусият 
ба љашнворањои дигари миллї низ робита дорад.  

Наврўз аз њама маъруфтарин ва мањбубтарин љашни мардумии халќи тољик  
мањсуб меѐбад. Наврўзро аввали фасли  бањор санањои 21-22 март (айѐми баробарии 
бањории шабу рўз) љашн мегиранд. Ин даврро замони паси сар гаштани сармову оѓози 
гармо меноманд, яъне бањор бо пуррагї њукми худро оѓоз мекунад.  

Вобаста ба оѓози тавлиди Наврўз файласуфи номвари тољик Акбар Турсунов  
чунин менигорад: «Аз нуќтаи назари илмї - таърихї сотсиогенетика (оѓоз)-и Наврўз бо 
инќилоби неолитї вобастагї дорад, Инќилоби неолитї дар њазорсолаи 10-6 пеш аз 
милод сурат гирифтааст ва  аз ин давр Homo sapiеncе (инсони оќил) тадриљан ташаккул 
ѐфта, одамони ибтидої аз хољагии истеъмолї (љамъоварї ва шикорчигї) ба хољагии 
истењсолї (зироаткорї ва чорводории муќимї) мегузаранд. Таѓйироти муњими ин давр 
гузаштан аз таќвими моњтобї ба таќвими офтобї ба шумор меравад. Ин амал нафаќат 
ивази як низоми њисоби  ваќт, балки таѓйирѐбии љањонбинии одамон низ мањсуб 
меѐбад»[2, 8]. 

Таърихи Наврўз дар китоби муќаддаси зардуштиѐн «Авесто» инъикос шудааст. 
Мутобиќи таълимоти зардуштиѐн одамон бояд њар айѐми бањор пайдоиши њаѐтро, ки 
дар шаш намуд зоњир мегардад (осмон, об, хок, растанї, њайвонот ва одам) дар замин 
таљлил бикунанд [10, 2]. 

Пайванд гирифтани сарчашмаи пайдоиши Наврўз ба Љамшед, Мењргон ба 

Фаридун, Сада ба Ҳушанг наќши муассири сарчашмасози фарњанги ориѐиро дар 
шаклгирии ин љашнворањои миллї бозгўї мекунад.  

Дар мавриди идомаи бошукўњи Иди Наврўз њамчун иди расмии давлатї дар 
давраи давлатдории портњо дар китоби Пешвои миллат мухтарам Эмомалї Рањмон 
омадааст: «Ва расму оинњои идона, алалхусу Иди Наврўзро бо шукўњу шањомати хоса 
љашн гирифта, суннатњои ориѐии ањди њахоманиширо эњѐ менамуданд.Ва мањз расми 
истиќболи Наврўзро шоњаншоњони Сосонї ва Ашкониѐни Порт пазируфта, ба иди 
бузурги умумидавлатї табдил додаанд» [1, 86]. 

Мутафаккирони асримиѐнагї Мусо ибни Исо Ал-Кисравї дар «Китоб-ал-мањосин 
в-ал-одоб», Њаким Абдулкосими Фирдавсї дар «Шоњнома», Абурайњони Берунї дар 
«Осор ул-бокия» ва «Китоб - ут-тафхим», Муҳаммад Љарири Табарї дар «Таърихи 
расул в-ал-мулук», Умари Хайѐм дар «Наврўзнома» пайдоиши Наврӯзро бо номи шоҳи 
асотирӣ, намояндаи сулолаи пешдодиѐн Љамшед вобаста мекунанд [4, 18]. Дар яке аз 
ривоятњо омадааст, ки 15 хазор сол ќабл шох Љамшед дар тўли њафсад сол њукмронї  
кардааст. Ин давр барои мардум асри тиллої ба ҳиссоб мерафт, зеро Љамшед ба одамон 
(ба љои пўсти њайвонот) пӯшидани либоси матоъгиро ѐд дод, онњоро аз рўи касбу кор ва 
табаќа аз њамдигар људо намуд, њайвонњоро ром карда, чорводориро бунѐд кард, ќонун 
ва тартиботро ба танзим даровард, фарорасии нахустин бањорро баъди ба итмом 
расидани зимистон ” давраи яхбаста љашн гирифт. 

Абўрайњони Берунї дар «Осор ”ул” боќия» таъкид намудааст, ки «Љамшед баъди 
ба тахт нишастан дини муѓонро барќарор намуд. Ин воќеа дар рўзи Наврўз рух дод ва 
он рўзро «рўзи нав» хонданд ва љашн эълон карданд»[4, 18]. Берунї инчунин менигорад: 
«Дар оѓози рўзи нав Љамшед ба љашнгирии он шурўъ намуд, гарчанде то ин дам Наврўз 
љашни бузург њисобида мешуд».  

Дар ин рўз ањли дарбор дар китф тахти тиллоиро, ки Љамшед дар тан бо либоси 
шоњона дар он нишаста буд, бо худ мебурданд ва аз шўълаи Офтоб љавоњироти тахт ва 
либосњои фарохи шоњ медурахшид. Мардум ин њолатро дида мегуфтанд: «Рўзи нав ” 
Наврўз омад». Аз рўи ривояти дигар бошад,  пайдоиши Наврўзро бо фаъолияти шоњ 
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Сулаймон вобаста мекунанд. Дар яке аз рўзњо шоњ Сулаймон нигини сењрнокро, ки 
Эзид таъоло ба ў инъом карда буд гум мекунад, бо гум шудани нигин ќудрату тавоноии 
шоњ аз байн меравад. Баъди 40 рўзи кофтуков нигин ѐфт мешавад. Раият аз ин хурсанд 
гашта бозгашти шоњро бо ибораи «Наврўз (рўзи нав) омад» истиќбол мегиранд. 
Пайдоиши љашни Наврўзро инчунин бо оини зардуштї ” оташпарастї низ вобаста 
мекунанд. Дар замони зардуштиѐн аќидае вуљуд дошт, ки мутобиќи он худои некӣ 
Аҳуро Маздо (Њурмуз) дар фасли бањору тобистон, худои бадӣ  Анњара Майню 
(Ањриман) дар фасли тирамоњу зимистон њукмронї мекардааст.  Рўзи нахустини бањор 
худои некї худои бадиро маѓлуб мекунад ва санаи мазкурро муќаддас эълон мекунанд. 
Ин сана айнан ба рўзи Наврўз рост меояд. А.Берунї ќайд мекунад, ки «Зардуштиѐн 
мегўянд, ки дар ин рўз Зардушт тавфиќ ѐфт, ки бо худованд мунољот кунад». 

Муњаќќиќи рус К.А. Инострантсев ба асари  «Китоб-ал-мањосин ул-адад» 
(муаллифаш номаълум) такя намуда андешаи Кисравиро дар бораи пайдоиши Наврўз  
чунин меорад: «Кисравї мегўяд: Якум шахсе, ки Наврўзро љашн гирифт, дарачњои 
мулкњои тобеъро муайян намуд, рамзњои њокимияти давлатиро муайян кард,  ба 
истихрољи тиллову нуќра ва дигар фулузом машѓул шуд, аз оњан олот сохт, аспро ром 
намуд, гавњарро дарѐфт намуд, сирри атрииѐтро кашф намуд, низоми обѐриро ба вуљуд 
овард Љамшед, писари Виванљон,. н, яъне њимоятгари олам, писари Арфахшод, писари 
Сом писари Нўњ ба шумор меравад. Ў дар рўзи Наврўз оламро гирифт ва вилояти 
Эроншањрро, яъне мулкњои Бобулро  ба тартиб даровард. Наврўз рўзи ба сари ќудрат 
омадану ў мањсуб меѐбад» [6, 3]. 

Аз рўи навиштаљоти Берунї суѓдиѐн наврўзро «Навсард»,  хоразмиѐн «Навсарљї» 
форсњо «Наврўз» меноманд. 

Дар ривояти эрониѐни ќадим меояд, ки дар рўзи Наврўз дар соати муайян 
фариштаи хушбахтї аз осмон ба замин мефарояд ва ин ваќт хушбахттарин лањза 
њисобида мешавад. Аз ин лињоз, одамон дамидани субњи Наврўз, пайдоиши нури 
Офтобро бо интизорї истиќбол мегиранд.  

Фикрњои мутаффакирон аз он шањодат медињанд, ки  Наврўз љашни хеле 
ќадимист. Аз ривоятњо, асотирњои  наќлшуда  хулоса намудан мумкин аст, ки  воќеањо 
доир ба  пайдоиши Наврўз бо шоњи пешдодиѐн Љамшед вобастагї дорад. Дигар он, ки 
њангоми муайян намудан пайдоиши Наврўз ба ќонуниятњои табиат ањамият дода 
мешавад.  

Дар замони подшоҳии Ҷамшед расме паҳн гардида буд, ки бисту панҷ рӯз пеш аз 

Наврӯз, дар пеши кохи шоҳаншаҳ 12 сутун аз хишти хом барпо мекарданд, ки бар яке 

гандум, ба дигаре ҷав, ба дигаронаш шолӣ (биринҷ), нахӯд, лӯбиѐ, арзан, ҷуворимакка, 

наск, боқило, мош, кунҷид, зағер мекоштанд ва онҳоро то ба охири фарвардин (даҳаи 

нахустини апрел), нигоҳ медоштанд. Ба боварии онҳо хӯшаҳои кадоме аз он ғаллаҳо 

пурбору хуррамтар бошанд, ҳосилаш фаровон хоҳад буд [7]. 
Панљ рўзи аввали ид «Наврўзи омма»,  ѐ ки «Наврўзи кўчак», яъне Наврўзи хурд, 

рўзи шашум бошад «Наврўзи хоса», ѐ ки «Наврўзи бузург», яъне иди расмї ” Наврўзи 
калон номида мешуд. Эрониѐни ќадим ин рўзро «рўзи умед» низ ном нињодаанд. 

Ислом бисѐрии парастишњо тасаввуротњои тоисломиро то андозае муќаддас 
шуморид.  Дуюмин Халифаи Аббоси Мансур (756-775) ахамияти бузурги Наврўзро дар 
хаѐти мардуми Осиѐи Миѐна ва Эрон ба инобат гирифта, онро ба катори љашнхои 
расми ворид намуд.  

Наврўз дар давраи њукмронии Сомониѐн, Салљуќиѐн, Муѓулњо, Темуриѐн ва дигар 
сулолањои асримиѐнагї, новобаста аз оне, ки мафкураи онон ислом буд ба таври 
мутантан таљлил мегашт. Инро аз эљодиѐти Рўдакї, Даќиќї, Фирдавсї, Носири Хусрав, 
Умари Хайѐм, Низоми Ганљавї, Саъдии Шерозї, Камоли Хуљандї Абдурањмони Љомї 
ва дањњо дигарон мушоњида намудан мумкин аст. Дар асарњои онњо эњтиром ва 
гиромидошти анаъанањо, аз љумла љашни Наврўз дида мешавад.   

Дар замони њукмронии њукумати подшоњии Россия низ Наврўз њамчун љашни 
расмї дар Осиѐи Миѐна таљлил мегашт. Дар шањрњои калон - Самарќанд ва Бухоро, 
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Панљакент ва Фарѓона, Хуљанд ва Истаравшан, Кулоб ва Њисор, Дењнав ва Насаф 
(Ќаршї) ва дигар мањалњои ањолинишин Наврўз дар љойхои махсус ” идљоњо баргузор 
мегашт.  

Баъди ѓалабаи Инқилоби Октябри соли 1917, барпошавии Њокимияти Шўравї дар 
тачлили љашнњои миллї таѓйиротњои куллї (хусусан, дар љумњурињои мусулмоннишин) 
ба амал омаданд. Дар аввал мутантан љашн гирифтани Наврўз  идома ѐфта, дар 
тарѓиби андешањои сотсиализм мавриди истифода ќарор гирифт. Кормандони њизбї, 
комсомолї бо истифода аз Наврўз мардумро ба љонибдории сиѐсати иљтимоии 
љамъияти сотсиалистї, фаъолнокии сиѐсї  даъват менамуданд. Масалан, њангоми 
бунѐди нахустин мактаби шўравї дар Хуљанд дар рўзи Наврўзи соли 1923 бо ин маќсад 
14 њазор сўм маблаѓ љамъ гардида, ба сохтмони мактаб истифода гашт. Дар рўзњои 
Наврўз намоиши техникаи нав, маросими ба «октябрият» ќабул намудан, ќабули 
бонувону духтарон ба сафи њизби коммунистї ва комсомол, сайри оммавї [8, 18] ва 
дигар чорабинињо гузаронида мешуданд.     

Ба таври расми љашнгирии Наврўз баъди  оѓози сиѐсати  бозсозии горбачевї аз 
соли 1988 шурўъ гардид [9]. 

Бо кўшишњои зиѐди Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам 

Эмомалї Рањмон - 19 феврали соли 2010 Маҷмааи умумӣ Созмони Милали 

Муттаҳид қатъномаеро қабул кард, ки тибқи он ҷашни Наврӯз мақоми байналмиллалӣ 

касб намуд. Иди Наврӯз соли 2009 аз ҷониби Кумитаи ҳифзи мероси 

фарҳангии Созмони Милали Муттаҳид расман ба феҳристи ЮНЕСКО оид ба мероси 

башарияти фарҳанги ҷаҳонӣ дохил гардид.  
Њамин тавр, густариши љашни Наврўз њамчун оину маросимњои миллии мардуми 

тољик ба даврони зуњури аввалин падидањои фарњангї дар ќаламрави тамаддуни ориѐї 

пайванд гирифта, дар давраи минбаъда идома ѐфт.  Пеш аз њама, таҳавулоти таърихии 
Наврўз   ба он сабаб гашт, ки ин љашн дар байни дигар  халќњо пањн гашта, расму 
оинњои он бо унсурњои фарњангии ќавму миллатњои дигар омезиш ѐфтанд. 
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НАМОЯНДАГОНИ МАШЊУРТАРИНИ СОҲАИ  ТИБ ДАР ХУЉАНД  
 

Дар шароити соњибистиќлолии Тољикистон масъалаи тайѐр кардани мутахассисони 
соњаи тиб ањамияти муњим касб намудааст. Дар ин соҳа вобаста ба таѓйиротњои њаѐти 
сиѐсї, иљтимоиву иќтисодии кишварамон тањаввулоти љиддї ба вуќўъ пайвастанд. 
Кадрњои соњаи тиб тавассути мактаби олї ва коллељњои тиббї омода карда мешаванд.  
Бисѐре аз зиѐиѐни тибби дорои маълумоти олї хатмкунандаи Донишгоњи давлатии 
тиббии Тољикистон ба номи Абўалї ибни Сино мебошанд [1,15]. Сањми зиѐиѐни тиби 
шањри Хуљанд низ барои баланд бардоштани сифат ва ташкили тањсилот њам дар шањри 
Хуљанд ва њам вилоят ва махсусан дар Љумњурї хеле бузург аст.  

Мо инро дар фаъолияти доктори илми тиб, профессор, ходими хизматнишондодаи 
илми Тољикистон, Академики академияи «Нури Хуљанд», Академики МАНЕП шањри 

Санкт-Петербург Ањмадов Бахтиѐр Почомирович (тав. 26 июни соли 1933 ш. Хуҷанд) 

[3,23] дида метавонем. Ӯ баъди хатми донишоҳ дар вазифаҳои гуногун фаолият 
намудааст. Дар бузургтарин мактаби саратоншиносии љањон Академияи илмњои тибби 
Русия тањти роњбарии Н.Н.Блохин ва Н.Н.Трапезников аспирантура ва докторантураро 
хатм намуда, соли 1964 дар мавзўи «Љарроњии меъда њангоми гирифтории амрози 
саратон» рисолаи номзадї ва соли 1976 дар мавзўъи «Ба устухон реша давондани омоси 
хабиса» рисолаи докторї дифоъ намудааст [3,27]. 

Њамчунин ў солњои 1965-1993 дар вазифаи мудири курс ва баъд мудири кафедраи 
саратоншиносии Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон ба номи Абўалї ибни Сино, 
сарсаратоншиноси Вазорати нигоњдории тандурустии Љумњурии Тољикистон то соли 
1993, роњбари Љамъияти умумииттифоќии саратоншиносони Иттињоди Љумњурии 
Шўравии Сотсиалитї то соли 1991, аз соли 1992 Раиси Ассотсиатсияи саратоншиносони 
Љумњурии Тољикистон шуда хизмат мекунад. Њамчун муаллифи беш аз 400 кори илмї ва 
пажўњишгари нозукбин маъруфият ва мањбубияти мутахассисонро сазовор гардид. Бисѐр 
асарњояш чун дастури таълимию амалї истифода мешаванд, аз он љумла китоби ў 
«Метастатические опухоли», ки соли 1984 дар Москва ба табъ расида буд, барои тамоми 
донишљўѐни собиќ Иттињоди Шўравї, асарњои дигараш «Метастатические опухоли 
костей у детей» (Душанбе, 1968), «Педиатрическая онкология» (Душанбе, 1986), 
«Руководство по десткой онкологии» (Ташкент, 2001) ва ѓайра барои донишљўѐни 
Тољикистон ва дигар љумуњурњои Осиѐи Марказї ба сифати китоби дарсї хизмат 
мекунанд [4,104]. 

Бояд қайд намуд, ки баромадњои профессор дар симпозиумњои љањонии илмї дар 
Тољикистон, Русия, Украина, Ўзбекистон, Иѐлоти Муттањидаи Амрико, Руминия, 
Њиндустон, Шри-Ланка ва ѓайра бањои баланд гирифт, маќоми волои илми тибби 
тољикро дар саросари олам мунташир гардонд. Вай шогирдони зиѐдеро ба воя расонид 
13 нафар номзади илми тиб ва 2 доктори илми тибро тайѐр кардааст[3,57]. 

Хулоса, фаъолияти илмии ин шахси бузург, инсондўст, ватандўст, ки мењри 
ватанро дар дили худ парварида бањри рушди илми тиб сањми босазои худро 
гузоштааст[2,12]. Дар ташкили тањсил ва ба роњ мондани он хеле хуб сарфањм рафта, 
барои бењтар намудани он кўшиш карда якчанд барномањои таълимии худро аз чоп 
мебарорад, ки то њоло дар мадди назари донишљўѐну устодон, саратоншиносону 
духтурон, олимону профессорон дур намондааст.   

Яке аз дигар шахсоне, ки барои рушди илми тиб сањми худро гузоштааст доктори 
илмњои тиб, профессор, академик, мудири кафедраи акушерї ва гинекологии №1 
Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон, Додхоева Мунаввара Файзуллаевна 
мебошад, ки соли 1946 дар шањри Хуљанд дар оилаи хизматчї таваллуд шудааст[4,243]. 
Мунаввара Додхоева баъди хатми Донишкадаи давлатии тиббии Тољикистон  ба номи 
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Абўалї ибни Сино мањорати касбии худро дар ординатураи клиникї, аспирантура, дар 
вазифаи ассистент, дотсент ва профессор сайќал дода, ба туфайли ќобилияти 
ташкилотчигї, мењнатдўстї, серталабї нисбати худ, шогирдон ва коллектив, њамчун 
мутахассиси дараљаи олї, олимаи сермањсул барои инкишофи соњаи тиб, тарбияи 
мутахассисони баландихтисос, хизматрасонї ба ањолї ва алалхусус, њифзи саломатии 
модарон ва кўдакон њиссаи арзандае мегузорад. 

Соли 1980 рисолаи номзадиро дар шањри Харкови Љумњурии Украина ва соли 1998 
рисолаи докториро дар шањри Санк-Петербурги Федератсияи Русия бомуваффаќият њимоя 
намудааст. 

Мавриди ѐдоварист, ки дар давоми 11 сол 22 номзади илми тиб тањти назорати ў 
рисолаашонро њимоя намуданд. Ва айни њол бошад, 3 довталаби дараљаи илмии докторї 
ва 4 довталаби дараљаи илмии номзадиро барои њимояи рисолањо тайѐр карда истодааст. 
Шахси номбурда зиѐда аз 250 маќолањои илмї ва 5 монография, 10 дастурњои дарсї барои 
донишљўѐни мактањои олї, инчунин луѓати тиббии русї-тољикї-лотиниро аз чоп 
баровардааст, 14 пешнињоди навоварї, 1 патент, 2 шањодатномаи баќайдгирии 

мањсулоти зењниро соҳиб шудааст. Дар бисѐр форуму конгрессњои умумиљањонї дар 
Дания (1995), Тунис (2004), Австралия (2005), Италия (2007), Чехия (2009), Австрия 
(2009, 2011), Санкт-Петербург (2004), Москва (2005-2010) [4,244] ва ѓайpa иштирок 
намуда, илми тибби тољикро ба арсаи љањонї муаррифи намудааст. 

Соли 2001 бо пешнињоди Шўрои илмии Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон 
ба номи Абўалї ибни Сино ба воситаи озмун узви вобастаи Академияи илмњои 
Љумњурии Тољикистон ва соли 2010 академики Академияи илмњои Тољикистон, 
Вазорати тандурустии   Љумњурии Тољикистон интихоб гардид. Хизмати ў дар 
ташаккул ва инкишофи соњаи акушерї-гинекологї дар вилоядои Хатлон, Суѓд ва 
Бадахшон калон аст. 

Мавриди ѐдоварист, ки яке аз олимони шинохтаи мо ветерани мењнат, доктори 
илмњои тиб, профессор Ќодирї Тавфиќ Рафиќзода (соли таваллуд 1948) мебошад. 
Мактаби миѐнаро бо медали тилло ва баъд аз он факултаи муолиљавии Донишкадаи 
давлатии тиббии Тољикистон ба номи Абуалї ибни Синоро бо дипломи аъло хатм 
намуд. Шахси номбурда аввал дотсент, аз соли 1994 профессор ва аз соли 1995 мудири 
њамин кафедра шуда фаъолият намуд. Шахси зикршуда дар зарфи ќариб 40 сол њазорњо 
дардмандонро табобат ва љарроњї кардааст. Мардум мухтасар мегўянд: дасташ сабук 
аст. Дар раванди табобат аз усулу шевањои тозаи худѐфт дар масъалањои љарроњии 
тармимї, реза кардани санги пешоб самарабахш истифода мебарад. 

Вай соњиби 358 навиштаљоти илмї аст, ки як бахши онњо ба забони тољикианд. Аз 
љумла муаллифи 9 монография, 3 курси лексия, 5 брошюра, 6 дастури таълим, 13 
дастурамали таълимї, 3 тасниф, 3 фарзияи илмї, 3 ихтироъ, 4 усули навини табобат 
(яке аз онњо якумин дар таљрибаи дањонї) мебошад.  

Каримов Муќим Каримович доктори илмњои тиб, профессор. Аълочии мактабњои 
олї ва тандурустии Иттињоди Шўравї, лаурети мукофоти давлатии ба номи Абуалї 
Синоро сазовор гардидааст. Вай соли 1934 дар оилаи зиѐї дар шањри Хуљанд таваллуд 
шудааст.  

Бо роњбарии ин олими шинохта як доктори тиб, якчанд номзади тиб ба камол 
расидаанд. Худ иштирокчии якчанд анљуманњои пизишкони олам, конфронсњо, 
конгресњо мебошад. Узви Академияи «Нури Хуљанд», узви Шўрои координатсионии 
давлатњои мустаќил (СНГ) дар соњаи морфология мебошад[4,310]. 

Бобоев Абдунаим олим, доктори илмњои тиб, профессор Аълочии тандурустии 
Љумњурии Тољикистон буда, 1 августи соли 1936 дар дењаи Ѓозиѐн таваллуд шудааст. Роњи 
тайкардаи ў - духтури муолиљавї баъди хатми бомуваффаќияти Донишгоњи давлатии 
тиббии Тољикистон, рисолаи докториро соли 1975 дифоъ кардааст. Профессор унвон 
гирифта (1976) [4,317], бо зањматаш ба номи Аълочии тандурустии Тољикистон мушарраф 
гардидааст. 

Ў Донишкадаи давлатии тиббии Тољикистонро хатм намудааст. Сипас ќадам бар 
арсаи илм ва соњаи сињатмандии мардум нињода, аввал ходими хурди илмї, мудири 
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лабораторияи бењдошти мењнат ва мудири шўъбаи гигиенаи  
Бобоев А. дар мавзўи «Гигиенаи мењнат дар сохтмони НБО-њои пуриќтидор дар 

шароити иќлими субтропикї» рисолаи докторї дифоъ намудааст. Муаллифи бештар аз 
400 маќолаи илмї доир ба масоили муњими бењдошти мењнат ва њифзи муњити зист ва 
зиѐда аз 40 тавсияњои методї оид ба соњаи тиб зиѐда аз 30 дастурњои методї оид ба 
гузаронидани дарсњои амалї ба њисоб рафта, дар давоми фаъолияти илмию амалиаш 4 
китоби дарсї ва 4 монография таълиф кардааст. Тавсияномањо оид ба НОБ-и Норак 
доир ба раванди бењдошт ва физиологияи мењнати коргарони сохтмон дар шароити 
экстремалї иншо намудааст. 

Абдуллохољаев Закї Яъќубович доктори илмњои тиб, профессор, дар ш.Хуљанд 
таваллуд шудааст. Ў духтури касалињои сирояткунанда аст. Донишкадаи давлатии 
тиббии Тољикистонро (Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон) хатм кардааст.Баъдан 
ассистент, дотсенти кафедраи касалињои сирояткунандаи Донишгоњи давлатии тиббии 
Тољикистон, љонишини директор оиди корњои илмии Донишкадаи эпидемиология ва 
гигиенаи Душанбе, мудири кафедраи касалињои сирояткунандаи бачагонаи Вазорати 
нигањдории тандурустии Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Тољикистон оиди касалињои 
кўдакон. Муаллифи зиѐда аз 70 кори илмї оид ба патологияи касалињои сирояткунандаи 
бачагона[4,41]. 

Хулоса, дар натиҷаи омӯхтани ин масъалаи замон маълум гардид, ки дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, аз ҷумла дар шаҳри Хуҷанд машҳуртарин намояндагони соҳаи тиб 
фаоълият намудаанд. Бояд қайд намуд,ки ин шахсони муътабару кордон дар соҳаи илми 
тиб ва тайёр намудани мутахассисон саҳми босазои худро гузоштаанд. Аз ҷумла корҳои 
илмие, ки ба сомон расонида шудааст, таваҷҷуҳи тамоми олимони соҳаи тибро ба худ 
ҷалб намуда, мавқеи худро дар ҷодаи илми ҷаҳонии тиб пайдо намудааст.     
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ҲАЙАТИ МИҚДОРӢ ВА СИФАТИИ КОРМАНДОНИ 

 СОҲАИ ТИБ ДАР ШАҲРИ ХУҶАНД 
 

Дар њамаи соњаи хољагидорї ва фарњанги кишварамон масъалаи таъминоти кадрї 
ањамияти муњимро доро аст. Бояд гуфт, ки кормандони  соњаи тиб ба захираи 
арзишманди љомеа дохил мешаванд. Барои њар як муассисаи тиббї кадрњои 

лаѐқатманди соњибтахассус ва таҷрибаи бойи касбидошта заруранд. Дар давоми 
дањсолањоли охир Њукумати Тољикистон ба сиѐсати кадрии соњаи тандурустї ањамият 
дода истодааст. Аммо дар баробари афзудани теъдоди муассисањои тиббї тадриљан  
эњтиѐљ ба кадрњо низ зиѐд мегардад. 

Чи хеле, ки Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат Президенти кишвар 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми худ ќайд мекунанд: ‚Яке аз соњањои 
афзалиятноки сиѐсати иљтимоии давлат соњаи тандурустї мебошад. Дар ин соња бо 
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дастгирии њукумати Љумњурии Тољикистон як ќатор корњо ба анљом расонида 
шудаанд‛ [1, 17]. 

Боиси ѐдоварист, ки Ќонуни Љумњурии Тољикистон ‚Дар бораи тибби оилавї‛ 
ќабул гардида, бо ќарорњои њукумат Стратегияи миллии солимии ањолии Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2010-2020 ва ‚Наќшаи стратегии таљдиди муассисањои 
тиббии Љумњурии Тољикистон дар давраи солњои 2011-2020‛ тасдиќ карда шудаанд. 

Ҳукумат бо маќсади бењтар намудани вазъи саломатии ањолї њамасола маблаѓгузории 
соњаро афзоиш медињад, ки он дар дањ соли охир 20 маротиба афзудааст[1, 17], ин 
нишондињандаи хеле баланд мебошад. 

Дар баробари ин, дар соњаи тандурустии кишвар зиѐда аз 31 лоињаи 
инвеститсионї ба маблаѓи 1 миллиарду 200 миллион сомонї амалї гардидааст[1, 17]. 

Бояд ишора намуд, ки масъалаи омода кардани мутахассисон ва бо кадрњои 
баландихтисос таъмин намудани муассисањои тиббї яке аз масъалањои мубрами рўз 
мебошад. Шумораи табибон имрўз дар кишвар зиѐда аз 14 500 нафарро ташкил 
медињад. Аммо дар мањалњо тибќи талаботи меъѐрњои муќарраршуда ќариб 10 њазор 
табиб намерасад [1, 18]. 

Мавриди ѐдоварист, ки таъмини амнияти санитарию эпидемиологї яке аз 
муаммоњои муњими соњаи тандурустї мебошад, ки масъалањои бењтар намудани 
таъминоти ањолї ва муассисањои тиббї, бо оби нўшокии босифат, таъмири шабакањои 
обу корези шањру ноњияњо, назорати сифати маводи ѓизої, молњои мавриди истифодаи 
њамагонї ва масолењи сохтмонии воридшавандаро фаро мегирад. 

Бояд гуфт, ки дар солњои охир дар муассисањои тандурустии кишвар бо истифода 
аз технологияи муосир намудњои нави ташхису табобат мавриди истифода ќарор дода 
шуданд ва ин имконият фароњам овард, ки шумораи эњтиѐљмандон барои табобат дар 
хориљи кишвар то 70% коњиш ѐбад [1, 19]. 

Дар радифи чунин чорабинињо бояд қайд намуд, ки дар соли 1991 миќдори ањолии 
шањри Хуљанд ба 165600 ” нафар мерасид. Шумораи мутахассисони дорои маълумоти 
олии тиббї дар шањр, соли 1991 1097 нафарро нишон медод, ки ин муддати муайян 
камшавии мутахасисони дорои маълумоти олии тиббиро нишон медињад [2, 25]. Аз рўи 
шумораи ањолї ва шумораи табибон таъминотнокии табибонро њисоб карда баромадан 
мумкин аст, ки мувофиќи он ба 10 њазор ањолї 68,4 нафар мутахассисони дорои 
маълумоти олии тиббї рост омад [2, 26]. 

Дар баъзе соњањои тиб миќдори табибон кам дучор мегардид. Дар соњањои 
љарроњї, асаб-љарроњї, беморињои дарунї, акушер-генекологї ва дар баъзе дигар 
соњањо миќдоран зиѐд будани мутахасисони дараљаи олї ба чашм мерасид.  

Бояд гуфт, ки дар соњањои бењдошти коммуналї, бењдошти мењнат, бењдошти 
таљзия, саратоншиносон ва баъзе дигар соњањо миќдори ками мутахассисони соњаи тиб 
мушоњида шуд. 

Қобили зикр аст, ки аз рўи тахассусмандї мутахассисони дорои маълумоти олии 
тиббиро дар шањри Хуљанд дида баромадан мумкин аст. Миќдори дилшинос дар соли 
1989 ба 3 нафар баробар буд, баъдан дар соли 1991 ба чор нафар мерасад. Яъне аз 
нарасадинаи мутахассисони баъзе самтњо дарак медоданд [2, 26]. Бояд таъкин намуд, ки 
миќдори табибони иљтимоию бењдоштї (соцгигиеннсти) сол то сол зиѐдшавии 
табибони иљтимоию бењдошти ба назар мерасад, аз љумла дар соли 1991 миќдори онњо 
ба 21 нафар мерасад, ки ин исботи гуфтањои боло аст. 

Бояд гуфт, ки намояндагони духтурони касалињои дарунї (терапевти) дар соли 

1991 135 нафарро нишон медиҳад. Дар шањри Хуљанд духтурони дараљаи олии 
касалињои дил (кардиолог) фаъолият бурда, шумораи онњо то соли 1991 ба 25 нафар 
баробар буд. Лекин дар соли 1991 шумораи онњо зиѐд гардид ва 27 нафарро ташкил 
дод. Миќдори ревматологњо дар солњои пешин аз 5 нафар кам набуданд вале дар соли 
1991 ба 4 нафар баробар гардид. Намояндагони Ондокринологњо пеш аз солњои 
соњибистиќлолии Тољикистон аз 11 то 8 нафарро ташкил дод. Дар соли 1991 шумораи 
Ондокринологњо ба 9 нафар расид. Аллергологњо дар  соли 1991 боз ба 4 нафар баробар 
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шуд. Аз ҷиҳати миќдор гематологњо (хуншиносон) дар соли 1991 ба 6 нафар мерасад [2, 
27]. Шумораи кормандони олии физиотерапевт дар соли 1991 ба 38 нафар расид. Дар 
байни як сол, яъне нисбат ба соли 1990 кормандони физиотерапевт ба 16 нафар афзоиш 
меѐбад. 

Бояд хотирнишон сохт, ки шумораи кормандони миѐнаи тиб дар соли 1991 3525 
нафар буданд. Таъминотнокии кормандон миѐнаи тиб ба 10 њазор ањолї 212,7 нафарро 
ташкил кард [2, 28]. Шумораи мутахассисони дорои маълумоти олии тиббї дар шањри 
Хуљанд, дар соли 1992 ба 1102 нафар расид. Ин теъдод дар соли 1993 ба 1092 нафар 
расидааст. Намояндагони табибони иљтимоию бењдоштї дар соли 1992 ба 17 нафар 
буданд. Баъдан дар соли 1993 ин шумора ба 19 нафар мерасад. Дар ин давра хизмати 
табибони беморињои дарунї хеле калон мебошад. Шумораи намояндагони табибони 
беморињои дарунї дар соли 1992 ба 138 нафар расид ва ин теъдод дар соли 1993 ба 134 
нафар мерасад. Яъне ин дар байни як сол теъдоди табибони беморињои дарунї 4 нафар 
кам шуданд. Шумораи коргарони мутахассиси тиббии дилшиносон, яъне касалињои дил 
дар соли 1992 ба 25 нафар буд. Аммо дар байни як сол шумораи кормандони касалињои 
дил ба 24 нафар расид, яъне дар соли 1993. Шумораи ревматологњо дар соли 1992 3 
нафар буданд ва дар соли 1993 њам ин шумора таѓйир намеѐбад. Талабот нисбат ба 
мутахассисони ин соња зиѐд буд, аммо шумораи кормандон хеле кам буд. Дар соли 1991 
шумораи хирургони дорои маълумоти олидори шањри Хуљанд ба 44 нафар мерасид. 
Яъне ин шумора нишон медињад, ки дар байни як сол миќдори хирургњо 31 нафар кам 
шудаанд. Аммо миќдори нейрохирургњо дар байни солњои 1989 то соли 1991 фаќат 9 
нафарро нишон дод, ки он таѓйир наѐфт. Миќдори анестезиологњо дар соли 1991 ба 62 
нафар расидааст. Акушер-генекологњо дар шањри Хуљанд дар соли 1991 ба 80 нафар 
мерасад.  Миќдори педиатрњо дар соли 1991 ба 121 нафар баробар буд. Миќдори 
офталмологњо дар соли 1991 ба 19 нафар мефарояд. Миќдори столаринрологњо дар 
байни солњои 1990-1991 22 нафарро нишон дод ва ин шумора бетаѓйир монд. Дар соли 
1991 ин шумора ба 11 нафар кам гашта, миќдори невропатологњо ба 32 нафар мерасад. 
Миќдори Психиатрњои маълумоти олидори шањри Хуљанд дар соли байни солњои 1990-
1991 ба 12 нафар баробар гардид, лекин ин шумора дигар нагашт.  

Дар натиҷаи таҳлили ҳайъати миқдорӣ ва сифатии зиёиёни соҳаи тибби шаҳри 
Хуҷанд, дар соли 1991 маълум гадид, ки дар баъзе аз самтҳо мутахасисон дар ҳақиқат 
намерасиданд.  

 
Дар нақшаи зерин миқдори зиёиён соҳаи тиб нишон дода шудааст: 

Номгўи табибон 2012  2013 2014 2015 2016 
Њамагї табибон 1365 1359 1424 1439 1471 
Иљтимоию бењдоштї 36 34 26 33 29 
Табиби оилавї 130 119 133 136 132 
Беморињои дарунї 184 183 193 177 189 
Дилшинос 36 34 47 42 40 
Љарроњ-асабљарроњ 103 110 103 111 124 
Бењушкунї ва наљот 80 81 64 70 69 
Осебшинос 27 29 34 33 37 
Урологњо 17 26 28 23 22 
Саратоншиносњо 10 9 10 12 9 
Стоматологњо 85 95 86 95 96 
Акушер-генекологњо 114 114 115 117 116 
Педиатр ва неонатологњо 78 68 77 75 58 
Офталмологњо 40 37 40 38 40 
Гўшу гулую бинї 27 25 29 32 33 
Силшинос 21 19 19 19 24 
Пўсту зўњравї 12 13 15 17 17 
Асабшинос 48 54 53 51 55 
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Ихтилолњои рафторї ва 
наркологї 

17 14 16 15 14 

Сироятшиносњо 21 22 27 23 24 
Табибони бењдоштї ва 
эпидемиологњо, њамагї 

38 42 51 47 42 

Бењдошти коммуналї 3 4 4 3 3 
Бењдошти мењнат 4 3 4 5 5 
Бењдошти таѓзия 4 4 7 6 1 
Бењдошти умумї - 4 6 5 3 
Эпидемиологњо 25 25 27 25 28 
Табибони озмоишгоњ 65 68 61 72 70 
Интернњо 21 21 29 29 32 

 
Бояд ќайд намудан зарур аст, ки шумораи табибон дар соли 1991 ба 1097 нафар 

баробар будааст, таъминотнокии табибон  ба 10 њазор ањолї 68,4-ро ташкил додааст. 
Шумораи умумии табибон дар соли 2006 ба 1293 нафар расида, ин шумора дар соли 
2009 ба 1329 нафар мерасад, ки ин нишондињанда сол то сол зиѐд мешуд. Дар њаќиќат 
шумораи умумии табибони маълумоти олидор дар соли 2016 ба 1471 [5, 106] нафар 
расид. Афзоиши шумораи умумии табибон аз он дарак медињад, ки дар соњаи 
тандурустї таъминоти кадрї то ќадри имкон њалли худро ѐфта истода буд. 

Намояндагони соњаи иљтимою бењдоштї дар солњои аввали истиќлолият хеле кам 
ба назар мерасид. Дар соли 2007 бошад ин шумора дар шањри Хуљанд ба 30 нафар 
баробар гардид. Дар соли 2012 шумораи намояндагони ин соња 36 нафар буд. Дар соли 
2016 намояндагони ин соња ба 29 [5, 106] нафар расиданд. Ин тањлил чунин хулосаро ба 
миѐн оварда истодааст, ки дар соњаи иљтимоию бењдоштї то рафт мутахассисон кам 
шуда истодааст. Аммо ба ин гурўњи мутахасисон талабот мављуд аст. 

Бояд хотирнишон намуд, ки талаботи зиѐди мардум ба мутахассисони соҳаи 
беморињои дарунї дида мегавад. Намояндагони ин соња 136 дар соли 1991 бошад дар 
соли 2009 237 [3, 113]  нафар расид, ки ин дар соли 2011 ба 189 нафар расид, аммо ин 
шумора дар соли 2014 ба 193 нафарро ташкил дода, баътар дар соли 2016 189 нафарро 
ташкил доданд, яъне камшавии зиѐиѐни ин соња ба назар мерасад. Миќдори акушер ” 

генеколоҳо дар соли 1991 ба 80 нафар расида, ин миќдор дар соли 2009 ба 113 нафар 
расид, ки аз афзоиши намояндагони ин соња дарак дод. Дар соли 2016 ба 113 [6, 106]. 
нафар расид. Намояндагони ин соња нисбат ба дигар соњањои тиб дар муќоиса зиѐдтар 
буданд. 

Дар соли 2016-ум миќдори ањолии шањри Хуљанд 176710 нафарро ташкил медод. 
Шумораи табибон бошад 1471 нафарро ташкил намуда, таъминотнокї табибон ба 10 
њазор ањолї 83,2-ро ташкил дод. Дараљанокї табибон њамагї 1001 нафар, аз он љумла 
олї ” 718 нафар, якум ” 235  нафар, дувум ” 48 нафар буданд, табибон занњо - 618  
нафар, мардњо -853 нафар фаъолият доштанд. 

Шумораи миѐнаи кормандони тиб бошанд дар соли 2016-ум 2930  нафарро ташкил 
медод, таъминотнокї  кормандони миѐнаи тиб ба 10 њазор ањолї 168,8-ро  ташкил 
медињад, дараљанокї кормандони миѐнаи тибб њамагї-1401  нафар, аз он љумла олї-913 
нафар, якум 274 нафар, дувум 214 нафар буданд, кормандони миѐнаи тиб занњо 2613 
нафар, мардњо 317 нафар кору фаъолият менамуданд[6, 108]. 

Дар соли 2016-ум Беморшавии умумї дар шањри Хуљанд ба 78252  нафар буд, ки 
он ба 100000 ањолї 44282,8-ро ташкил дод. 

Беморшавии аввалия дар шањри Хуљанд ба 52860 нафар баробар буда, он ба 
100000 ањолї 29913,5-ро ташкил менамуд. Шумораи ташрифот дар дармонгоњ ба шањри 
Хуљанд 1033394 нафар расида, шумораи ташрифот ба як шањрванд 5,8 рост меомад. 

Фаъолияти мутахасисони соњаи тибб дар шањри Хуљанд дар муќоиса бо дигар 
солњо дида, хизматрасони кормандони тиб дар соли 2016-ум бисѐр боло рафт, ки ба 
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даври соњибистиќлоли ба таљњизоти замонавї ва пешрафт муяссар шуданд, ки 
хизматрасонї ба шањрвандон хеле хуб гашт. 

Хулоса, бо назардошти пешравиҳо ва камбудиҳое, ки тањлилњо нишон доданд, ки 
дар соњањои беморињои дарунї, акушер-генеколог, тиббї оилавї, стоматологњо, 
бењушкунї ва наљот, педиатр ва неонатологњо, асабшиносњо хеле зиѐд гаштаанд. Дар 
соњањои дигар бењдошти таѓзия, бењдошти умумї, бењдошти мењнат, бењдошти 
коммуналї, ихтилолњои рафторї ва наркологї, пўсту зўњравї, саратоншиносњо, 
иљтимоию бењдоштї ва ѓайра хеле кам ба назар мерасад, ки хеле ташвишовар аст. Бояд 
ќайд кард, ки давлату њукумат барои тайѐр намудани мутахассисони ин соња хеле 
кўшиш карда истодаанд. 
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ҲИФЗИ АМНИЯТИ ИТТИЛООТӢ – САМТИ МУҲИМИ 

 ТАЪМИНИ АМНИЯТИ МИЛЛӢ 

 

Ҷаҳони имрӯза дар ҳолате аст, ки ҳамаҷоро техникаву технологияи муосир пурра 
фаро гирифтааст. Раванди босуръати ҷаҳонишавӣ имконияти хуберо баҳри дастрасӣ  ба  
иттилооту маълумотҳои гуногун ба бор овард. Айни ҳол ҳар як нафаре, ки дастрасӣ ба 
компютеру интернет ва дигар воситаҳои муосири техникӣ дошта, имконияти идора 
кардани як ѐ якчанд муассисаву сохторҳои бузург ва ҳайати кориро дорост. 
Хушбахтона маҳз дастрасии барзиѐди ҷомеа ба воситаҳои техникаи муосир ва шабакаи 
ҷаҳонии интернет, аз як тараф агар вақту масофаро кӯтоҳ намояд, аз тарафи дигар 
ҳолати ба дасти сеюм ѐ ба ҷониби  гурӯҳҳои ‚хайрхоҳ‛ расидани иттилоот ва 
маълумотҳои шахсиро ҳам ба миѐн меоварад.  

Хулосаи таҳлилгарони марказҳои бонуфузи ҷаҳонӣ, ки оиди ҳифзи иттилоот дар 
фазои маҷозӣ корҳои таҳлиливу бунѐдиро мегузаронанд, мисоли гуфтаҳои болоист. 
Тибқи хулосаи назарсанҷии сотсиологӣ, ки оиди ҳимояи амнияти иттилоотӣ дар 
донишгоҳи ‚Туран‛-и Қазоқистон бо иштироки беш аз 100 нафар доир гардид, ба чунин 
натиҷа расиданд, ки мардум дар вақти истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ ва фазои 
интернетӣ аз таъмини амнияти иттилоотии худ дар ҳарос ва бадгумон мешаванд [5]. 
Агар ба воқеият назар афканем маҳз гурӯҳҳои муайяни ифротӣ ва террористиву 
экстремистӣ баҳри зиѐд намудани тарафдорони худ аз иттилооте, ки ин ѐ он шахси 
муайян дар саҳифаи шабакаи иҷтимоии худ вогузоштааст истифода мебаранд. Маҳз 
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маълумоти истифодабарандаи ин ва ѐ он шабакаҳои дилхушиву иттилоотрасон амнияти 
иттилоотии ӯро пеш аз ҳама вайрон мекунад.  

Дар шароити имрӯзаи ҷаҳонишавӣ ҳар як давлати мустақилу озод баҳри таъмини 
амнияти миллии худ кӯшиш ба харҷ медиҳад. Таъмини амнияти сартосарии 
шаҳрвандони мамлакат вазифаи асосии давлат ба шумор рафта, дар ин роҳ ҳар як 
ҳокимияти легетимӣ (қонунӣ) аз ҳамаи имконияту механизмҳои мавҷуда васеъ истифода 
мебарад. Таъмини амнияти иттилоотӣ дар радифи чунин навъҳои амният, аз қабили 
амнияти сиѐсӣ, амнияти харбӣ, амнияти иқтисодӣ, амнияти демографӣ, амнияти экологӣ 
ва иҷтимоӣ мақоми махсусро ишғол менамояд.  Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ” 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни 
мулоқот бо роҳбарони ҳайатҳои прокуратураҳои генералӣ ” иштирокдорони Ҷаласаи 
28-уми Шӯрои ҳамонҳангсози Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ва Ҷаласаи 16-уми 
прокуророни генералии кишварҳои аъзои Созмони ҳамкории Шанхай чунин зикр 
намуданд: ‚Дар шароити кунунӣ масъалаи таъмини амнияти иттилоотӣ барои 
кишварҳои мо аҳамияти махсус дорад. Дар ин самт андешидани тадбирҳои дахлдори 
қонунии вокуниш ҷиҳати пешгирии ҷойгиркунии  маводҳои гуногуни радикалию  
экстремистӣ дар интернет ” сегментҳои миллии кишварҳоямон аз масъалаҳои 
аввалиндараҷа маҳсуб меѐбад‛ [4].  

Аз байни давлатҳои Осиѐи Марказӣ маҳз Ҷумҳурии Тоҷикистон аз аввалинҳо 
шуда Консепсияи амнияти иттилоотиро соли 2003 қабул намудааст. Дар консепсяи 
мазкур нақши иттилоот дар рушди ҷумҳурӣ ва соҳаи иттилоотиро  системаи (омили) 
ташаккулдиҳанда дар ҳаѐти ҷомеа ҳисобида шудааст. Ҳуҷҷати мазкур таҳия ва 
татбиқкунандаи сиѐсати амнияти иттилоотӣ,  ифодакунандаи мафҳумҳои зиѐди 
иттилоот ва механизмҳои таъмини амният дар фазои иттилоот аз ҷониби мақомоти 
давлатӣ истифода бурда мешаванд.  Дар Консепсияи амнияти иттилоотӣ диққати махсус 
ба рушди соҳаи иттилооти ватанӣ, аз ҷумла аз васоити ахбори омма даъват карда 
шудааст, то баҳри таъмини ҳифзи идеологии давлат ва ҷомеа аз чолишҳо ва таҳдидҳои 
муосири иттилоотӣ фаъолияти пурсамар намоянд. Бартарияти Консепсияи мазкур аз 
дигар санадҳои меъѐриву ҳуқуқӣ аз он иборат аст, ки дар он таҳдидҳои иттилоотие, ки 
метавонанд ба сиѐсати дохилӣ ва хориҷӣ, аз ҷумла ба амнияти миллии Тоҷикистон 
хатар меоранд, таъкид карда шудааст.  

Пас таъмини амнияти иттилоотии ҷомеа як самти муҳими таъмини амнияти 
миллии давлат буда, механизми назорати он басо ҷиддӣ ва мушкил аст. Зеро дар фазои 
маҷозии интернет хабару гузоришҳо ва иттилооту маълумотҳо ба таври тез паҳн 
мешаванд. Бо гузаштани чанд лаҳза нафаре метавонад аз минтақаи ҷануб ва ѐ шарқӣ 
ҷумҳурӣ нисбати авзои марказ ва ѐ шимолӣ Тоҷикистон хабардор шавад. Ҷаҳони 
имрӯза замони иттилоот аст ва ба гуфти ҷомеашиноси машҳури испанӣ Мануэл Кастелс 
‚Асри иттилоот ” давраи таърихии ҷомеаи инсоният‛ мебошад [3, 125]. 

Андешидани тадбирҳои зарурӣ баҳри таъмини амнияти иттилоотӣ бояд ҷавобгӯи 
манфиатҳои рӯз бошад. Зеро имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ дар заминаи таъмини технологияи  
навини  иттилоотӣ ба сиѐсат пайваста бо парадигмаҳои ҷомеаи иттилоотӣ зиндагӣ 
доранд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон шабакаи ҷаҳонии интернет ба таври васеъ доираҳои 
гуногуни аҳолиро фаро гирифта, мамлакатро ба фазои иттилоотии ҷаҳонӣ пайваст 
менамояд. Технологияи иттилоотӣ ахборотро ба нерӯи мутаҳаррике  табдил додааст, ки 
он дар пешрафти ҷаҳони муосир нақши муайянкунандаро пайдо намудааст. То кадом 
сатҳ  ба нафъи манфиатҳои миллӣ истифода намудани онҳо муҳим буда, таъмини 
амнияти иттилоотӣ вазифаи сарвақтии давлат аст.  

Хушбахтона, Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзи соҳибгардидан ба истиқлолияти сиѐсӣ 
ва ба сари ҳокимияти конститутсионӣ омадани Президенти мамлакат, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба амнияти иттилоотӣ аҳамияти беандоза зоҳир гардид. Зеро давлати 
мо солҳои 90-ум аз имтиҳони сахти таърихӣ гузашт ва ба давраи сифатан нав ворид 
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гардид. Акнун роҳбарияти давлату ҳукумат баҳри таъмини амнияти сартосарии Тоҷикистон 

механизми муаяйнеро амалӣ гардонид.  

Гарчанде Конститутсияи Ҷумҳурии  Тоҷикистон,  Қонунҳои  Ҷумҳурии  
Тоҷикистон  «Дар  бораи матбуот ва дигар воситаҳои ахбори омма», «Дар бораи 
иттилоотикунонӣ», «Дар  бораи  алоқаи  барқӣ»,  «Дар  бораи  ҳуҷҷати  электронӣ»,  
«Дар  бораи иттилоот»,  «Дар  бораи  ҳимояи  иттилоот»,  «Дар  бораи  имзои  
электронӣ-рақамӣ», Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон (фасли ХII, боби 28), 
Консепсияи амнияти иттилоотии  Ҷумҳурии  Тоҷикистон,  Барномаи  давлатии  рушди 
технологияҳои  иттиолотию  комуникатсионӣ  дар  Ҷумҳурии  Тоҷикистон, Паѐмҳои  
Президенти  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  ба  Мачлиси  Олии  мамлакат,  Саридораи ҳифзи 
сирри давлатии назди  Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон  ва  дигар  санадҳои  
қонунгузорӣ ва сохторҳои давлатие,  ки  соҳаи  иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистонро 
танзим кунанд ҳам, лек дар самти ҳифзи амнияти иттилоотӣ дар ҷомеа то ҳол якчанд 
муаммо мавҷуд аст.   

Аз ин рӯ, баҳри ҳифзи амнияти иттилоотӣ бояд чунин корҳо иҷро гардад:  
1. Бояд ҳар як шахси истифодабарандаи интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ ҷаҳонбинии 

комилан ташаккулѐфтаи илмӣ дошта бошад. Зеро бе ҷаҳонбинии дурусту аниқ дар 
фазои беканори иттилоот раҳгумзада мешавад; 

2. Мавқеи шаҳрвандии ҳар як шахс бояд устувор бошад. Нисбати тағйиротҳои  дар 
ҷомеа шуда истода мавқеи муайянро ишғол намояд, танҳо дар мавриди зарурӣ 
баъд аз санҷиши воқеият ва манбаи иттилоот мавқеашро дигар кунад; 

3. Дар муқобили ҳар гуна иттилооти нодуруст ѐ иғвоангез истодгарӣ карда тавонад 
ва чунин маълумотро ба дигарон низ тавонад бифаҳмонад. Амнияти иттилоотӣ 
худ ва дигаронро ҳимоят кунад; 

4. Аз ҳама муҳим он аст, ки шаҳрванд бояд ватану кишвари худро дӯст дорад, 
манфиатҳои  миллат ва давлати худро аз манфиатҳои шахсӣ боло гузорад. Бар 
муқобили ҳар гуна муборизаҳои иттилоотии  шабакавӣ, ки имрӯз ҳар дақиқаву ҳар  
соат аз ҷониби гурӯҳҳои муайян ва дасти сеюм роҳандозӣ карда мешаванд, мавқеи 
(иммунитети) мустаҳками иҷтимоӣ-сиѐсӣ дошта бошад. 
Бояд гуфт, ки муҳимтарин омили таъмини амнияти иттилоотӣ  ин аст, ки ВАО 

моҳияти рӯйдодҳои дохил ва хориҷро  дар сатҳи баланди касбият, ба  таври   мӯъҷазу 
саривақту фаҳмо ба  ҷомеа  расонанд  ва   дар  ташаккули  афкори  мусбӣ  ва  дуруст  
дар  ҷомеа саҳми  муносиб  гузоранд. Дар  ин  сурат шиддати таъсири  ҳар  гуна  
иттилооти  беасос  ва  бардурӯғ  дар расонаҳои  манфиатхоҳ  ва  шабакаҳои  иҷтимоӣ  аз  
ҷониби  ташкилотҳо ва  ҷонибҳои манфиатхоҳ  камтар  мегардад.   

Агар аз рӯи руҳиву равонӣ назар афканем, табиати  инсонӣ  чунин  аст,  ки  ба  
иттилоотӣ  аввал  дарѐфтнамудаи худ бештар эътимоду боварӣ  пайдо мекунад. Дар ин 
вақт маҳз бо ақлу идроки баланд ва ҳисси масъулиятшиносӣ ҳар як шахсе, ки амнияти 
иттилоотӣ барои ӯ чизи зарурӣ ба шумор равад, баҳри ҳифзи амнияти худ, ки ба он 
ҳифзи амнияти иттилоотӣ низ шомил мешавад, кӯшиш ба харҷ медиҳад. Аз ин лиҳоз, 
ҳифзи амнияти иттилоотӣ як самти муҳими сиѐсати амнияти миллии давлату ҷомеа ба 
шумор рафта, баҳри таъмини он на танҳо давлат ва мақомотҳои марбута, балки кулли 
иштирокчиѐни ҷомеа ва истифодабарандагони иттилоот масъул ҳастанд.  
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МУАММОЊОИ КАДРЇ ДАР РАВАНДИ ТАШАККУЛЁБИИ 
 ЭЛИТАИ ДИПЛОМАТИЯИ ТОЉИК 

 
Њар як давлат новобаста аз сохти давлатдорї дар раванди ташаккулѐбии худ бо як 

ќатор муаммоњо дучор мешавад, ки дар миѐни онњо муаммои кадрї яке аз масъалањои 
муњим ба њисоб меравад ва  таъхирпазирї дар ин самт барои давлат дар оянда хеле 
гарон мебошад. 

Њамаи сохторњои дар дохили давлат фаъолиятдошта барои рушду инкишофи њар 
як давлат муњим арзѐбї мегардад.  Алалхусус, агар ба чунин сохторњо мутахассисони 
соњавии соњаи мазкур таъин карда шаванд. Зеро њар як самти фаъолият бо хусусиятњои 
хоси соњавии худ аз њамдигар фарќ мекунанд. Бинобарин, давлат кўшиш менамояд, ки 
дар самтњои мухталифи љамъиятї  мутахассисонро вобаста ба хусусияташон омода 
намояд.  Дар муќоиса бо дигар самтњои фаолияти давлатї самти сиѐсии давлат хеле 
муњим ба њисоб мервад. Зеро аз гурўњи одамоне, ки дар ин самт фаъолият мебаранд, аз 
он љумла пойдории давлат, рушду инкишоф, сулњу субот ва ѓайра вобаста аст.  

Дар илми сиѐсатшиносї ин гурўњи одамонро ‚элитаи сиѐсї‛ меноманд. Элитаи 
дипломатї бошад як љузъи элитаи сиѐсї ба њисоб рафта, бо хусусиятњои хоси соњавии 
худ аз элитаи сиѐсї фарќ мекунад.  

Мафњуми «элитаи сиѐсї» дар китоби А. Холиќї, Љ. Љўрабоев. Сиѐсатшиносї: 
Мафњуму назарияњо ва љадвалњои мантиќї чунин шарњ дода шудааст: 

«Элитаи сиѐсї ин гурўњи начандон бузурги одамонан, ки дар маќомоти њокимияти 
давлатї, њизбу ташкилоти љамъиятї мансаб ишѓол намуда, тавассути он ба рафти 
сиѐсати мамлакат таъсир мерасонанд. Яъне элитаи сиѐсї стратегияи рушди љамъитро 
тањия ва амалї месозад, самтњои муњими сиѐсати дохиливу хориљии давлатро муайян 
мекунад» [2, 267].  

Барои дарки муњимият ва бартарии ин соњаи муњими давлатї, яъне дипломатия мо 
мехоњем, ки оиди ин тахассус ва шахсоне, ки ба ин вазифа таъин мешаванд, назар 
мекунем.  

«Дипломатия фаъолияти расми сарвари давлат, њукумат ва маќомоти махсуси 
равобити хориљї бањри татбиќи њадаф ва вазифањои сиѐсати хориљии кишвар, њимояи 
манофеи давлат ва шањрвандони он дар хориља мебошад» [7, 6]. Решаи калимаи 
‚дипломат‛ аз вожаи юнонии диплома (катшуда) гирифта шудааст. Диплома 
пластинкаи фулузие буд, ки ба сафир дода мешуд. Дар он ному насаб, унвон ва мансаби 
фиристодагон сабт мегардид. Дорандагони чунин њуљљатро ‚дипломат‛ ва соњаи 
фаъолияти онњоро ‚дипломатия‛ меномидагї шуданд. 

Вале муњтаво ва категорияњои он ба таври мухталиф тафсир мешаванд. Масалан, 
Эрнест Саттоу (1843-1929) дар асараш «Дастур оид ба амалияи дипломатия» чунин 
овардааст: «Дипломатия истифодаи аќл ва мањорат дар пешбурди  муносибатњои 
расмии  байни кишварњои мустаќил ва њукумати  кишварњои тобеъ мебошад». 

http://sadoimardum.tj/president/ta-mini-amniyati-ittiloot-a-amiyati-mahsus-dorad/
http://sadoimardum.tj/president/ta-mini-amniyati-ittiloot-a-amiyati-mahsus-dorad/
https://www.zakon.kz/4915388-sotsiologicheskiy-opros-naseleniya-po.html
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Зиѐда аз он Эъломияи Вена ‚Дар бораи равобити дипломатї‛ (1961), ки 
муќаррароти он аз љониби аксари кулли кишварњо эътироф гардидааст, яке аз 
вазифањои асосии намояндагињои дипломатиро њифзи муносибатњои дўстона байни 
кишвари мизбон ва фиристода дар тамоми соњањо муайян намудааст (моддаи 3). 

Таърифи пурраи дипломатия бошад, дар ‚Луѓати дипломатї‛, ки аз љониби 
вазорати корњои хориљии Иттињоди Шўравї тањия гардида, соли 1985 ба табъ 
расидааст, чунин баѐн шудааст: «Дипломатия воситаи татбиќ намудани сиѐсати 
хориљии кишвар аст, ки аз маљмўи чорабинињои ѓайрињарбї, усул ва методњое, ки бо 
назардошти шароитњои мушаххас ва хусусияти масоили њалшаванда истифода 
мешаванд; фаъолияти расмии сарварони давлату њукуматњо, вазирон ва вазири корњои 
хориљї, намояндагињои  дипломатї дар хориља, њайати намояндагї дар конфронсњо 
оид ба амали њадафу вазифањои сиѐсати хориљии кишвар, њифзи њуќуќ ва манфиатњои 
кишвар, муассисот ва шањрвандони он дар хориља мебошад. Њамчунин дипломатия бо 
мафњуми санъати пешбурди музокирот ба маќсади пешгирї ѐ танзими низоъњои 
байналњалќї, љустуљўи роњњои њалли мутаќобилаи  бањсњо, густариш ва умќи 
њамкорињои байналњалќї алоќаманд мебошад» [7, 8]. 

Попов И. В.  дар асари худ «Современная дипломатия: теория и практика»  оиди 
Ќонунњои Ману, ки  дар Њиндустони ќадим аллакай дар њазораи III пеш аз мелод  оиди 
муњимияти шахсони ба вазифаи  пурмањсули диломатї таъиншавандаро хотиррасрн 
намудааст: «Љанг ва сулњ аз сафирон вобаста аст, зеро танњо онњо метавонанд 
љонибњоро ба вањдат ѐ муноќиша оранд. Шахсе, ки ба сафир даст мебардорад, худро ба 
нестї ва марг мебарад» [7, 8],  ин арзишњо моњияти худро имрўз низ гум накардаанд. 

«Дар Шарќи Ќадим дипломатия ва хадамоти он дар инњисори њокимон ќарор 
дошта, ба кори сафорат, ки бештар хислати муваќќатї дошт, ашрофзодагон љалб карда 
мешуд ва ба ин ашхос талабот нињоят љиддї буда, ба ѓайр аз донистани донишњои 
замона мањорати баланди суханварї таќозо мегардид. Бо назардошти ин, дар Миср ва 
Эрони бостон низоми мукаммали хадамоти дипломатї ташаккул меѐфтанд. Дар ин 
бора катибањои Тел амарнаи (Миср), Эъломияи Куруш (соли 539 п.а.м.) ва Катибањои 
Бесутун шањодат медињанд» [7,  8].  

Гуфтањои боло шањодати он мебошанд, ки њанўз аз замонњои ќадим ба масъалаи 
интихоб ва љобаљогузории кадрњо диќќати љиддї дода мешуд.  Имрўз низ ин масъала 
дар соњаи дипломатия яке аз масъалањои муњим ба њисоб меравад. Њукумати Љумњурии 
Тољикистон њанўз аз рўзњои аввали ба даст овардани соњибистиќлолии худ вобаста 
масъалаи сиѐсати хориљї ва дар сатњи зарурї ба роњ мондани фаъолияти яке аз 
сохторњои муњими давлатї, Вазорати корњои хориљї ва нињодњои берунаи он сайю 
талоши зиѐд намуданд. Зеро то соњибистиќлол гардидани Љумњурии Тољикистон  
Вазорати корњои хориљии кишвар дар њайати Иттињоди Шўравї ба таври зарурї 
фаъолият намекард. Мањз фаъолияти нопурра ва ѐ ба таври дигар гўем, мањдудиятњои 
сунъи эъљоднамудаи Њукумати Иттињоди Шўравї дар масъалаи сиѐсати хориљии 
љумњурињои аъзои иттифоќ ва пурра тањти назорати Вазорати корњои хориљии марказї 
ќарор доштани сиѐсати хориљии ин кишварњо, аз он љумла Љумњурии Тољикистон боиси 
пайдо шудани муаммоњои кадрї баъд аз соњибистиќлол шудани кишвар гардид. Њол 
он, ки кишвари мо ба њайати Иттињоди Шўравї њамчун љумњурии алоњида эътироф ва 
ќабул карда шуда буд.  

Яке аз сабабњои зери назорати Вазорати корњои хориљии марказї ќарор додани 
масъалањои сиѐсати хориљии давлатњои иттифоќро дар китоби «Дипломатияи муосири 
тољик»,  ки иќтибос аз «Очеркҳои таърихи Вазорати корҳои хориҷии Русия» оварда 
шудааст, чунин арзѐбї мекунанд: 

«Бино  ба  навиштаи  муаллифони  «Очеркҳои таърихи Вазорати корҳои хориҷии 
Русия» онҳо на ҳамеша оид  ба  ин  ва  ѐ  он  масъалаҳои сиѐсию  дипломатӣ  бо  Маскав 
маслиҳатро  раво  медонистанд.  Аз  ин  рӯ,  вазири  корҳои  хориҷии вақти  Иттиҳоди  
Шӯравӣ  Г.В.Чичерин  ва  ҳамкоронаш  хеле  ба  зуддӣ масъалаи  маҳдуд  ва  пешгирӣ  
кардан  аз  ин  гуна  «худфаъолиятҳои» ҷумҳуриҳои шӯравиро дар соҳаи сиѐсати хориҷӣ  
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ба миѐн гузоштанд. Чичерин  тавре,  ки  муаллифони  «Очерки  таърихи  Вазорати  
корҳои хориҷии  Русия»  дуруст  ба мушоҳида гирифтаанд, «пайгирона  барои дар  
оянда  мутамарказонидани  сиѐсати  хориҷӣ  кӯшиш  мекард  ва  ба таъини 
намояндагони  ҷумҳуриҳои  шӯравӣ  дар назди намояндагиҳои мухтор  ва  тиҷоратӣ  зид  
мебаромад.  Махсусан,  вай  бунѐди  Шӯро  аз ҳисоби намояндагони ҷумҳуриҳои 
шуравӣ ба ҳайси мақоми доимоамалкунандаи назди Комиссариата халқии корҳои  
хориҷиро қотеъона рад мекард. Ў дар нома ба И.В.Сталин дар 31  октябри 1922 
навишта  буд,  ки  «Агар  Коллегияи  Комиссариата  халқии  корҳои хориҷӣ (КХКХ) ба 
чизе монанд  ба  Шурои  миллии  Комиссариата халқии  миллӣ  табдил  дода  мешуд,  
КХКХ  тамоман  ба  як  муассисаи ноқулай табдил мѐфт» [9, 14].  

Чунин сиѐсат боиси он гардид, ки дар оянда фаъолияти сиѐсати хориљї пурра зери 
назорат гирифта шуда дар охир бо ќарори Кумитаи марказиии иљрояи умумииттифоќї 
фаъолияти Коммисариатњои халќии љумњуриињои шўравї ва намояндагињои онњо дар 
хориља барњам дода шуда Раѐсатњои намояндагони КХКХ-и Иттињоди Шўравї бунѐд 
гардид, ки он низ ба зуддї аз фаъолият бозмонд [9, 14-15].  

Ин муаммо ва ѐ монеаии сунъи эљоднамудаи Њукумати њамондараинаи Иттињоди 
Шўравї боиси он гашт, ки дар ваќти зарурї мутахассисони соњавиро ба ин соња љалб 
карда натавонистанд. 

Фаъолияти расимии худро Вазорати корњои хориљии Љуињурии Тољикистон дар 
раванди Љанги Бузурги Ватанї, аниќтараш  12 майи соли 1944 дар иљлосияи VII 
Шўрои Олии Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Тољикистон даъвати якум бо ќабули 
Ќонун «Дар бораи таъсиси Комиссариати халќии иттифоќию љумњуриявии корњои 
хориљии ЉШС Тољикистон» оѓоз намуда буд [9, 24].  

Мањдудиятњои дар солњои минбаъда љоринамудаи Њукумати марказї нисбати 
Вазорати корњои њориљии давлатњои иттифоќ ва аз он љумла Љумњурии Тољикистон  ба 
фаъолияти минбаъдаи Вазорати корњои хоириљии Љумњурии Тољикистон ва инчунин ба 
раванди ташаккулѐбии элитаи минбадаи дипломатии тољик низ  таъсири калон расонд. 

Соли 1989 баъд аз 45 сол дубора иљозаи таъини Вазири корњои хориљї шуд, ки ба 
њайси Вазири корњоии хориљии ЉШС Тољикистон Лаќим Ќаюмов таъин мегардад. 
Лаќим Ќаюмов яке аз мутахассисоне буданд,  ки Академияи дипломатияи Иттињоди 
Шўравиро хатм намуда дар вазифањои гуногуни дипломатї кор ва фаъолият намудааст 
[9, 34].    

Нахустин Вазири корњои хориљии Тољикистони соњибистиќлол, нахустин Сафири 
Фавќулода ва  Мухтори  Љумњурии  Тољикистон  (рутбаи  дипломатї)  ва  нахустин  
Намояндаи  доимии Љумњурии Тољикистон дар назди СММ Лаќим Ќаюмов. ШМА, 27 
апрели соли 1993. 

Холиќназаров Худойбердї вобаста ба аввалин Вазири корњои хориљии Љумњурии 
соњибистиќлоли Тољикистон Лаќим Ќаюмов менависад: «Лаќим Ќаюмов аз зумраи он 
дипломатњои касбии ангуштшумори тољик буд, ки њанўз соли 1970 мактаби олии 
дипломатии корњои хориљии Иттињоди Шўравиро хатм намуда буд» [3, 51].    

Ин марњилаи нави рушди  дипломатии Љумњурии Тољикистон дуру дароз давом 
накард. Муаммоњои бавуљудомадаи минбаъда дар  Иттињоди Шўравї ба ин раванд 
монеъ шуда имкон надод, ки дипломатияи кишвари мо ба таври бояду шояд рушд 
намуда маќом ва манзалати хешро дар баробари дипломатияи Иттињоди Шўравї  дар 
арсаи байналхалќї ѐбад. 

Дар ин давраи кўтоњи таърихи кишвари мо натавонист, ки муаммои кадрии худро 
пурра бартараф намояд. Гарчанде, ки барои ин нахустин Вазири корњои хориљии 
Љумњурии Тољикистони соњибистиќлол Лаќим Ќаюмов талошњои зиѐде намуда буданд.  

Оиди вазъияти мутахассисони касбии дипломатї Холиќназаров Х. дар солњои 
аввали соњибистиќлолии давлат ва кўшиши нахуст вазири корњои хориљии Љумњурии 
Тољикистон Лаќим Ќаюмов дар асари худ «Вањдат кафолати њастии миллат» чунин 
ѐдрас мешаванд:   
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«Дар ташаккули вазорати робитањои берунї Л. Ќаюмов кўшиши њамаљониба ба 
харљ дод, ки мутахассисони варзидаро дар вазорат љамъ намояд, лекин ин кор он замон 
осон набуд. Дар Тољикистон дипломатњои касбї ангуштшумор буданд ва ѐфтану љалб 
кардани онњо ба кори вазорат хеле душвор буд. Худи Л. Ќаюмов дар яке аз 
маќолањояш, дар бораи нарасидани мутахассисони касбии дипломатї навишта буд, ки  
марказ то солњои наздик њуќуќи љумњурињои иттифоќиро дар соњаи сиѐсати хориљи 
нодида мегирифт. Барои њамин њам дар Тољикистон «тарбияи мутахассисони касбии 
дипломатиро ќатъ карда буданднд» [3, 51].    

Вобаста ба масъалаи норасоии кадрњои тахасусии соњаи дипломатия дар солњои 
аввали соњибистиќлолї собиќ Вазири корњои хориљии Љумњурии Тољикистон 
Холиќназаров Худоѐбердї дар асараш «Вањдат кафолати њастии миллат» чунин ѐдовар 
мешавад: 

«Бо дарназардошти ин мушкилот (мутахассисони касбии дипломатї)  роњбарияти 
вазорат лоињаи сохтори нави вазоратро тартиб дода, онро барои барассї ва тасдиќ ба 
Дастгоњи иљрояи Президент ирсол намуданд. Он замон дар вазорат дар хадамоти 
дипломатї дар њудуди 10 нафар кор мекарданд, ки бештари онњо шарќшиносњо, ба 
монанди муовини вазир дар он давра Эркин Рањматуллоев, дипломатњо Эркин 
Ќосимов, А. Мирзоев, Мирафзал Миршакаров, мутахассиси забони англисї Рустам 
Дадобоев, мутахассиси забони фаронсавї Назарбек Абдодов ва дигарон буданд. 

Њаљм ва шиддати кори вазорат дар он замон ба дараљае расид, ки дигар бояд ба 
таври фаврї сохтори нави вазорат дастиќ мешуд... Тасдидќи сохтори нав бошад, ба 
сабаби муташшаниљ гардидани вазъияти сиѐсии кишвар аз охирњои моњи марти соли 
1992 ба таъхир афтод ва амалї нашуд» [3, 52]. 

Аз гуфтањои боло бармеояд, ки мутахасисони дар Вазорати корњои хориљии 
кишвар ба кор ќабулгардида на њама тахассусманд буданд.  Лекин ин маънои онро 
надорад, ки ин кормандон шахсони тасодуфї буданд. Ќисми бештари шахсони ба ин 
кор љалб шуда онњое буданд, ки таљрибаи корї дар нињодњои дипломатии Иттињоди 
Шўравї доштанд.  

Кишвари мо дар як вазъияти душворї сиѐсї соњибистиќлол гардид, ки ин вазъияд 
баъдтар ба вазъи дохилии кишвар таъсир расонида оќибат ба љанги шањрвандї оварда 
расонд. Љанги шањрвандї боиси ба таъхир гузоштани як ќатор наќшањои давлатї дар 
масъалаи таљдиди сохтори Вазорати корњои хориљї ва нињодњои берунаи он ва инчунин 
омода намудани кадрњои тахасусї гардид. 

Дар љои дигар Холиќназаров Худойбердї дар ин бора чунин менависад: «Аввалин 
кореро, ки дар вазорат анљом додам, ин тасдиќи сохтори нав буд, ки мутобиќи он 
теъдоди кормандони вазорат, яъне дипломатњо бояд то 40 нафар мебуд. Пайдо кардани 
дипломатњои касбї ва собиќадор кори бисѐр душвор буд, бинобар ин роњбарияти 
вазорат тасмим гирифт, ки озмуни умумиљумњурї эълон кунад ва шахсони лоиќ ва 
шоистаро ба кор гирад.  Шартњои асосии озмун иборат аз он буданд, ки довталабон 
бояд њадди аќќал д усол таљрибаи кори дипломатї ва ѐ њељ набошад, кори тарљумонї 
дар хориља дошта бошанд в аду забони хориљиро наѓз донанд. Њамин тавр,  баъд аз 
эълони озмун ба вазорат мутахассисони хуб ба кор гирифта шуданд, ки оњиста ” оњиста 
ба дипломатњои касбї табдил шуданд, ки бештари онњо ба монанди Абдулло Юлдошев, 
Тољиддин Мардонов, Нуриддин  Шамсов, Амак Сатторов ва дигарон дар вазифаи 
сафирони Љумњурии Тољикистон ва муовинони сафир дар кишварњои гуногуни љањон 
кор ва фаъолият намудаанд» [3, 54].  

Бояд ќайд намуд, ки то охири соли 1992 Љумњурии Тољикистонро аллакай бештар 
аз 50 давлати дунѐ ба расмият шинохта буд. Тољикистон ба узвияти бонуфузтарин 
созмонњои байналмилалї, пеш аз њама, Созмони Милали Муттањид (СММ) ва Созмони 
амният ва њамкорї дар Аврупо (САЊА) пазируфта шуд [4, 11].  

Дар натиљаи муташанниљ шудани вазъият ва сар задани љанги шањрвандї дар 
Љумњурии Тољикистон, раванди эътирофнамої ва ифтитоњи намояндагињо то андозае 
ќатъ гардид ва танњо баъд аз Иљлосияи XVI  Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон дар 
шањри бостонии Хуљанд ва интихоби сарвари нави кишвар ва инчунин барќарор 
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намудани њокимияти ќонунї аз сари нав оѓоз гардид.  Дар ин асос 12 январи соли 1993 
бо қарори Шӯрои Вазирони ҷумҳурӣ сохтори нави дастгоҳи марказии вазорат тасдиқ 
намуд.  

«Сарвари  давлат  ба  ташаккули  зарфияти  кадрии  вазорат  таваҷҷӯҳи  ҷиддӣ 
зоҳир намуд, зеро мутахассисони ин соҳа бо таҷрибаи забондонӣ ангуштшумор буданд. 
Он вақт дар дастгоҳи марказии Вазорат ҳамагӣ 31 корманд сари кор буд ва мебоист дар 
муддати кӯтоҳ ҳайати нав бо мутахассисони варзида пурра карда шавад. Дар он солҳо 
бо дастури Роҳбари давлат бо баъзе аз кишварҳои дӯст роҷеъ ба омода кардан ва 
бозомӯзии кадрҳои дипломатӣ шартномаҳо ба имзо расид. Дар солҳои баъдӣ сохтори 
дастгоҳи марказии Вазорат муносиб бо пешомадҳои  нави  сиѐсати  хориҷӣ  инкишоф  
ѐфта,  дар  таркиби  он  раѐсатҳои нав кушода шуд» [1, 24].  

Бояд ќайд намуд, ки баъд аз Иљлосияи  таќдирсози  XVI  Шўрои  Олии Љумњурии 
Тољикистон муносибатњои Љумњурии Тољикистон дар самти сѐсати дуљониба ва 
бисѐрљонибаи хориљии кишвар  густариш меѐбад. Чунин вазъият Њукумати Љумњурии 
Тољикистонро  водор месохт, ки ба масъалаи  сохтор ва нињодњои Вазорати корњои 
хориљии давлат алалхусус омода намудани кадрњои соњавї чорањои зарурї ва 
сариваќтї андешад. Давра ба давра масъалаи кадрї дар нињодњои Вазорати корњои 
хориљии кишвар хубтару бењтар карда мешуд. Агар дар солњои аввали 
соњибистиќлолии давлат мутахассисони соњаи дипломатияии кишвар на аз рўи тахасус 
ба кор љалб карда шуда бошанд пас дар солњои минбаъда ин вазъият таѓйир меѐбад. 
Зеро Њукумати Љумњурии Тољикистон тариќи бозомўзї ва инчунин такмили ихтисос ва 
бастани шартномањо бо дигар давлатњо оиди омода намудани кадрњои соњавї чорањои 
зарурї меандешад. Дар баробари ин дар дохили кишвар низ як ќатор чорањои зарурї 
барои омода намудани мутахассисони соњаи муносибатњои байналхалќї андешида 
мешавад. Аз он љумла дар донишгоњои бонуфузи кишвар аз он љумла донишгоњи мо низ  
кафедрањои тахассуси муносибатњои байналхалќї ташкил карда мешавад, ки барои дар 
дохили кишвар омода намудани кадрњои лозима наќши калон мебозанд.  Инчунин 
барои баланд бардоштани савия ва малакаи дониши донишљўѐни ин донишгоњо миѐни 
Вазорати корњои хориљии кишвар шартнома баста шудааст, ки донишљўѐн донишњои 
назариявии худро дар амлаия дида мебароянд.  

Бояд ќайд намуд, ки имрўз бинобар зиѐд шудани хатмкунандагони ихтисоси 
муносибатњои байналхалќї чи дар дохил ва хориљи кишвар рафти ба кор ќабул 
намудани довталабони ишѓоли вазифа тариќи озмун интихоб ва љобаљогузорї карда 
мешаванд. Ин чунин кормандони сатњи гуногуни хизмати дипломатї, ки алакай дар 
нињодњои дохили ва берунаи Вазорати корњои хориљї кору фаъолият менамоянд низ аз 
аттестатсия ва  љойивазкунии (ротатсия) дохили ва давлатї мегузаранд, ки ин низ як 
воситаи хуби дарѐфти кадрњои лозима аз дохили нињодњои Вазорати корњои хориљи ва 
тоза намудани ин сохтор аз шахсони тасодуфї ба њисоб меравад. Ин чунин аттестатсия 
ва ротатсия  ба он кадрњое, ки дар њаќиќат аз болои худ кор мекунанд,  имконияти хуб 
мебошад.  

Дар ин давра аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон як ќатор меъѐрњои 
њуќуќи  ќабул карда шудааст, ки барои ба танзим даровардани мутахассисони соњавї 
хизмат мекунан. Аз он љумла  Низомномаи Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон  (Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 декабри соли 2006 № 593 
тасдиқ шудааст.)  Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи хизмати дипломатї (№ 1173 
аз 31   декабри соли 2014).  Оинномаи консулии Љумњурии Тољикистон (Бо қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз  30 июли  соли 1998 № 593 тасдиқ шудааст.) 
Консепсияи сиѐсати хориљии Љумњурии Тољиикстон (№332 аз 27 январи соли 2015).  
Низомнома дар бораи ҳуқуқу уҳдадориҳои асосии Сафири Фавқулъодда ва Мухтори 
Ҷумҳурии Тоҷикистон (№165 аз 23 январи соли 1995).  Ќарор оиди Сафаротхонаи 
Љумњурии Тољикистон (23 январи соли 1995).  Низомномаи намояндагии доимии 
Љумњурии Тољикистон дар назди ташкилотњои байналмилалї ва минтаќавї (Бо 
фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 30 октябри соли 2009 №729  тасдиќ 
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шудааст). Инчунин меъѐрњои њуќуќии сатњи байналхалќї тасдиќнамудаи  Љумњурии 
Тољикистон ба њисоб мераванд. 

Дар охир бояд ќайд намуд, ки муаммоњои мутахассисони соњавї ба таври пурра 
њалли худро наѐфта бошад њам, мисли солњои аввали ќарни гузашта нест. Вазорати 
корњои хориљии кишвар талаботро барои интихоб  ва љо ба љо гузории кадрњо пурзур 
намудааст. Дар ваќти баргузории озмун ва интихоби мутахассисони љавони соњавї на 
танњо малакаи забондонї, балки тахассусмандї, доштани маълумоти олии соњавї, 
дониши хубу аъло, таљрибаи корї ва солњои охир, инчунин доштани донишњои 
иќтисодї бартарї дода мешавад [6, 46-57].   

Вале дар баробари ин бояд ќайд намуд, ки Вазорати корњои хориљии кишварро 
месазад корро бо донишгоњњое, ки мутахассисони соњаро омода мекунанд, боз њам 
љоннок намуда, аз зинањои аввали тањсил барои дарѐфт ва дар оянда омода намудани 
мутахассиси сатњи олї ва љавобгў ба талаботи шароити муосири муносибатњои 
байналхалќї дар якљоягї амал намоянд.  

Дар баробари ин хуб мешуд агар дар кишвар Академияи дипломатия таъсис дода 
шавад, то ки дар дохили кишвар мутахассисони сатњи баланди муносибатњои 
байналхалќиро омода созем. Мо чунин мешуморем, ки барои ин захирањои кадрии 
пуртаљриба дар Љумњурии Тољикистон мерасад. Дар ин кор метавон собиќ сафирони 
ботаљриба, ки алњол нафаќахўранд ва сафироне, ки дар соњањои мухталифи хољагии 
халќ кору фаъолият доранд, љалб карда бошем.  

Дипломатњо бояд дар руњияи баланди ватандўстї, хештаншиносї, ифтихори 
миллї тарбия карда шаванд, ки ин кор на дар њама донишгоњњои хориљи кишвар 
имконпазир аст. 
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ТАКМИЛИ ҲАМКОРИИ МУТАҚОБИЛАИ МАҚОМОТИ ГУМРУК  

ВА ИШТИРОКЧИЁНИ ФАЪОЛИЯТИ ИҚТИСОДИИ ХОРИҶӢ 

 ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН   
 

Дар замони муосир унсури муҳими идораи давлатии робитаҳои сиѐсии хориҷӣ ва 
иқтисодии хориҷӣ ин механизми гумрукию тарифӣ мебошад, ки бе он сиѐсати 
иқтисодиро дар давлат ба роҳ мондан ғайриимкон аст. 

Дар шароити иқтисодиѐти бозорӣ ва густаришѐбии раванди ҷаҳонишавӣ нақши 
мақомоти гумрук дар таъмини самаранокии робитаҳои иқтисодии хориҷӣ ва иштироки 
ҳар кадом мамлакат дар тақсимоти байналхалқии меҳнат баланд гашта, бевосита рушди 
иқтисодиѐти миллӣ ва мўътадилии молиѐтро таъмин менамояд. Бояд қайд намуд, ки 
коркарди стратегияи танзими гумрукию таърифии фаъолияти иқтисодии хориҷӣ бояд 
бо стратегияи рушди иқтисодиѐти миллӣ мувофиқа ва аз он сарчашма гирад. Дар 
навбати худ дар шароити иқтисодиѐти бозорӣ, ки бо хусусияти силсилавии худ ва 
вобастагӣ аз конъюнктураи бозори ҷаҳонӣ мушкил ва ноустувор мебошад нақши ин 
соҳаи танзими давлатиро беҳамто ва мушкил менамояд. 

Вобаста ба ин, масъалаи навкунӣ ва таҷҳизонидани системаи гумрукӣ дар асоси 
ҳамкории судманд бо Ташкилоти Умумиҷаҳонии Гумрукӣ ва такмили қоидаҳои 
байналхалқии назорати гумрукӣ аҳамияти назаррас пайдо мекунад. Масалан, дар ин 
бобат Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ” Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паѐми навбатии худ дар Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд намуданд, ки ‚... дар робита ба ин, Вазорати рушди иқтисод 
ва савдо, Хадамоти гумрук, Агентии содирот, Палатаи савдо ва саноатро зарур аст, ки 
корҳоро ҷиҳати татбиқи равзанаи ягонаи амалиѐти содиротиву воридотӣ ва транзитӣ 
суръат бахшида, дар масъалаи шомил шудан ба низоми умумии бархурдорӣ аз имтиѐзҳо 
ва ‚долонҳои сабз‛ тадбирҳои амалиро ба роҳ монанд‛ [1]. 

Дар ин самт муаммои муҳими иштироки самаранок ин баланд бардоштани 
рақобатпазирии иқтисодиѐти миллӣ ба ҳисоб рафта, субъектони хоҷагидории миллиро 
маҷбур менамояд, ки ба омилҳои байналхалқии таъсиррасон мустақилона мубориза 
барад. Вале дар зинаи ибтидоӣ ва минбаъда дарѐфти роҳи самараноки ташкили умури 
гумрукӣ пешбинӣ ва пешгўии илмӣ, коркарди назарияи иқтисодиѐти умури гумрукро 
талаб менамояд. 

Бо шарофати истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон заминаҳо оид ба 

таъсис ѐфтани мақомоти гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон пайдо гардида буд. 

Дар таъсис додани мақомоти гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон санадҳои меъѐрии 

ҳуқуқии вобаста ба фаъолияти гумрукӣ қабул гардида буданд. Яке аз ин гуна асноди 

қонунгузорӣ ин аввалин Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. 

Яке аз мақсади асосии сиѐсати гумрукӣ ин ҳавасмандкунии рушди иқтисодиѐти 

миллии мамлакат мебошад. Маълум аст, ки ин берун аз чорчӯбаи фаъолияти гумрукӣ 

мебарояд. Ба мафҳуми умури гумрукӣ на танҳо сиѐсати гумрукӣ, инчунин воситаҳои 

татбиқи он: тартиб ва шарти интиқоли молу воситаҳои нақлиѐт аз сарҳади гумрукӣ, 

ситонидани боҷи гумрукӣ, барасмиятдарории гумрукӣ ва ғайра бояд дохил шавад [6, 
48]. 

Яке аз самти муҳими умури гумрукӣ дар замони муосир, ки пеш аз ҳама 

муносибгардониро талаб менамояд ин ҳамкории мутақобилаи мақомоти гумрук ва 

иштирокчиѐни фаъолияти иқтисодии хориҷӣ (ФИХ) мебошад. 
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Шомил шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Созмони Умумиҷаҳонии Гумрукӣ, 

масъалаҳои пайдо шудани як қатор иштирокчиѐни фаъолияти иқтисодии хориҷиро 

назаррас зиѐд кард. Дар як қатор соҳаҳои иқтисодӣ нисбати амалиѐти содиротиву 

воридотӣ, зиѐдшавӣ, ѐ ки камшавии ҳаҷми ҷараѐни мол аз мамалакатҳои алоҳида, 

тағйиротро ба талаботи гумрукӣ аз рӯи гузаронидани расмиѐти гумрукӣ дар рафти 

ташкили амалиѐти савдои хориҷӣ аллакай дидан мумкин аст. Солҳои охир 

муносибатҳои байниҳамдигарии мақомоти гумрук ва иштирокчиѐни қатории ФИХ 

назаррас тағйир ѐфтанд. Расмиѐти бисѐри гумрукӣ ба таври назаррас содда карда шуда, 

мӯҳлати умумии расмиѐти гумрукӣ назаррас паст шуданд, системаи 

декларатсиякунонии электронӣ ҷорӣ карда шуд.      

Аммо, бо баҳисобгирии ҳамаи навовариҳо мисли пештара бисѐрии ширкатҳо дар 

фазои ФИХ машғулбуда бо шумораи зиѐди масъалаҳои гуногун бар мехӯранд, ки барои 

онҳоро мустақилона ҳал кардан, на ҳама вақт қодир мебошанд. Ин гуна масъалаҳо аниқ 

ва дар вақти муайяншуда иҷро кардани талаботи дар қонунгузории гумрукӣ 

муқарраршуда ва ҳамчунин ҳалли масъалаҳои бо ташкили ҳаракати ҷараѐни мол дар 

рафти ФИХ, махсусан масъалаи боркашонӣ ва нигоҳдории молро дохил менамоянд. 

Ҳамин тавр, аз рӯи баҳои мутахассисон хароҷот барои интиқоли мол дар савдои 

хориҷӣ 25-35 %-и нархи фурӯши молро дар бар мегирад, хароҷоти мазкур дар бозори 

дохила бошад аз 8-10 %-и арзиши моли барои ҳамлу нақл пешбинишуда зиѐд 
намебошанд [5, 3]. 

Паст кардани хароҷоти нақлиѐтӣ ва сарфи вақт ҳангоми интиқоли он самаранокии 

ФИХ ширкатҳоро баланд бардошта, бештари муаммоҳои гумрукиро низ ихтисор 
менамояд. 

Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки яке аз роҳҳои ҳалли муаммои мазкур ин 

татбиқи принсипи логистикикунонии фаъолияти гумрукӣ мебошад, ки яке аз воситаҳои 

муҳими ба мақсади мазкур ноилшавӣ ба ҳисоб меравад. 

Дар натиҷаи истифодаи принсипи логистикӣ дар фаъолияти гумрукӣ системаи 

маъмурияти гумрукӣ содда карда шуда, инфраструктураи гумрукӣ-логистикиро, ки ба 

талаботи муосири иқтисодӣ ва технологӣ ҷавобгӯъ мебошад, ташкил кардан мумкин 

аст. Инчунин, дар маҷмӯа барои бевосита амал кардани иштирокчиѐни ФИХ шароити 
хуб бояд ташкил карда шавад. 

Яке аз самтҳои муҳими логистикикунонидани фаъолияти гумрукӣ ин ҳалли 

масъалаи тезонидани ҷараѐни коркарди гумрукии мол, яъне назорати гумрукӣ ва 

барасмиятдарории гумрукӣ ба ҳисоб меравад. Аз рӯи ғояи олимон «нуқтаи назари 

логистикӣ дар муқарраркунии мувофиқатии иттилоотӣ ва ҷараѐни моддӣ, муайянкунии 

техналогияи интиқоли самараноки захираҳо ва молҳо, коркардии талабот ба сифати 

мол ва қоғазпечи он, зоҳир кардани сарчашмаҳои талафи вақтӣ, истифодабарии 

беақлонаи захираҳои моддӣ ва меҳнатӣ, дастгоҳ, биноҳо ва ғайра‛ мехобад [3, 17]. 

Аз шарҳи мазкур хулоса баровардан мумкин аст, ки логистикаи гумрукӣ ин 

ташкили системаи самараноки байниҳамтаъсиркунии иштирокчиѐни ФИХ дар ҷараѐни 

интиқоли мол дар савдои байналмилалӣ мебошад. 

Г.П. Гриненко логистикаи гумрукиро ба системаи танзими тарифӣ ва 

ғайритарифии гумрукӣ асоснок намуда, феҳристи чораҳоро дар соҳаи фаъолияти 

гумрукӣ, ки барои ҳалли масъалаҳо ва вазифаҳои мухталиф, ки бо ташкили молрасонии 

байналмилалӣ, ки зери назорати гумрукӣ қарор дорад, маънидод кардааст [4, 119]. 

Моҳияти логистикаи гумрукиро аз дидгоҳҳои мухталиф баррасӣ намуда, самтҳои 

асосии онро фарқ кардан мумкин аст: 

‒ истифодаи маҷмӯи усулҳои самаранокгардони расмиѐтҳо ва технологияҳои 

гумрукӣ, ки мақсадаш ин баланд бардоштани самаранокии маъмурикунонии гумрукӣ; 



 

133 
 

‒ маҷмӯи воситаҳо ва усулҳои муносибгардонии равандҳо дар фаъолияти 

иқтисодии хориҷӣ, ки ба ихтисор кардани хароҷоти иштирокчиѐни ФИХ нигаронида 
шудааст.   

Фаъолияти мақомоти гумрукро аз нуқтаҳои назари мазкур таҳлил карда, барои 

татбиқи принсипи логистикӣ дар муносибатҳои байниҳамдигарии мақомоти гумрук ва 

иштирокчиѐни ФИХ андешидани чораҳои зерин мувофиқи мақсад мебошад:  

‒ мониторинги ФИХ, дар савдои хориҷӣ зоҳир кардани манфиати миллӣ, 

манфиати бизнеси ватанӣ; 

‒  бунѐди қонунгузории ба инкишофи муносибатҳои ҳамкорӣ нигаронидашуда, 

нашри васеи санадҳои меъѐрию ҳуқуқии танзимкунандаи ФИХ, итоати иштирокчиѐни 

ФИХ ба қонун; 

‒  тайѐркунии дастаи сифатноки ҳуҷҷатҳои ҳуқуқии муайянкунандаи 

муносибатҳои байниҳамдигарии мақмоти гумрук ва  бизнес дар фаъолияти 

қонунэҷодкунӣ; 

‒ воридкунии васеи технологияи муосири иттилоотӣ дар ҷараѐни таъсири 

байниҳамдигарии мақоми гумрук бо иштирокчиѐни ФИХ; 

‒ соддакунии расмиѐти гумрукӣ, татбиқи системаи идоракунии хавфу хатар, ба 

таври назаррас кам кардани вақти расмиѐти гумрукии декларатсиякунонии гумрукӣ; 

‒ муносибати байниҳамдигарии ҳамкории мақоми гумрук ва бизнес дар самти 

воридкунии аудити гумрукӣ; 

‒ даромади мӯътадил ва системаи кафолати иҷтимоии гумрукчиѐн. 

Ҳамин тавр, ташкили фаъолияти гумрукӣ бо назардошти принсипи логистикӣ 

байниҳамтаъсиркунии мақомоти гумрук ва иштирокчиѐни ФИХ-ро самаранок 

гардонида, дар навбати худ ба рушди иқтисодиѐти миллӣ низ мусоидат мекунад.  
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НАҚШИ НАЗАРИЯВУ МАКТАБҲОИ МИЛЛАТШИНОСӢ ДАР  

ОМӮЗИШИ МИЛЛАТУ ХАЛҚИЯТҲО 

 

Дар ҷомеаи имрӯза оиди миллат бисѐр ақидаҳои гуногуни олимону муҳаққиқони 
давраҳои мухталиф баѐн гаштаанд. Мафҳуми миллат (nation), ки ҳанўз дар асрҳои 
аввали солшумории мелодӣ истифода мегашт аз забони лотинӣ баромада, маъноҳои 
«авлод» ѐ «ташаккулѐбӣ» - ро дорост. Ин мафҳум дар охири асрҳои миѐна ва дар давраи 
ҷомеаи сармоядорӣ (капиталистӣ) боз ҳам васеътар гардид. Аз ҳамон давра сар карда, 

маорифпарварони фаронсавӣ мафҳуми миллатро дар шакли ‚руҳи миллат‛ ва ‚иродаи 
миллат‛ васеъ истифода намуданд.  

Ҳар як мактаб ва назарияи миллатшиносӣ ақидаи мустақили худро бобати мазмун, 
моҳият ва падидаи миллат доро буда, онро бо шаклу услубҳои гуногун маънидод  
менамояд.  Дар ин ҷода омӯзиш ва таҳлили ҳамаҷонибаи назарияҳои мазкур ба олимони 

соҳаи ҷомеашиносиву сиѐсатшиносӣ дарку фаҳмиши навро пешниҳод менамояд. 

Дар илми сиѐсӣ мактаби аввалини миллатшиносиро ‚примордиализм‛ меҳисобанд. 

Тарафдорони назарияи мазкур олимон  Л.Н. Гумилѐв, К. Гиртса, У. Коннор, Э. Смит ва 
Ҷ. Армстронг миллатро падидаи яксон ва комилан биологӣ арзѐбӣ менамояд [5, 63].  

Примордиалистон ба назарияи таҳаввулот такя намуда, худнигаҳдорӣ ва 
давомѐбии наслро авлавияти асосӣ мешуморанд. Тибқи назарияи мактаби 

‚примордиализм‛ одамон барои ҳимояи худ ва насли худ бо ҳамдигар муттаҳид 
мешуданд ва ин омил аз тарафи табиат барояшон эҳдо гаштааст. Аз доктринаи 
примордиалистҳо чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки миллат оилаи калоне 
мебошад, ки ҳар як аъзояш ба якдигар хешованд буда, пайвасти хунӣ дорад ва миллат 
дар асоси як қавм бунѐд гаштааст.  

Мактаби дигари миллатшиносӣ ин ‚конструктивизм‛ буда, он миллатро ба таври 
конструктивӣ (сохтмонӣ ва бунѐдкорӣ) маънидод менамояд. Барои сармеъморони 
назария Питер Бергер ва Томас Лукман, миллат падидае мебошад, ки дар асоси 
фаъолияти элитаи сиѐсӣ ба вуҷуд меояд ва ҳамзамон маҳсули кори бузургмардон аз 
қабили нухбагон, пешвоѐн ва баргузидаҳои сиѐсиву иқтисодӣ аст.  

Нуқтаи муҳими конструктивизм дар он зоҳир мегардад, ки ба тарафдорони ин 
назария қавм ва миллат мафҳумҳои комилан сиѐсӣ ба шумор мераванд. Зеро он на аз 
тарафи табиат, балки ба заҳмати гурӯҳи манфиатдори сиѐсӣ ташаккул дода мешавад. 
Ҳамчунин барои конструктивистон мафҳуми «миллат» ва «давлат» ҳаммаъноянд ва 
якдигарро пурра намуда, моҳияти ҷавҳариро ташкил медиҳанд. Давлат барои худ 
миллати худро ташаккул медиҳад ва барои шаҳрвандонаш дар ин ҳолат забони миллӣ 
восита худмуаррифӣ  мегардад. 

Мактаби ‚модернизм‛ (навъгароӣ) аз зумраи мактабҳои машҳури миллатшиносӣ ба 

шумор рафта, андешаи меҳварии он,  оиди модернизми инсон ба шумор меравад, ки 
метавонад дунѐро дарк кунад ва ояндаи худро бо дасти хеш созад. Барои модернистон 
«миллат» на маҳсули қадимаи таърихии аз тарафи Худо ба одамон дода шуда (ранги 
дигар мактабҳо), балки маҳсули даст кашидан аз Худо ҳаст. Модернистони машҳур 

Ф.Ницше ва Р.Вагнер таъкид менамоянд, ки аз ‚саҳнаи сиѐсӣ‖ рафтани монархия ва дин 
шароит фароҳам овард, ки мафҳумҳои миллат ва давлати миллӣ рушду нумуъ ѐбанд. 
Воситаҳои муҳими миллатсозӣ барои модернистон забон ва фарҳангӣ миллӣ ба шумор 
меравад [4, 121] . 

Мактаби дигари миллатшиносӣ бо унвони постмодернизм маъруфият дорад. 
Постмодернизм ҷараѐне мебошад, ки ратсионализмро зери танқид мегирад ва боварӣ 
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дорад, ки дар тамоми корҳо, роҳи ягонаи дуруст вуҷуд надорад, зеро барои онҳо инсон 
ва ҷамъият натиҷаи муайяни қудрат дар давраи муайяни таъриханд. 

Постмодернизм усули танқиди илмӣ ба шумор меравад ва барои назарияи 
миллатро пешниҳод накарда, балки онро таҳлил намуда, хулоса менамояд, ки миллат 
дар воқеъият вуҷуд надорад ва танҳо дар навиштаҳо, шиорҳо, барномаҳои телевизионӣ 
зоҳир мешавад. Барои постмодернистон на моҳият, балки муайян намудани ҳудуд ва 
марзҳои миллатсозӣ аҳамиятнок аст. Аз ин рӯ, аксари олимон постмодернистонро 
ҳамчун  мунаққидон меҳисобанд. 

Назарияи сотсиалистию коммунистиро ҳамзамон назарияи марксистӣ меноманд. 
Тарафдорони ин андеша дар асоси назарияи умумии марксизм ҷаҳонбинии худро 
перомуни миллат ва давлати миллӣ баѐн намудаанд. Барои онҳо, аз ҷумла К.Маркс, 

Ф.Энгесл ва В.И.Ленин миллат ва давлати миллӣ зуҳуроте мебошад, ки дар натиҷаи 
гузаштан аз форматсияи феодалӣ ба капиталистӣ ба вуҷуд омадаанд ва баъди ғалабаи 
пролетариву пойдор гаштани ҷомеаи коммунистӣ моҳиятан аз байн меравад, чунин 
ҳаракати пролетарӣ тамоми дунѐро дар бар мегирад.  Арбобони ғояи сотсиалистӣ дар 
орзуи бунѐди ҷомеаҳои бесинф ва «миллати воҳиди инсоният» буданд ва барои онҳо 
«масъалаи миллӣ» аҳмияти дуюминдараҷаро дошт [3, 286].  

Новобаста ба ин, ҳаракатҳои марксистӣ дар натиҷаи амалиѐти сиѐсии худ ба 
масъалаи миллӣ рӯ ба рӯ гаштаанд ва принсипи асосии фаҳмиши миллатро таҳия 
намуданд, ки он замон бо андешаи зиддинаҷодпарастии худ таҳаввулотро дар фаҳмиши 
миллат ба вуҷуд овард. Тибқи ин назария ҳуқуқи миллатҳо ба худмуайянкунӣ мавқеъи 
асосиро дошт. Аз ҷумла аз рӯи назарияи мазкур баъди фурӯпошии Русияи подшоҳӣ ва аз 

байн рафтани давлатҳои феодалии Осиѐи Марказӣ тақсимоти миллӣ-ҳудудӣ доир гашт. 

Тибқи тақсимоти милливу ҳудудӣ минтақаи Осиѐи Марказӣ бояд ки байни миллату 

халқиятҳои муқими он тақсим карда мешуд. Лек дар вақти тақсимкунӣ мутаассифона 

принсипҳои назарияи мазкур баробар риоя нашудаанд ва академик Раҳим Масов дар китоби 

худ ―Таърихи табартақсим‖ ин ҳолатро возеҳ баѐн кардаанд.    

‚Постколониализм‛ (пасоистеъморӣ) яке аз мактабҳои омӯзиши миллатшиносӣ ва 
чун ҷараѐни фикрӣ ба ҳисоб меравад. Намояндагони мактаби мазкур, аз қабили 

Ф.У.Фанон, Э.В.Саид, Х.К.Бхабха бештар олимоне мебошанд, ки аз кишварҳои 
истеъморзада ва андешаҳои худро перомуни миллатсозӣ ва давлатсозӣ дар замони 
пасоистеъморӣ (постколониализм) баѐн намудаанд. Идеяи асосии постколониалистон 
он аст, ки миллат навобаста аз қудрати истеъморӣ дар кишвари истеъморзада рушд 
мекард ва минтақаҳои худро дошт, ки ба он дахолати қудрати истеъмориро 
намеписандид [4, 168].   

Тарафдорони ҷараѐни постколониализм бар он андешаанд, ки модели аврупоии 
миллат ва давлати миллӣ, ки аксарияти мулкҳои истеъморзада баъди ба даст овардани 
истиқлолияти худ нусха гирифтаанд, дар ин давлатҳо ба муаммои сарбаста гирифтор 
гардид. Зеро воқеъияти давлати пасоистеъморӣ ва кишварҳои Аврупо, Амрикои 
Шимолӣ ва Ҷанубӣ комилан фарқ мекард. Нуқтаи муҳими назарияи тарафдорони 
постколониализм дар он зоҳир мегардад, ки онҳо хусусиятҳои миллати худ таъкид 
карда, дигар будани худро аз истеъморкунандагон асоснок мекунанд.  

Дар шароити имрӯза инсониятро раванди ҷаҳонишавӣ ва масъалаву мушкилиҳои 
он чун тори анкабуд ба оғуши худ кашида, дар амали гардидани нақшаҳои ошкорою 
пинҳони давлатҳои абарқудрат ва таъмини сиѐсати дар паҳнои стандарти дугона 
зоҳирѐфтаи онҳо, нақши торафт муҳимро бозида истодааст.  

Раванди ҷаҳонишавӣ масоил ва ҳалли дастаҷамъии онҳо дар асоси принсипи 
баробарии манфиати халқу миллатҳо ба умумияти одам ва ваҳдати ҷомеаи инсонӣ 
созгор буда, бузургтарин неъмат ва шояд нуқтаи ниҳоии инкишофи инсоният бошад. 
Вале ин равандро бо манфиатҳои миллию динӣ, иқтисодию сиѐсии давлатҳои ҷудогона  
ғизо бахшидан ва аз он моҳирона истифода бурдани қисмате аз кишварҳои ҷаҳон моро 
ҳушдор менамояд, ки ба мавҷҳои ҷаҳонишавӣ ва бархӯрд ба лапишҳои он дар доираи 
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иқтисодиѐт, сиѐсат, иҷтимоиѐт, ҳуқуқ, дин ва дигар паҳноҳои ҳаѐти хеш чӣ тавре, ки 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштаанд, зиракию 
ҳушѐриро аз даст надода манфиатҳои милливу  истиқлолияти давлатро бояд ҳифз 
намоем [1].  

Миллату миллатдорӣ ва дуруст ба роҳ мондани муносибатҳои миллӣ ба ояндаи 
ҳар як давлат нақши аввалиндараҷаро доро мебошад. Дар ин замина омӯзиши мактабу 

назарияҳои миллатшиносӣ барои таҳлилгарон ва сиѐсатшиносон заминаи хубро фароњам 

меорад. Аз ин рӯ, дар шароити имрӯзаи рушди Тоҷикистон зарур медонем, ки таълимоти 

мактабҳои илмӣ оид ба миллатшиносӣ омухта шуда, дар заминаи он сиѐсати миллӣ ба роҳ 

монда шавад.  
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Таљрибаи   сулњи   миѐни  тољикон  яке  аз  бузургтарин  сабаќњои  мактаби  
сиѐсатмадорї  ва  давлатдории  Эмомали Рањмон аст,  ки њам  дар  дохили  кишвар  ва  
њам  дар  сатњи   љањонї  мавриди  тањќиќу  омўзиш   гирифт.  Ин  таљрибаи    таърихиии    
ба  Ватан  -  ба  макони  зист   баргардонидани  ќариб   як миллион  гуреза  ва  ташкили  
њамгироии  иљтимоии  онњо  аз  тарафи    ташкилоту  созмон  бонуфуз,  аз  љумла  
Созмони  Милали  Муттањид,     Созмони  амният  ва  њамкорї  дар  аврупо  њамчун  

модели  нодири  сулњофаринї  эътироф  гардид [8, 360].   
Фањмиши  вањдат аз  ќадимтарин  даврањои  љомеаи  инсонї  ибтидо  гирифтааст.  

Зарурати  вањдат  дар  раванди  шаклгирии  ќабилањо  ва   шиддатѐбии  низоъњои  байни  
онњо  барои  њифзи  бењтарини  ќабила,  ки њамбасттагии  зичашашонро   таќозо  дошт,  
лозим  буд.  Агар  аниќтар  назар  кунем,  дар  њама  њолат  њамбастагиии  ќавмию  
ќабилавї,  ки  баъдан  ба  иттињодияњои  ќабилавї  ва  аз  он  баъд  омили  асосии  
ташаккулу  рушди  давлатдорї  гаштааст,  дар  асоси  ифоќаю  вањдат  будааст.   Ба  
омилњои  халќиятро   муайянкунанда,  назири  њамзабонї,  њамњудудї,  њамбастагии  
психолгию  фарњангии  дар    асрњо  инкишофѐфта,   боз  омили  дигар -  мутамарказии  
иќтисодї  зам  мешавад,  ки ба  ташакули  миллат   асос  мегузорад.  Аз  ин љост,  ки 
худшиносї  ва  њувияти  миллї  аз  вањдат  ибтидо  мегирад. 

Мафњуми  вањдатро  бо  кадом  забоне,  ки  ном  барем,  омили  манфиатбахши  он  
таѓйир  намеѐбад.  Дар  Фарњанги  тафсирии  забони  тољикї  вожаи  «вањдат»  маънои  
ягонагї,  як будан  аст. Ин  фањмиши  дунявии  вањдат  аст.   
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Дар  њама  њолат  бояд  дар  хотир  нигоњ  дошт,  ки  вањдат  фањмиши  хеле  васеъ  
дошта,  масъулияти  зиѐдеро  талаб    мекунад.  Мо  вањдати  миллї   гуфта,  бояд  танњо  
вањдати  тољиконро  дар  назар   надошта  бошем.  Вањдат   барои  њама  мисли  обу  
њаво  зарур  буда,  бояд   чун  њамдилию  њамбастагї   ва  њамтаќдирии  тамоми  миллату  

халќиятњои  кишвар  фањмида  шавад [5, 20 - 21]. 
Аввалин  даъват  дар  аввалин  рўзњои   сари  ќудрат  омадани  Эмомалї  Рањмон    

оњангу  таровати  фарњангї  дошт.  Фарњанги  њадису  ќуръонї,  фарњанги  бародарї,  
фарњанги  дўстї.  Фарњанги    рафоќат  ва  фарњанги  сулњу  вањдат,  ки  миллат  он рўз  
ба  он  шадидан  ниѐз  дошт,  имрўз   ба  он  ниѐз  дорад  ва  фародоњои  дигар  бо  он  
ниѐз  хоњад  дошт.  Фарњанг  барои  миллати  тољик   сулњро   асос  гузошт  ва  ин аст, ки   
фарњанг  чун  ганљи  муќаддас  бебањост.   Њар  ки  ин ганљро  комѐбу  фотењи  њаѐт  
мегардонад. Ин  марди   худодоро  низ  фарњангї  буданаш  ва  гиромидошти  

фарњагияш  дар  аќсои  олам  шуњрат  бахшид [4, 24]. 
Музокироти  дар  Хостдењи  Афѓонистон  дар  зимистони басо  сарди  соли  1996 

дар  дењаи  дурдаст, ки дар  он  љойи хоби  мувофиќ  ва на  барќ  мављуд  буд,  баргузор  
гардид.  Президенти  Љумњури  Тољикистон   дар  ин  музокорот    пешнињод  намуд,  ки 
љињати    таъмин  ва  тањкими  сулњ  дар  Тољикистон  бояд  Комиссиони   Ошти  Миллї  
таъсис  дода  шавад  ва  роњбари  он  бояд    намояндаи  мухолифин  бошад.  Чунин  
пешнињоди  љасурона  дар   он  давра  кори  осон  набуд. 

Дар  маљмўъ,   дар  натиљаи   музокироти  тўлонї,  ки  аз  5  апрели  соли  1994  то    
27  июни  соли  1997   кишварњои  гуногуни  љањон  Афѓонистон,  Покистон,    Эрон,  
Ќазоќистон,  Ќирѓизистон,  Русия,  Туркманистон  идома  ѐфтанд, муяссар  шуд,  ки  
барои  амалї  намудани  њадафњои  сулњ  9  даври  музокирот,  6  вохўрии  сарони  
давлатњо  ва  21  маротиба  музокирот  анљом  дода  шавад,  ки   натиљаи  онњо  40  
њуљљати  таќдирсози  миллат  ба  имзо расонида  шуд.  Дар  љараѐни  гуфтушунидњо  
тољикон   хубї  фањмиданд,  ки  љанги  тањмилї  бояд  фавран  ќатъ  гардад,  чунки  ин  
љанги тањмилї  миллати  тољикро  метовонист  аз  байн  барад  ва   ба  давлатдории 

тољикон  барњам  бахшад [10, 32 -33]. 
Аксари  муњаќќиќон   ва  коршиносон   таърихи  раванди  музокироти   байни  

тољиконро  ба  се  марњила   таќсим  мекунанд.  Дар  марњилаи   якуми  музокироти  
байни  тољикон,  ки  аз  моњи  апрел  то  моњи  ноябри  соли  1994  идома  дошт,   се  
даври  музокирот  ва  як  даври  машварат  баргузор  гардид.  Дар  ин  марњила    
тарафњо  мўњлати  оташбасро  то  26  августи  соли 1995  дароз  намуданд,    дар  бораи  
то  20  июли  1995  андешидани  як  ќатор  тадбирњо  доир  ба  тањкими  боварї     ќабул  
намуданд.  Њамчунин,  тарафњо   ба  ќабули  созишномањо   оид  ба  табодули  асирон  
ва  мањбусон  ва ба  охир  расонидани  бозгашти  гурезањо  ба  ватан  муваффаќ  
гардиданд. 

Марњилаи  дуюми  музокироти  байни  тољикон  аз  моњи  майи  соли  1995  то  
моњи  августи  соли  1996   давом карда,     дар  ин  давра  як  машварати  умумї,  ду  
мулоќот  дар  сатњи  олї,  чањор  гуфтушунидњо    баргузор  шуданд. 

Давраи  сеюми  музокироти  байни  тољикон  аз  соли  1996  оѓоз  ѐфта,  дар  
шаклњои  мухталиф  то  27  июни  соли 1997  идома  кард. Умуман,  дар  давоми   се  

марњилаи  музокироти  байни  тољикон,  ки   40  моњ  идома  кард [9, 45]. 
Мувофиќи  њисобњо  љанги  тањмилї  ба  иќтисодиѐти  мамлакат,  дар  маљмўъ,   

беш  аз   7  миллиард  доллари  амрикої  зиѐни  моддї  расонид,  зиѐда   аз  30  њазор  
хонаи  истиќоматї  сўзонда,  садњо  биноњою  иншоот,  заводу  фабрикањо,  муассисањои  
тиб,  маориф  ва идорањои  давлатї    ва  дигар  муасисањои  зиѐду  харобу  валонгар  
гардиданд.  Зиѐда  аз  150  њазор  нафар  шањрванди  Тољикистон  љони  худро  талаф  
дод,    55  њазор кўдакон  ятиму  25  њазор  зан   бесарбон  монданд.   

Љаноби    Олї   яке  аз   баромадњои   худ   дилсўзона  ќайд  менамояд: «Зиѐни   
моддиро  њисобу  китоб  кардан   мумкин,  вале  зарари  маънавиеро,  ки  мардум,   
махсусан  љавонону  наврасону  кўдакон  аз  сар  гузоронданд,  бо  кадом  ченак  
анодоза  кардан   мумкин  аст?! 
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Албатта,  мо  имрўз  бо  далелњо  гуфта  метовонем,  ки  љанги  шањрвандї  дар  
Тољикистон  тањмилї  буд  ва  тањиягарони   ин  фољиа  халќи  оромтабиату  моро   ба  

гирдоби  бозињои  сиѐсї  тела  доданд» [7]. 
Ќобили  ќайд  аст,  ки  њолатњое  мешванд,  ки  субъектњои  алоњида  новабаста  аз  

шакли  тафаккурашон,  барои  дар  шуури  мардум  љой  намудани  таассуротњои    
шахшудаю  бепоя  талош  намуда,  њатто  дар  ин  самт  амалњои  мушаххасро  анљом  

медињанд,  ки  барои  љомеа,  давлат   ва миллат  паѐмадњои  ногувор  доранд [11, 25]. 
11  феврали   соли  1990,  соати  13  дар   назди   бинои   Президиуми Шўрои  Олии  

ЉШС  Тољикистон   намоиши  бидуни  иљозат  ба  амал  омад.  Дар  он  150  нафарон  
иштирок доштанд.  Дар  байни  онњо  љавонон,  донишљўѐн  низ  буданд.  Талаби асосии   
намоишчиѐн   ќабул  накардани  гурезагони  арманї  аз  Закавказия  буд. Мусаллам  аст,  
ки  деисисломистон  муаммои  арманињоро  танњо   ба  хотири  тезутунд  намудани  
вазъият  эъљод  намуда  буданд. 

Бояд  тазаккур  дод,  ки  намоиш   дар  таърихи  11  феврал,   яъне  дар   љашни     
11-умини   солгарди    инќилоби  исломї  дар  Эрон   (11  феврали  соли 1979)  ба  амал  
омад.  Мусаллам   аст,  ки маќсади  асосии  намойишчиѐн  мубориза  барои  њокимият,  
эълон  намудани  давлати  исломии  Тољикистон  буд.  Намоишчиѐн   бо  њар  роњ  
мекўшиданд,  ки  интихоботи   Шўрои  Олї,  ки  дар  таърихи  25  феврали  соли  1990   
ба  наќша  гирифта  шуда  буд,  ба  таъхир  гузошта  шавад. 

Њамон  тавре,  ки  сарчашмањо  иттилоъ  медињанд,  як  ќисми  иртиљоии  
рўњониѐни  мусулмон-бунѐдгарон  Боев А.,  Бедимоѓов С.,  Давлатов Т.,  Њакимов  А.,  
Дилоев  А.  ва  дигарон  дар  шуури  одамон,  махсусан  наврасон  ѓояњои  «исломи  
соф»,  адоват  ба  миллатњои  дигар,  таълимот ва эътиќоди  дигар,  сохтори  мављудаи   
давлатї  ва   коммунистонро  талќин  мекарданд.  Шањрвандонро  ба  барќарор  
намудани  Љумњурии  Исломии  Тољикистон   даъват   менамуданд.  Намояндагони  
њамин  ќисмати  мусулмонон  дар  таърихи  2  феврали  соли  1990  дар  мавриди  
кушодани   масљиди  нав  дар  дењаи  Арбоб-Хотуни  ноњияи    Ленин  њамин  талабњоро  

гузошта  будананд [9, 12]. 
Ќобили  ќайд  аст, ки «таърих  ва  рўйдодњои   замони  муосир    собит  менамоянд,  

ки  субъектњои  сиѐсие,  ки  барои  расидани  ба  њокимият  талош  меварзанд,    пеш  аз  
њама,  амбитсияњои  шахсии  худро  ба  њайси  фарзияњои  идеологї  нишон  медињанд.  
Хамаи  онњоро  назария  ва  љањонбинии  хешро  њамчун  умумимиллї  ва  ягона  
андешаи  дуруст  эълон    медоранд,  ки  «бе  он  халќ роњномаи  худро  гум  мекунад». 

Дар  миѐни  идеологияњои  љањонбинї  ва  назарияњое,  ки  аз  љониби  субъектњои  
манфиатхоњ  дар  асоси   андешањои   динї  ва  ва  миллатгарої  сохта  мешванд,  хеле  
мураккаб   мебошанд. Онњо  ба  љанбаъњои   решагї,  эњсосотї  ва  эмотсионалии  
психикаи  одамон  таъсир  меросонанд…  ин  на  танњо  адовати  миѐни  динњо,  балки  
адовати  дохили динї  мебошад.  Барои  њамин  њазорсолањост,  ки љангњои  хунии  динї  
идома  доранд. Теъдоди  ќурбониѐн    ва   зарари  харобањо  аз  миллионњо  гузаштааст.  
Касе  ѓолиб  наомадааст  ва  буда  њам  наметовонад.  Раванди  мазкур  дар  њолати рушд  
ќарор    дошта,  муњтаво,  сифат  ва  догматизми  ин  идеология  мисли  пештара  боќї  

мондааст[11, 25]. 
Сабањои  объективию  субъективии  дар  Љум хурии  Тољикистон  оѓоз  шудани    

љанги  бародаркуш  хело  зиѐд  буданд:  пас  пош  хўрдани  империяи  абарќудрати  
шўравї, тадриљан  фалаљ гардидани  фишангњои  давлатдорї,  гусаста  шудани    
алоќањои  иќтисодию  фарњангї  миѐни собиќ  љумњурињои  шўравї,  нисбатан    паст  
будани  сатњи  зиндагии мардум,  ки  тавассути  аз  нигоњи  иќтисодиѐту  иљтимоиѐт,  
фарњангу  маданият  тараќќиѐти  нобаробари  минтаќањои гуногуни   љумњурї  дар  
замони  шўравї   ба  амал  омада  буд,    хеле  баланд  будани  афзоиши  табии  ањолї,  
ки  бештар  дар  дењот  зиндагї  мекарданд,  нисбатан  паст  будани  маданияти  сиѐсиву  
њуќуќии  ањолї,  суст  инкишоф  ѐфтани  анъанањои  демократї,  љой  доштани  
нуќсонњои  љиддї  дар  фаолияти  собиќ  мансабдорони  њизбию  давлатї,  махсусан   
дар  масъалаи  интихоб  ва  љобаљогузориии  кадрњо,  ки ќимати  арзишу  ѓояњои  
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сотсиализмро  дар  чашми  мардум  пасту  беќурб  мегардониданд,  њамзамон  вусъат  
гирифтани   таъсири  исломи  бунѐдгаро,  дар  љомеа  афзудани  таъсири    мамолики  
хориљї  ва  ѓайра. Бунѐдгароѐни  исломии  љањони  муосир  вазъи  бисѐр  њассоси  
кишвари  моро  ба  эътибор  гирифта,  онро  ба  њайси  размгоњи  интишори  нерўњои   

иртиљоии  худ   дар  кишварњои  Осиѐи  Миѐна   ќарор  доданд [9, 24].  
Сулњ,  субот,  оромї,  осудагї  ва  њамзамон  тарзи  њаѐти  шоиста,  рў  ба бењбудї,  

умеди  устувор  ба  зиндагии  имрўз  ва  оянда  аз   орзуњои  аслї  ва  њамешагии  инсон  
ба  њисоб  мераванд.  Ба  исм,  сифат  ва иборањои  номие, ки   њамчун  воќеият    ва 
ормон  хотирнишон  гардиданд,  мудом  тањдидњои  рўзмарраи  ба  онњо  ва    њатто   
бамаротиба   зиѐд  вуљуд  доранд… таќозои  љомеа  аст,  ки  дар  майдон  Рањбари  оќил,  
хирадманд,  соњибтаљриба,  љавонмард,  ѓаюр  рўи  сањнаи  сиѐсї  бошад.    Ќобилияти  
сарљамъ  карданд  ва  ба  як   маќсади    барои  худи  миллат  нињоят  муфид  сафарбар  
кардани    оммаро  дошта  бошад.  Ин  кори  одами  оддї нест.  Зеро  дар  ин  љараѐн,  
тавре   хотирнишон  гардид,  манфиат,  фикру  андешаи   дањњо  ќуввањои  сиѐсї,  
иљтимої  рўи  сањна  мебороянд.  Хирадмандона  ба  њам  овардан  ва  ба  манфиати  
миллат  рањнамун  сохтани  ќуввањои  љомеаро  фаќат  шахсияти  фавќуллода  

метовонад [1,100].   
Њамин  аст,  ки  шахси  фавќулодда  зимни суханронии  нахустини  хеш  њамчун  

Сарвари  давлат  Эмомал Рањмон  чунин  иброз  намуда  буд:  «Ман  оѓози  кори  худро  
аз  сулњ  сар  хоњам  кард..  Ман  тарафдори  давлаьи  демократии  њуќуќбунѐд  
мебошам.  Мо  бояд  њама  ѐру  бародар   бошем,  то ки  вазъро  ором  намоем».  Њарчи  
аз  дастам  меояд  дар  ин роњ  талош  хоњам  кард».   

Мутобиќи   талаботи  Созишномаи  умумї  КОМ (Комиссияи  оштии  миллї)  (7  
июли, соли 1997) мебоист  дар  марњилаи  гузариш   дар  њаѐти  сиѐсї  ба  њалли  
масъалањои  зерин  муваффаќ   мегардид:  

-тибќи   санадњои  њамдигарбахшї  озод  намудани  њамаи  асирон,  тибќи    Ќонун   
дар  бораи  авф  озод  намудани  њамаи  мањбусони  мухолифин,  ислоњоти  сохтори  
давлатї  тавассути  ба  намояндагони  ИМТ  додани  30  фоизи  вазифањо    дар  њама  
сохторњои  њокимияти  иљроия,  аз  љумла,  дар  вазоратњо,  њукуматњои  мањаллї,    
сохторњои  њуќуќї  ва  њифзи  тартибот; ба тариќи  райпурсии умумї баровардани  
пешнињодот  оид  ба  таѓйироти  конститутсионї;   барои  баррасї  ба  Маљлиси  Олї  
пешнињод   намудани  лоињаи  ќонунњо  оид  ба  фаъолиятњои  њизбњои  сиѐсї,  
созмонњои  љамъиятї,  васоити  ахбори  умум  ва  интихоботи  парламент;  бартараф  
нмудани  монеа  ва  мањдудиятњо  дар  фаъолияти  њизбњои  сиѐсї  ва  њаракатњои  ИМТ,  
њамчунин  оид  ба  васоити  ахбори  умум;  ташкил  намудани  муколамаи  доманадор  
миѐни  нерўњои  гуногуни  мамлакат ба  хотири  эњѐ  ва  тањкими  ризоияти  шањрвандї 

[9,59]. 
Бояд  зикр  намуд,  ки  49   нафари  намояндагони  ИНОТ (Иттињоди  нерўњои  

оппозитсияи  тољик)  бо фармону  амри  Президенти  Љумњурии  Тољикистон  Эмомалї  
Рањмон  тибќи  сањмияњо  дар  Созишномаи  умумиии  истиќрори    сулњ  ва  ризоияти   
миллї  шомили  вазифањои  баланди  њукуматї  шуда  буданд.  Аз  љумла,  15  љой дар  
сатњи  олии  њукумат  (мувоини  аввали  Сарвазир,  13  вазир, раиси  ќумитаву  
ширкакатњо),  15  љой  шањру  ноњияњо  ва  19  љой  дар  сатњи  мувоинони  вазирону  
ќумитаву  ширкатњо.  Таќрибан   7000   яроќбадостон   итттињоди  нерўњои   
оппозитсиони  тољик  реинтегратсия  шуд,  ба  нерўњои  давлатї  њамроњ  гардиданд.   

Дар  љараѐни  музокироти  ќариб  чорсола,  ќайд  менамояд  Љаноби  Олї,  - мо  
хуб  дарк  намудем,  ки  љанги   бародаркуш   ѓолибу  маѓлуб  надорад  ва    идомаи  он  
ба  парокандагии  миллати  тољик  ва  аз  байн  рафтани  давлату  давлатдории  он  боис  
мегардад.  Аз  љониби  љомеаи  бўњрони  миллї  эътироф  гардидани  таљрибаи   
сулњофарин  тољикон  дар  арсаи  байналмилалї    чун  миллати  мутамаддину  фарњангї  
афзуд.. Ба  ќавли  собиќ  Муншиии    Умумии  Созмони  Милали  муттањид  Кофи  
Аннан,  тољикон  намунаи  беназири   таљрибаи  сулњофариро  барои  маалакатњои  

дигар  армуѓон  оварданд» [6,5].    Иљлосияи  16 ”уми  Шўрои  Олї  иљлосияи   таърихие  
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буд,  ки  дар  он  Тољикистон  сарвари  сулњовар  ва  роњбари  вањдатсозро  пайдо   
намуда,  рушди  минбаъдаи   љомеаи  тољиконро  таъмин  карда   тавонист.  Иљлосияи  
16-ум  наќши   бузурги  созандагию  бунѐдкорї   дошта,  якпорчагии  Тољикистон,  
вањдати   миллї ва  тањкими  сулњи  Тољикистон  аз  он  сарчашма  мегирад. Бинобарин,  
ањамияти  таърихиии  ин  иљлосия  барои  дарки  худшиносї  ва  њувияти    милли  њар  
як  фарди  Тољикистон  ва  тољикистониѐн  арзиши   бузурги  таърихие  дорад,  ки  имрўз  
мояи  ифтихор  аст.   Чунин  санаи  таърихї    дар  њошияи  равандњои  сиѐсї  оѓози    
давраи   нави  бо  њам  омадани  миллати  тољикро  муаррифї  менамояд.  Ин  
дастоварди вањдатсоз  шояд  бузургтарин  дастоварди  миллати  тољик  дар  ќарни  ХХ  

мањсуб  ѐбад [2, 250].   
1 марти  соли  1996  Президенти   Љумњурии     Тољикистон  Эмомалї Рањмон  

зимни  мулоќот  бо  роњбарони   њизбњои  сиѐсї,  иттињодияњои  љамъиятї,  марказњои  
фарњангии  миллї,  иттињодияњои  эљодию  илмї  ва  созмонњои  љамъиятї-  сиѐсии 
кишвар  бањои  сазовор  доад  чунин  иброз  дошт:  «Президент  танњо   ба  ањли  
љамъият  такя  хоњад  кард.  Зеро  аз  мавќеи  манфиатњои  ин  ѐ  он гурўњ  баромад 
кардан  љамъиятро  номўътадил  мегордонад.  Мо  бояд  манфиатњои  аксариятро  
њимоя  кунем,  вале  манфиатњои  аќалиятро  нодида  гирифтан  низ  наметовонем,  
њуќуќи  онњоро  поймол  кардан  њаќ  надорем…  Шояд  Шумо  як  њуљљати  оид  
ризоият  ва  њамбастагї  дар  љамъияти  мо,  байни  тамоми  тољикистониѐнро  тањия  
созем». 

9  марти  соли 1996  роњбарони  ќариб  30  ташкилоти  љамъиятию  сиѐсии  љумњурї 

Ањдномаи  ризоияти  љомеаи   Тољикистонро    имзо  карданд [3, 18]. 
Президенти Тољикистон  њадафи  ассосии  Ањдномаро  муайян  кардаааст,  ки  он  

истиќрори  сулњ  ва  вањдати  миллат  мебошад.  Вай  дар  маросими  имзои  Ањднома    
масъалањои   барномавии  зеринро  ба  миѐн  гузошта  буд,  ки  самтњои  тараќќиѐти  
љомеаи  мамлакатро    муайян  менамуданд: 

1.Таъмини  сулњу  субот  дар  мамлакат. 
2. Ба  даст  овардани  созгори  миллї  ва иттињоди  њамаи  њизбњои  сиѐсї  барои  

њалли  проблемањои  муњимтарин  дар  љањорчўбаи  Ањднома. 
3. Тањкими  сохторњои  демократии  давлат  ва   бо  маќсади  эњтироми  њуќуќи  

инсон  дар  љумњурї. 
4. Тањкими  сохторњои  демократии  давлат  ва  љомеа  бо  маќсади  эњтироми  

њуќуќи  инсон  дар  љумњурї. 
5.Маъвои  умумии  худ  эътироф  кардани  Тољикистон,  муборизаи  муштарак  ба 

муќобили  ќашшоќии  молию  маънавї,  барои  вањдат  ва  субот. 
6. Фароњам  сохтани  шароит  барои  инкишофи  њамаљониб  ва  озодонаи  шахсият  

новобаста  ба  фарќияти  нажодию  миллї,  динї,  забонї  ва  мавќеъњои  сиѐсї [3, 19].  
   Сарвари  давлат то  расидан  ба  Вањдати  миллї  ва  суханронии  таърихї   

бахшида ба  муносибати  имзо   гардидани  Созишномаи   умумии  истиќрори   сулњ    ва  
ризоияти  миллї   њамчун  Роњбари  давлат  ва  пешвои  миллат  80  маротиба  
мурољиатнома,  хитоба,  суханронињои  расмї,  мусоњибањо  ва  табрикот  кардааст  ва  
дар  њамаи  онњо    бевосита  аз  ризоияти  миллї,  дўстї  ва  вањдат  сўњбат  карда,   
муноќишаю  љангро  мањкум  сохта,  кўшиши  муттањид  кардани  миллатро  пайваста   
думболагирї   намудааст.  Роњбар  на  танњо  ба  ќасамаш  содиќ  буд,  балки  љињати  
иљрои  он њар  лахза  ва пайваста  кўшиш  карда,  ин  вазифаи  муќаддаси  худро   њеч  
фаромўш  намекард. Дар  замоне,  ки  як  њиссаи  шандони  мо  дар  хориљи  кишвар  
буданд  ва дили  модари  тољик  барои  фарзанду  тифлону нављавонон  гум  мезад  ў  
худро  нороњат  њис  мекард,  ў  њамчун   роњбари  давлат  то  расидан  ба  вањдати  
миллї  ором  набуд. 

Сиѐсати  вањдати  миллї,  сиѐсати  мавсимї   нест,  балки  сиѐсати  бардовоми  

давлатї  мебошад,  ки онро  ба  шаклњои  гуногун  дар  љомеа  мебинем[1,12]. «Ѓояи   
Вањдати  миллї    водор  месозад,  ки  ки  ба  ќадри  модар ” Ватан, муќаддосоти  миллї 
”истиќлолият,   озодї  ва  рамзњои    давлатї,    инчунин   арзишњои  волои  фарњангиву  
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ахлоќї,  забони  модарї,  адабиѐти  олмашумул  ва  таъриху  маданияти  куњани  халќи  
худ  бирасад  ва  барои  ба  наслњои  оянда  гузоштани  мероси  арзанда  талош  варзад. 

Бесабаб  нест,  ки  Сарвари  муњтарами  кишвар  Эмомалї  Рањмон  таъкид  
намуданд,  ки  «тавассути   чунин  ѓояи  асосии  умумимиллї   мо  метовонем  тамоми   
табаќањои  љомерао  муттањид  гардонем,  рушди  бемайлону   устувори  самтњои  
мухталифи  њаѐти  љомеаро  ба  роњ  андозем.  Бо  ин маќсад   нигоњ  доштани  фазои  
мусоиди  сулњу  субот,  њамдигарфањмї,  эњтироми  аќидаву  мавќеъњо,  ризоияти  љомеа,  
тањаммулгарої,  мароми  созандаву  устувори  ањзоби  сиѐсї  ва  иттињодияњои  

љамъиятї   зарур  аст» [6, 8]. 
Ба  таъкиди  Љаноби  Олї  «Вањдати  миллї  барои  кулли  мардуми  Тољикистон  

арзишу  муќаддасу  азиз   ба  њисоб  рафта,  асоси  хушбахтї  ва  саодату  бедории  
миллат  мебошад.  Озодї,  истиќлолият,  сулњу  субот, оромию  осоиштагї  ва  
созандагию  бунѐдкорї  мањз  аз  шарофати  Вањдати  миллї  насиби  мо  гардидааст. 
Бинобар  ин,  вазифаи  љонии  њар  кадом  шахси  соњибмаърифат   аз  он  иборат  
мебошад,  ки  чун  гавњараки  чашм  Ватанмон  - Тољикистонро  њифзу  њимоят  намояд  
ва  онро   азизу  муќаддас  дорад. 

Имрўз  таљрибаи  сулњу  сулњофарии  тољикон  дар  бобати  њалли  мусолиматомези  
низоъ  ва  фурў   нишондодани  оташи  љанги  шањрвандї    њам  аз   лињози  назариявї  
ва  њам  аз  нигоњи  амалї  чун   як  падидаи  нодири  илмии  сиѐсатшиносии  љањонї   

эътироф   шудааст» [6, 9]. 
Ќобили  ќайд  аст,  ки  дар  раванди  ба  даст  овардани  вањдати  миллї    наќши  

худи  миллати  тољик   хеле  бузург  аст.   Дарк  кардани  хавфу  хатар    ва  тањдидњои  
гуногуни  муосир  ба  манфиатњои  њаѐтан   муњими  миллї  албатта,  на  ба  њар  як  
миллату  халќиятњо   муяссар  мегардад.   Миллати  тољик  дар  ин масъалаи  бисѐр  
њассос  аз  имтињони  сахти  таърихї  гузаштааст. 

Ѓояи  яонагї,   вањдати  инсонњо   ва  љомеаи  љањонї  дар  тафаккури  ањли  башар  
дар  пайвастагї  бо  андешаи  маншаи  ягонаи  њастї  ва  офариниш  њанўз  дар  даврони    
ќадим  таълимоти  комили  љањоншиохтиро  ба  вуљуд  оварда  буд.  Тољикон,  ки  дар  
оѓозњои  њаѐти  маънавии  љомеаи  башарї,   ба  истилоњ  дар  ибтидои  «замони  
мењварї»-и   таърихи  инсоният    дар  маќоми  пешоњанон  ќарор  доштанд,    шинохти  
ягонагии  оламу  одам  ва  ѓояи  вањдатгароиро    то  ба  њадди  таълимоти  иљтимої  ва  
маънавї  мукаммал  намуданд.  Ниѐгони  мо  дар  таълимоти  бостонии  хеш,  ки  осоре  
ки  аз   он  дар  маъхазњои   мухталифи   тоисломї  мањфуз   мондааст,  иттињоду  
њамдилии  навъи  баарро  бар  пояи    «пиндори  нек,  гуфтори  нек,  рафтори  нек»  
муљиби  расидани  ба  сарњади  саодати  њаќиќиии  инсонї  донистаанд. 

Хушбахтона,  бо  баргузории чандин   мулоќоту  суњбатњо  ва  музокироти  
пайваста    раванди  сулњи  тољикон    бо  имзои  санади    таърихии  «Созишномаи   
умумии  истиќрори  сулњ  ва ризоияти    миллї  дар   Тољикистон»  27  июни  соли  1997  
дар  шањри  Москва  ба  фарљом   расид  ва  ин  сана  дар  таќвими    миллати  мо  
њамчун  Рўзи   Вањдати    миллї   сабт  гардид.     

Фарзанди  фарзонаи  миллати  тољик,  Пешвои  барњаќи  миллат,  Эмомалї  
Рањмон  ва  дигар  фарзандони  ватанпараст,  мењандўст  ва   сулњњоњи  тољик  баъд  аз  
нофањмињо  ва  даргирињои  такмилї  дар  натиљаи  музокироти  сулњ  ба  ин  
кашмакашињо    хотима  гузошта,  Созишномаи  умумии  истиќрори  сулњ  ва  ризоияти  

миллї  дар  Тољикиситон  имзо карданд [10, 31]. 
Њамин  тавр,   имрўз  Тољикистони  азизи  мо  ба  муваффаќиятњои   назарраси  

сиѐсї,  иќтисодї,  иљтимої,  илмї  ва  фарњангї  ноил  шуда,  дар  љањони  муосир  
љойгоњи  худро  пайдо  кардааст.  Бинобарон,  созмонњои   байналмилалї  ва  доирањои  
илмї  ва сиѐсии  мамоликњои  љањон  таљрибаи  сулњи   тољиконро меомўзанд  ва  онро  
њамчун  падидаи  нодир  ва  боарзиш  дар  таърихи  сулњофарини  байналмилалї   
эътироф  менамоянд. 
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САҲИФАИ ДУРАХШОНИ МИЛЛАТИ ТОҶИК  
 

Халќи тољик бисѐр таърихи бое дорад ва дар он сањифањои дурахшон хеле зиѐданд. 
Иљлосияи 16-уми Шўрои Олї яке аз онњо буда, боз њазорњо чунин сањифањо дар 

таърихи миллати мо мављуданд. Ин Иљлосияи таърихӣ тавонист мардуми тољикро аз 
сарозер рафтан ба  варта нигоҳ дорад ва боиси бақои давлати ҷавону мутамаддин ва 
куҳанбунѐди мо гардад. 

Эмомалї Рањмон дар барќарор кардани сулњ, оромиву осудагї ва баланд 

бардоштани некӯањволии халќи ҷумњурї шахсони бо ору номусу фидокорони халќу 

миллатро дар назди худ ҷамъ оварда пешрафти љамъиятро таъмин намуд. Дар шароити 
мураккаб ва тақдирсози таърихи халќ ва миллати хеш ба сари ќудрат омада, оќилонаву 

одилона мутахассисони њамаи соњањову сохторњоро интихоб ва вазифагузорӣ намуд.  
Пешнињоди ректори Донишгоњи давлатии омўзгории шањри Душанбе Носир 

Салимї ва устоди Донишкадаи давлатии миллии Тољикистон Холмањмад Самеъ оид ба 
лоиќ донистани Президенти кишвар ба унвони Пешвои миллат як иќдоми зарурї ва 

сазовори дастгирї аст [3, 144]. Худи мафњуми пешво дар ‚Фарњанги забони тољикї‛ 
чунин маънидод шудааст: пешво-рањнамо, сардор, муршид.  

Пас, мафњуми њар сеи ин маъниро шарњ медињем: 
1. Рањнамо - он, ки роњ нишон медињад, њидояткунанда, њодї роњбар; 
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2. Сардор - саркарда, сарвар. 
3. Муршид - ишоракунанда, пир, шайх. 
Эшон наќшу рисолати сарвари феълии Тољикистонро дар тўли таърих маънидод 

намуда, Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмонро њамрадифи Рузвелт, Дэн Сяопин, Ли 
Куан ва Махатхир Муњаммад барин пешвоѐни муваффаќи миллї донистаанд ва чунин 
таъкид намудаанд: ‚Саргузашти Пешвои мо дар оѓоз ба њолати сиѐсии рањбарони 
миллии муваффаќ, ки зикрашон гузашт, шабењ аст. Эмомалї Рањмон замоне ба сари 
ќудрат омад, ки Тољикистон ба љанги тањмилии дохилї гирифтор буд ва кишварро 
хавфи нобудї тањдид мекард, мардум ба парокандагиву гуруснагиву нодорї ва љангу 
љидол рў ба рў буд. Дар ин вазъи нобасомон табиист, ки рисолати асосии пешво ба 
созиш овардан ва муттањид сохтани гурўњњои мухталифи љомеа дар асоси идеяњои нав, 

арзишњо ва идеалњои миллї мебошад‛[3, 147].  
‚Пешвои миллат‛ на унвон, балки маќоме шинохта шудааст, ки раиси ҷумњурї, 

феълан, Эмомалї Рањмонро пас аз анљоми ваколати президентї дар умури давлатдорї 
фаъол нигањ медорад. Эмомалї Рањмон зарурат ба чунин унвон надорад, аммо 
‚миллатњо, кишварњо дар шароити бархўрди шадиди тамаддунњо, манфиатњо, 

љањонишавї зарурат ба пешвоѐни расман эътирофгашта доранд‛[7, 3]. Эмомалї Рањмон 

аҳамияти модернизатсияи давлатдории мављуда ва ѐ аз нав ташкил кардани 
давлатдории миллиро дарк намуда, онро бо сари баланд татбиќ намудааст.  

Пешнињоди Эмомалї Рањмон монанди соли байналмиллалии ‚Оби тоза‛ (соли 
2003), дањсолаи байналмиллалии амалиѐти ‚Об барои њаѐт‛ (солњои 2005-2015), 
дањсолаи байналмиллалии ‚Об барои рушди устувор‛ (солњои 2015-2025) дар тамоми 
кишварҳои рӯи Замин роҳандозӣ гаштанд. Айни њол, аксари чорабинињои љањонию 
минтаќавии вобаста ба об дар чорчўбаи њамин дањсола гузаронида мешавад, ки боиси 
ифтихору сарфарозии њар як шањрванди Тољикистон аз ин иќдоми сарвари давлат аст. 
Президенти Љумњурии Тољикистон, Љаноби Олї, мўњтарам Эмомалї Рањмон њанўз дар 
моњи августи соли 2011-ум аз тарафи Шўрои аврупої оид ба робитањои байналмиллалї 

сазовори унвони ‚Пешвои асри XXI‛ гардида буд [8, 4]. Сарвари давлат на танњо 
њамчун роњбари аввалмаќом, балки ба њайси як фарзанди тољик ба муќовиматњои 
сиѐсию иќтисодї рў ба рў гашт. Љанги шањрвандї њазорон њазор нафарро ќурбону 
фирорї ва хонахароб намуд. Њама манзили авлодии худро тарк намуда буданд. 
Модарон аз фарзанд, хоњарон аз бародар, њамсар аз шавњар људо гаштанд, ки фољиаи 
миллат ба њисоб мерафт. Дар чунин айѐми мудњиш аз миѐни миллати љафодида роҳбари 
давлат масъулияти бузургро ба зиммаи худ гирифта, манфиатњои умумихалќиро бар 
манфиатњои шахсї, гурўњї, мањаллї, минтаќавї муќаддам донист. Ба шарофати сиѐсати 
хирадмандонаи Эмомалї Рањмон халќи тољик нахустин бор ҳамчун як ќисми 
чудонашавандаи љомеаи љањонї дар таърихи навини худ бо маќсади бунѐди давлати 
демократї, њуќуќбунѐд, дунявї, риояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд бо 
гузаронидани раъйпурсии умумихалќї Конститутсияи нави кишварро ќабул карданд. 

Њамин тариќ, ў њар ду ќавли додааш: ‚барпо намудани сулњ;  сарљамъ намудани 

миллат‛-ро бо сари баланд ба иљро расонид [1, 204]. 
Ҳар қадаре, ки давлатамон дар раванди ҷомеаи шаҳрвандӣ бозтобу густариш ѐфта 

бошад, ҳамон қадар шӯҳрату шаҳомати Иҷлосияи сарнавиштсози Қасри Арбоб бо 

ҷилои мӯҳташамтар мунъакис мегардад. Ин Иҷлосия тамаддуни азалии афроди моро ба 

чашми оламиѐн намоиш дод. Баргузории ин нишаст ба хашму ғазаб, кӯрдиливу 

мансабталошӣ ва манфиатхоҳии тангназарона хотима бахшида, ҳамдигарфаҳмӣ, 

манфиати ҷомеасози навини кишвари моро нисбати ватан ва давлати навини 
миллиамон таъмин сохт. Оламиѐн дарк карданд, ки дар ҷавҳари ҷони тоҷик садоқату 

самимият, саховату шуҷоат, меҳру шафқат ва дӯстию одамият нуҳуфта аст. Аз ин хотир, 

нақши Иҷлосияи 16-ум дар ҳамдигарфаҳмӣ, ҳамдигарбахшӣ ва худшиносӣ заминаи 
боэътимодро ибтидо бахшид. 
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Ин анҷумани наҷотбахш ва тақдирсози миллат тавонист тоҷи давлатдориро дар 

сари тоҷик назаррабову давлташро поянда гардонида, осоиштагии миллии онро 
таъмин намояд ва омили муҳими такмилбахши сулҳу субот, ваҳдату ягонагӣ, дӯстию 

бародарӣ ва пойдории якпорчагии Тоҷикистони соҳибистиқлолу ягона гардад. Он  

тавонист ба ҷаҳониѐн хиради азалии миллати тоҷик, таҳаммулпазирию башардӯстӣ ва 

соҳиби қобилияти сулҳофарӣ ва давлатсоз будани онро собит созад. 

Ҳамин тариқ, халқ сарвари арзандаи миллати худро дар Иҷлосияи 16-ум интихоб 

намуд ва рушди минбаъдаи кишвари мо бо ному амали фидокоронаи ӯ зич пайваста 

гардид. Суханони зерини Президент «Ман, агар зарур шавад, ҷонамро барои осоиши 

Тоҷикистон фидо мекунам. То охирин гурезаро ба Ватан барнагардонам, ором 
намегирам. Мо Тоҷикистони демократӣ, ҳуқуқбунѐд ва дунявӣ барпо мекунем. Ман 

кори худро аз сулҳ оғоз хоҳам кард…» дар якчанд изҳороту паѐмҳои Эмомалӣ Раҳмон 

ифода ѐфтаанд, ки ба гуфти таърихнигорон барномаи амали Президент ва моҳияти 

дарси расидан ба ягонагии миллиро ифода мекунанд. Маҳз амалӣ шудани ҳамин 

барнома ба Тоҷикистон оромӣ ва сулҳу салоҳ овард, адлу некӣ дар кишвар ғалаба 

карда, ба якпорчагии ватани тоҷикон ва ҳифзи ягонагии миллати тоҷик, ба ҳалли 

масъалаҳои умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ заминаи устувор гузошта шуд. 
 Мањз њамин шахси сиѐсатмадор ба сари њукумат омад ва хатари нест шудани 

миллати тољик аз байн рафт. Президенти навинтихоб њамаи он 23 масъалае, ки дар 
Иљлосия ќабул шуда буд, ба иљро расонид. Њукумати ќонунї, ки маҳз дар ин анҷуман 

ба сари ќудрат омад, тавонист таҳти сарварии ӯ дар як муддати кўтоњ оташи љанги 
шаҳрвандиро хомўш намуда, сохтори фалаљгардидаи ҳокимият, хусусан, маќомоти 
њифзи њуќуќро барќарор созад, артиши миллї ва нерўњои посбонии сарњадро таъсис 
диҳад, аксарияти гурезањо ва муњољиронро ба Ватан баргардонад. 
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СИЁСАТИ ВОРИДОТИВАЗКУНӢ ҲАМЧУН ОМИЛИ АСОСИИ  

ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ОЗУҚАВОРӢ 
 

Дар шароити муосири иќтисодї фаъолияти устувору самарабахши корхонањои 
кишоварзї танњо бо танзими мунтазам ва аз љињати илмї асосноки иќтисодиѐти соњаи 
кишоварзї таъмин карда мешавад. Танзими иќтисодиѐт вазифаи муњимтарини давлат 
ба њисоб меравад. Сиѐсати воридотивазкунї, ки  дар бисѐре аз соњањо анљом дода 
мешавад, вале аз њама  бештар ин масъала дар соњаи аграрї њалталаб аст, чунки 
мушкилоти амнияти озуќаворї дар Љумњурии Тољикистон яке аз афзалиятњои 
муњимтарини сиѐсати иќтисодии давлат  боќї мемонад.  

Дар Паѐми навбатии худ Асосгузори сулњу вањдати миллї ” Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон чунин иброз намудаанд: 
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«Мо саноатикунонии босуръатро њамчун њадафи чоруми стратегии кишвар ќабул 
кардем, зеро рушди саноат барои таъмин намудани устувории иќтисодиѐт, ташкили 
љойњои нави корї, баланд бардоштани иќтидори содиротии мамлакат ва раќобатнокии 
он замина мегузорад» [1,10-11]. 

Дар ин њолат, бањодињии имкониятњои таъмини ањолии кишвар бо мањсулоти 
хушсифати озуќавории ватанї, омўзиши тамоюли рушди иќтидори аграрии  мањсулоти 
алоњида, муайян кардани омилњои асосии афзоиши истењсоли мањсулоти кишоварзї 
хеле сариваќтї мебошад. Истењсоли мањсулотњо дар Тољикистон ба таври анъанавї 
асоси комплекси озуќаворї ва яке аз бахшњои калонтарини соњаи кишоварзї ба њисоб 
меравад, ки асосан сатњи таъмини ањолї бо мањсулоти ордию озуќаворї ва саноати 
хурокворї бо ашѐи хом аз рушди ин соња вобаста аст. 

Муњимият ва афзалиятнокии рушди ин соња дар солњои охир вобаста ба афзоиши 
ањолї, ки шиддат гирифтани мушкилоти озуќаворї, зиѐд гардидани воридоти мањсулот, 
инчунин афзоиши доимии нархњои мањсулоти кишоварзї, ашѐи хом ва маводи озуќаро 
ба вуљуд  меорад, меафзояд. 

Имрўзњо рушди институтсионалии содирот ва воридотивазкунї дар роњи њалли 
мантиќии худ дар чорабинињо оид ба такмили заминаи меъѐрии њуќуќии ислоњоти 
сиѐсати савдо ва соддагардонии расмиѐти содироту воридот, мусоидат ба љалби 
сармоягузории мустаќими хориљї ва технологияњои нав, бунѐди сохторњои дастгирии 
содирот, бењтар намудани инфрасохтори содирот ва содироти дар минтаќањои озоди 
иќтисодї, ташкили шабакаи интиќол ва фурўши мол дар хориља, таќвияти неруи 
инсонї ва тарбияи кадрњо барои сохторњои дастгирии содирот ва воридотивазкунї 
пайдо намуданд [3,8]. 

Барои рушди воридотивазкунї аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон оид ба 
дастгирии давлатии содирот ва воридотивазкунї дар тадбирњои воридоти бе андозу бе 
бољи технологияњо ва таљњизоти нав, њавасмандгардонии содирот дар доираи 
созишномањои Созмони Умумиљањонии Савдо, такмили батанзимдарории гумрукї ва 
асъорї, чорањои зиддидемпингї ва муњофизатї, омилњои андозї ва механизмњои 
молиявию ќарзї, аз љумла бењтар намудани дастрасї ба молияи содироткунандагон ва 
истењсолоти воридотивазкунанда, инчунин тадбирњои махсуси соњавиро пешбинї 
менамояд.  

Расми 1 

 
Расми 1. Батартибдарории самтҳои ҳимоя намудани амнияти озуқаворӣ 

Системаҳои таъсиррасонии таҳдид ба 
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Иқтисодиѐт  

Гурӯҳбандии таҳдид дар самти 

амалиѐти озуқаворӣ  

Таҳдид ба самти бехатарии 

иқтисодӣ  

Баҳогузорӣ оид ба таъмини амнияти 

озуқаворӣ ва таъсири он ба иқтисодиѐт  
Самтҳои стратегии ҳимояи 

иқтисодиѐт 

Таҳлили мутобиқатгардонӣ оид ба 

самтҳои стратегии мақсаднок 
Самтҳои таъсиррасонӣ оид ба 

таҳдиди иқтисодиѐт 

Гурӯҳи якум пайдо 

кардани мақом 

Гурӯҳи дуюм рушд додани 

таъмини амнияти озуқаворӣ 
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Яке аз омилҳои баланд бардоштани рақобатнокии маҳсулот дар бозорҳои дохилӣ 

ва хориҷӣ ҳамчун омили муҳимтарини таъмини амнияти озуқаворӣ ва рушди содирот 

ба воридотивазкунӣ дар тадбирҳои мушаххас оид ба беҳтар намудани сифати маҳсулот 

мутобиқи меъѐру стандартҳои байналмилалӣ, аз ҷумла Созмони Умумиҷаҳонии Савдо, 

Иттиҳоди иқтисодии Авруосиѐ ва бозорҳои дигари эҳтимолии фурўш, мукаммалсозии 

борбандӣ, тамға ва номи тиҷоратии мол, ҷорӣ намудани инноватсия дар истеҳсолоти ба 
содирот нигаронидашуда ва воридотивазкунанда, мукаммалсозии логистика, 

инфрасохтори нақлиѐт ва инкишофи менеҷменти сифат инъикос меѐбад. 

Трубилин А.Н. дар омӯзиши тадқиқоти худ қайд менамояд, ки «хусусияти асосии 

воридкунии маҳсулот ин индустриализатсиякунонии иқтисодиѐт бо ѐрии маҳдудият ва 

табъизи воридот аст» [7,12]. Ба ақидаи ӯ интихоби консепсияи ивазкунандаи воридотӣ 

такмили созиши муайяни соҳаи саноати истеҳсоли ватанӣ ва хоҷагии қишлоқро бо 

мақсади баланд гардонидани сатҳи рақобатпазирии онҳо дар дохили бозор мусоидат 
менамояд». 

Дар ин муайянкунанда лаҳзаи таназзулиро баланд гардидани қобилияти 

рақобатпазирии молҳи истеҳсолии ватанӣ ҳамчун шарти асосӣ барои таҷдиди 
барномаи ивазкунандаи воридот шуда метавонад.  

Сифат  ва  амнияти озуқаворӣ,  ки дар қаламрави давлат аз ҷониби шахсони 

ҳуқуқӣ ва воқеӣ истеҳсол,  ворид ва фурўхта мешаванд,  бояд ба талаботи  

регламентҳои  дахлдори техникӣ,  меъѐр ва қоидаҳои санитарӣ, бойторӣ,  

фитосанитарӣ,  инчунин  дигар   санадҳои меъѐрии   ҳуқуқии амалкунанда мувофиқ 

бошанд. Назорати давлатии  бехатарӣ  ва  сифати хўрокворӣ  аз  ҷониби мақомоти  

ваколатдори  давлатӣ  дар  доираи салоҳияташон  амалӣ карда мешавад.  
Дар Стратегияи ивазкунандаи воридоти таъкид ба маҳалли он дар бозорҳои 

дохилӣ ва беруна, инчунин таъмин таъмини амнияти озуқавориро онҳоро дарҷ 
намудааст.  

Тағйирѐбии сохтори ҷуғрофии воридот бештар аз ҳисоби рақобатпазир набудани 
молҳои кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил аз рўи меъѐри нарху сифат ва 
дараҷаи баландтари диверсификатсияи мол, технология ва хизматҳои аз ҷониби 
кишварҳои хориҷаи дур, аз ҷумла аз тарафи Хитой ва Туркия пешниҳодшаванда ба 
амал омад. 

 
Сарчашма: Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе:  

АСПРТ, 2018. – С. 341-343 
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Таҳлилҳо нишон медиҳад, ки соли 2017 нисбат ба соли 2013 содироти маҳсулотҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон зиѐд гардидааст, ки ин пеш аз ҳама ба рушди рақобатпазирии 

молҳо муайян менамояд.  

Молҳои асосии содиротӣ дар соли 2013 ба Мамлакатҳои ИДМ (177,4%), дигар 

мамлакатҳои ҷаҳон (766,0%), мамлакатҳои Аврупо (107,2%), мамлакатҳои Иттиҳоди 

Аврупо (28,5%), мамлакатҳои ғайри Иттиҳоди Аврупо (78,7%), мамлакатҳои Осиѐ 

(657,8%), мамлакатҳои Амрико (0,9%), мамлакатҳои Африқо (0,1%) шудааст.  

Бояд қайд намуд, ки ин нишондиҳандаҳо дар соли 2017 ба мамлакатҳои ИДМ 

(430,7%), дигар мамлакатҳои ҷаҳон (767,3%), мамлакатҳои Аврупо (260,5%), 

мамлакатҳои Иттиҳоди Аврупо (169,9%), мамлакатҳои ғайри Иттиҳоди Аврупо (90,6%), 

Мамлакатҳои Осиѐ (487,1%), мамлакатҳои Амрико (18,9%), мамлакатҳои Африқо (0,8%)  

ба кишварҳои хориҷӣ содир карда шудааст.  

Хулоса,  сиѐсати воридотивазкунӣ ба бехатарии озуқаворӣ ва иқтисодии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, рушди иқтисодӣ мусоидат намуда, инчунин рақобатпазирии 

маҳсулоти ватаниро таъмин менамояд. 
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ТАРИФИ ГУМРУКЇ ЊАМЧУН - ОМИЛИ  
РАЌОБАТПАЗИРИИ МОЛЊО 

 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми навбатии худ ба Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон зикр намудаанд, ки «Дар стратегияи рушди минбаъдаи кишвар 
саноатикунонии мамлакат пешбинӣ шудааст. Ин иқдом ба афзоиши коркарди пурраи 
ашѐи хом, зиѐд шудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазири ватанӣ ва тақвияти 
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иқтидори содиротии кишвар мусоидат карда, барои беҳтар гардидани тавозуни савдои 
хориҷӣ ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ заминаи воқеӣ фароҳам меорад» [1, 2]. 

 Тарифи гумрукии дар Љумњурии Тољикистон амалкунанда, пеш аз њама имкон 
медињад, ки арзиши як ќатор маводи воридотї, ки амсоли онњо аз тарафи соњибкорони 
ватанї истењсол мешавад, тавассути пардохти бољњои гумрукї ва андозњои воридотї аз 
рўи мизонњои баландтар афзоиш ѐбад ва бо њамин восита аз раќобати носолими хориљї 
истењсолкунандаи ватанї њимоя карда шаванд.  

Дар ин замина сиѐсати дуруст ва самарноки сиѐсати тарифї метавонад њамчун 
сарчашмаи асоси ворид шудани маблаѓњои молиявї ба буљети давлатї хизмат намояд. 
Дар шароити имрўза тарифи гумрукї дар баланд бардоштани сифати мањсулоти дохилї 
ва дар њамин зимна баланд намудани ќобилияти раќобатпазири мањсулоти ватанї 
ањмияти калонеро молик аст.  

Сиѐсати дуруст ва асосноки тарифї имкон медињад, ки тавассути истифодаи 
имтиѐзњои тарифї барои воридоти тљњизоти техналогї ва ашѐи хом барои коркард дар 
дохили љумњурї афзоиш ѐфта, бо њамин восита мањсулоти тайѐри дар бозори љањонї 
раќобатпазир барои содирот  истењсол карда шавад. 

 Тарифи аз тарафи Њукумати Љумњурии Тољикистон муаяйншуда имкон дод, ки 
коркарди алюминии авалия, масолењи сохтмон, гўшт ва мањсулоти ширї, маъданњои 
кўњї, пахта ва матоњои пахтагин, меваю сабзавот, пўст ва ѓайра дар дохили љумњурї 
инкишоф дода шавад ва дар њамин замина содироти мањсулоти тайѐр ба хориљи 
љумњурї афзоиш ѐбад.   

 Љорї шудани тарифи гумрукї нисбати воридот ва содироти мол ва воситањои 
наќлиѐт аз маќомоти масъули давлати талаб менамоянд, к ибо маысади ситонидани 
маблащи пардохьои гумруки тамоми нишондиьандаи миыдори ва арзиши мольои 
интиыолшавандаро муайян намуда, оньоро дар баъзаи омори аз рўи тартиби 
муаяншуда коркард ва нигоњ дорад. 

Маълумоти оморї имкон медињад, ки тавассути коркарди онњо нишондињандаи 
макроиќтисодии љумњурї дар самти моливию буљетии муайяншуда, талаботи 
истењсолот ва ањолиро ба ин ѐ он намуди мањсулот ќонеъ карда шавад. Тарифи гумрукї 
инчунин усулњои муайян кардани арзиши гумрукии мол ва ситонидани бољу хирољи 
гумрукї, механизми љорї намудан, таѓйир додан ва бекор кардани онњо, ќоидањои 
муайян намудани кишвари истењсолкардаи молро дарбар мегирад [2, 69]. 

Дар зери мафњуми танзими тарифи гумрукї њаминро низ фањмидан мумкин аст, ки 
ин танзим маљмўи  муќаррароти давлатиест, ки бо чорањои иќтисодї (тарифї) ва 
маъмурї (ѓайритарифї) танзими фаъолияти иќтисодии хориљии Љумњурии 
Тољикистонро бо маќсади њимояи бозори дохилї, истењсолкунандагони ватанї, 
танзими варидоту содироти молњо ва нињоят пур намудани буљети давлатї ба роњ 
мемонад.      

Ставкањои тарифњои гумрукї аз љониби Њукумати Љумњурии Тоҷикистон дар 
доираи танзими тарифи гумрукї муайян карда мешавад. Њукумати Љумњурии 
Тољикистон дар ќатори тарифњои гумрукї, имтиѐзњои тарифї ва гумрукиро низ муайян 
мекунад.  

Танзими тарифии гумрукї аз љониби маќоми гумрук дар асоси омўзиши сиѐсати 
давлатњои хориљї ва вобаста ба ин љори намудани ставкањои бољњои гумрукї ва андоз 
њангоми воридоти молњо амалї карда мешавад.  

Яке аз вазифањои муњими маќомоти гумрук ин баамалбарории сиѐсати фискалї ба 
шумор меравад. Маќоми гумрук сиѐсати фискалиро ба воситаи муносибатњои 
байналхалќии дар соњаи савдо ва гумрук буда иљро менамояд. Масалан ќабул ва 
эътирофи санадњои меъѐрии ќуќуќии дар соњаи фаъолияти гумрукї амалкунандаи 
байналмилалї аз љониби Љумњурии Тољикистон омили асосии рушди муносибатњои 
гумрукї ва иќтисодиѐти миллї мегардад.  



 

149 
 

Њадаф аз гуфтањои боло дар он аст, ки танзими тарифї ва истифодаи тарифњои 
гумрукї вобаста аз вазъи муносибатњои сиѐсиву иќтисодї ва савдоии Љумњурии 
Тољикистон ба роњ монда мешавад.  

Фаъолияти маќомотњои давлатї  дар танзими фаъолияти иќтисодии беруна бо 
истифодаи шакл ва усулњои батанзимдарорї ва татбиќи сиѐсати дохила ва беруна ба 
амал оварда мешавад.  

Фаъолияти гумрукї маљмўи  усулњо ва воситањои таъмини риояи тадбири танзими 
гумрукию тарифї, мамнўият ва маьдудиятњоеро дарбар мегирад, ки мувофиќи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар соњаи танзими давлатии фаъолияти иќтисодии 
хориљї  вобаста ба интиќоли мол ва воситањои наќлиѐт аз сарњади гумрукї муќаррар 
шудааст. Яъне фаъолияти гумрукї ин худ танзими гумрукию тарифиро дар бар 
мегирад. Агар мол бо маќсади тиљорат аз ќаламрави гумрукї интиќол дода шавад, 
шакли муомилот муомилоти савдо номида мешавад. 

Муомилоти ѓайрисавдо гуфта интиќоли молњое, ки бо маќсади ѓайритиљоратї  
дар њолати мављуд набудани шартномаи хариду фурўш ва  нагирифтани фоидаи 
иќтисодї аз сарњади гумрукї интиќол дода мешаванд [3, 136]. 

Ба муомилоти ѓайрисавдо дохил мешаванд: 
1. Воридот ва содироти муваќќатї; 
2. Кўмаки башардўстона; 
3. Интиќоли мол аз љониби шахсони воќеї бо маќсади истифодаи      
   шахсї ва хонаводагї; 
4. Интиќоли молњо тавассути муросилоти байналмилалии почта; 
5. Интиќоли мол аз љониби категорияњои алоњидаи шахсони хориљї. 
Тарифи гумрукї воситаи бештар гардонидани танзими давлатии савдои хориљї  

тавассути механизми нархгузорї  амал мекунад, ки чунин вазифањоро дорост.      
Вазифаи тарафгирии тарифи гумрукї ба њимояи манфиатњои 

молистењсолкунандагони  ватанї  вобастааст. Сухан дар мавриди он аст, ки зиѐд 
гардидани ставкањои бољу хирољи воридотї  аз моли хориљї ба боло рафтани нархи он 
дар бозори дохилї мусоидат мекунад ва дар натиља ба моли шабеьи дар кишвар 
истењсолшаванда раќобат карда наметавонад. 

Яке аз вазифаи муњими тарифи гумрукї, ин вазифаи фискалї, яъне ба хазинаи 
давлат сањмгузории он мебошад. Дар натиљаи тадбиќи ин вазифаи тарифи гумрукї 
воридоти маблаѓ аз њисоби ситонидани бољу хирољи гумрукї  ќисми даромади буљети  
давлатї таъмин карда мешавад. 

Механизми илман асоснокшудаи ин вазифањои  тарифи гумрукї, ки яке дигареро 
пурра мегардонад метавонанд ба истифодаи самараноки иќтидорњои мављудаи   
истењсолї афзунгардонидани њаљми содироти мол ва љалби асъори хориљї ба Љумњурии 
Тољикистон мусоидат менамоянд. 

Бо маќсади танзими амалиѐти содиротию воридотї, аз љумла барои  њимояи 
бозори дохилии Љумњурии  Тољикистон ва  хавасмандкунии ислоњоти сохтории 
инкишофѐбанда дар иќтисодиѐти давлат, тибќи ќонунњои Љумњурии Тољикистон ва 
шартномањои байналхалќии Љумњурии Тољикистон бољи гумрукии содиротию 
воридотї муќаррар карда мешавад. 

Мањдудиятњои миќдории содироту воридотї молњо (корњо, хизматњо) дар 
њолатњои истиснои аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон бо маќсадњои зерин 
љорї карда мешаванд: 

- барои таъмини амнияти миллии Љумњурии Тољикистон; 
- барои иљрои  ўњдадорињои байналхалќии Љумњурии Тољикистон бо назардошти 

вазъият дар бозори дохилии молњо; 
- барои њимояи бозори дохилии Љумњурии Тољикистон. 
Дар њолате, ки агар ягон хел мол ѐ молњо бо миќдори зиѐд ѐ бо чунон шартњое 

ворид шаванд, ки боиси расонидани зарар ба истењсолкунандагони чунин молњо ѐ 
бевосита ба молњои бо онњо раќобаткунанда дар  ќаламрави  Љумњурии Тољикистон 
мегарданд ва ѐ тањдиди  расонидани чунин зарар пайдо мешавад,  
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Њукумати Љумњурии Тољикистон њуќуќ дорад, тибќи меъѐрњои эътирофгардидаи 
њуќуќи байналхалќї барои бартараф кардани зарари љиддї ѐ ќатъ сохтани тањдиди 
чунин зарар дар шакли мањдудияти миќдорї ѐ тибќи ќонун љорї намудани бољњои 
махсуси гумрукї чорањои њимоякунанда андешад.  Барои ќабули ќарор дар хусуси љорї 
намудани чорањои њимоякунанда гузориши маќоми ваколатдор, ки аз рўи  натиљањои 
тафтиши бо ќарори  Њукумати  Љумњурии  Тољикистон  гузаронидашуда тањия  
гардидааст, асос мебошад [4, 156-158]. 

Мавзўи тафтишот муќаррар намудани зарари љиддї ѐ тањдиди расидани чунин 
зарар ва мављудияти сабаби воќеии робитаи байни афзоиши воридот ва зарари љиддї  ѐ 
тањдиди чунин зарар ба шумор меравад. Ташаккул  ва  инкишофи  низоми  гумрук дар  
давлати  љавони соњибистиќлол  љараѐни  басо  мураккабест,  ки  тањияи  маљмўи  томи  
асноди  ќонунгузорию  меъѐрии  танзимкунандаи  робитањои  иќтисодии  хориљии    
Љумњурии  Тољикистонро  дар  бар  мегирад. 

Низоми гумрукии  танзими  фаъолияти  иќтисодии  хориљї  бо  роњњои   зерин  
татбиќ  мегардад: 

- таъсиси   хадамоти   гумрук  љињати  таъмини  риояи  асноди  љории  ќонунгузорї  
ва  меъѐрии  љумњурї,   ќоидањои  байналхалќии  савдо,  конвенсияњои  бисѐртарафа    ва  
шартномаю  созишномањои  байнидавлатї; 

- ситонидани  бољу  хирољи  гумрукї  ва  андозњои  муќаррарнамудаи  тартиби  
содироту  воридоти  мол  (кору  хизматрасонї); 

- иљрои  манъу  мањдудиятњо  барои  интиќоли   навъњои  муайяни  мол  (кору  
хизматрасонї)  аз  сарњади  гумрукї; 

- истифодаи  низоми  њамоњанги  тасвир  ва  бо  рамз  ифода  кардани  мол,  ки  
Номгўи  ягонаи  молњои  фаъолияти   иќтисодии  хориљї  (НМ  ФИХ)  аз  љумлаи  
онњост; 

- арзѐбии дурусти  гумрукии мол; 
- роњ надодан барои расонидани  зарари  иќтисодї ба манфиатњои давлат. 
Аз ин  наќша  маълум  мешавад, ки танзими  гумрукї аз низоми томи тадбирњои 

ташкилию амалї, амалњои маќомоти гумрук ва маќомоти дигари давлатие, ки барои 
иштирок дар љараѐни ин танзим ваколатдоранд, иборат аст. 

Зимни интиќоли мол ва ашѐи дигар аз ќаламрави гумрукии давлат танзими 
фаъолияти иќтисодии хориљї бо роњи татбиќи низоми назорати гумрукї ва 
барасмиятдарории гумрукї ба амал бароварда мешавад. Рукни асосии назорат ва 
барасмиятдарории гумрукии мол декларатсиякунонии молу ашѐи дигар, инчунин 
муайян намудани  шакли муомилоти моли интиќолшаванда мебошад.  

Декларатсиякунонии  молро,  њамчун  яке  аз  усулњои  умумии  танзими  давлатии  
фаъолияти  иќтисодии  хориљї ба њисоб меравад. 

Шакли  муомилоти  молњои  (кору  хизматрасонии)  интиќолшаванда аз  маќсади  
истифодаи  он   вобастааст.  Агар  моли  аз  сарњади  гумрукї  интиќолшаванда  ба  
маќсади  тиљорат  истифода  гардад,  шакли  муомилот  муомилоти  савдо  номида  
мешавад.  Ё ин, ки муомилоти савдо ” интиќоли  мол (кору хизматрасонї)  аз љониби 
субъектњои фаъолияти иќтисодии хориљї, сарфи назар аз шакли моликияташон, 
маќсадњои тиљоратиро дар бар мегирад. 
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Расми 1. Таснифоти батанзимдарории тарифию гумрукии фаъолияти иќтисодии 

хориљї 
Раќобатпазирии молу хизматрасонињо аз руи таснифоти онњо, ки чандин 

нишондињандаро дар бар мегирад, муайян карда мешавад. Дар мадди аввал ду 
нишондињандаи асосї ” сифат ва нарх меистанд. Сифати молро сифати ашѐ, сифати 
кору техналогия, дараљаи ташкили истењсолот, ташкили мењнат ва идоракунї муайян 
мекунанд. Ин омилњо барои сифати моли истењсолмешуда њалкунанда мебошанд. Онњо 
на танњо ба сифати мол, балки ба нархи он таъсири љиддї мерасонанд [2, 173-174] . 

Нархи мол яке аз муайянкунандаи раќобатпазирї буда, ба сатњи он арзиши аслии 
мањсулот таъсир мерасонад. Арзиши аслї - маљмўи харољотест, ки дар доираи 
истењсоли мањсулот дар корхона ташаккул меѐбад. Чї ќадаре, ки арзиши аслии 
мањсулот паст бошад, дар њолати якзайлбудани нарх, њамон ќадар фоида зиѐд мешавад, 
бинобар ин байни нишондињандахои арзиши аслї ва фоидаи корхона  вобастагии 
бевосита љой дорад.   
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Тањлили арзиши аслии мањсулот аз рўи масрафшавии ашѐ, ашѐи нимтайѐр,барќ ва 
сўзишворї, маош, истењлоќ (харољоти хўрдашавї) ба њар воњиди мањсулот, бо усули 
арзѐбї намудани онњо дар муќоиса бо дигар корхонањо, тањлили сабабњои болоравї ѐ 
пастшавии сатњи харољот ва дигар усулњои махсуси аз нигоњи иќтисодї вуљуддошта 
омилњои илмиии асоснок намудани раќобатпазирии молу хизматрасонї мебошанд. 

Дар шароити муосири раќобати љањонї омилњои ѓайринархї ба мавќеи бенињоят 
баландро соњиб шуда истодаанд. Ба ин гуна омилњо сифати мањсулот аз рўи навъу 
тозабунѐдиаш, дар худ таљассумкуниаш имконпазирию зењнпазирої дохил мешаванд. 
Сухан дар бораи он меравад, ки раќобатпазирии мол аз њисоби афзиши њиссаи молњои 
ба илм ниѐздошта, нављорисозї, ба роњ мондани техналогияи баланди замонавии ба 
пешрафти илмию техникї асосѐфта таъмин карда шавад. 

Дар ин раванд њоло дар љумњурї корњои амалї сурат гирифта истодаанд. Ба ин 
оѓози сохтмони корхонаи азими саноати сабук ”корхонаи нассољї дар Душанбе, ки дар 
айни замон дар худ љараѐни технологии ресандагию бофандагї, рангуборкунї ва дўхти 
либосро аз матоњои пахтагї дар бармегирад, мисол шуда метавонад. Корхонаи мазкур, 
ки дар асоси њамкори ширкати «Ориѐн Интернешнл»-и Тољикистон бо ширкати турки 
«Бурсел- Њолдинг» бунѐд гашта, шояд дар бозорњои васеи Аврупову Осиѐ ва Амрико 
содир шавад. 

Иќтидори илмию техникї омили муњимтарини раќобатпазирии на танњо молу 
хизматрасонї, балки умуман њамаи љабњањои иќтисодиѐт мебошад. Иќтидори зењнї 
арзиши бузургтарини њар як давлат, њар як корхона, њар як самти фаъолияти 
иќтисодиву иљтимої њисоб мешавад. 

Муњаќкиќон дар он аќидаанд, ки давлатњои пешрафтаи љањон, ки дар арсаи 
байналмиллалї соњиби иќтидори бузурги раќобатї гаштаанд, манбаи ин пешравиро 
дар чорисозии навбунѐди дарѐфт намудаанд. 

Аз нуќтаи назари ин аќида маблаѓгузорї бањри навоварию нављорисозї яке аз 
нишондињандаи асосї шинохта мешавад. Он кишваре, ки харољотро барои илму 
навоварї дареѓ намедорад, њатман ба ќудрати баланди илмї, товони зењнї муяссар 
мегардад. Њаљми харољот барои бурдани корњои илмию тадќиќотї ва 
таљрибагузаронию конструкторї, харољоти маблаѓи молиявї барои маъриати ањолї, 
дизайн ва маркетинг, васеъкунии доираи кормандони соњаи илм, њифзи моликияти 
зењнї аз љумлаи нишондињандањое мебошанд, ки омили товонии раќобатпазирии 
техникию иќтисодиро таъмин месозанд. 
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муносибатҳои байналхалқӣ 
 

РУШДИ ИНСТИТУТИ ҲИФЗИ БАЙНАЛХАЛҚИИ ҲУҚУҚИ КӮДАКОН 
 

Кӯдакон дар тамоми ҷаҳон ба ҳимояи махсус ниѐз доранд. Зеро онҳо 
наметавонанд худро ҳимоя кунанд. Имрӯз масъалаи ҳуқуқи кӯдак боз ҳам бештар ба 
назар мерасад, чунки дар  айни замон вазъи кӯдакон боз ҳам мушкил гардидааст. Дар 
ҷаҳон бештари кӯдакон дар шароити вазнин зиндагӣ мекунанд. Дар бисѐр ҳолат ин 
мушкилот ба аломатҳои табиии  сину сол, ҳолати ҷисмониву руҳии кӯдак алоқаманд 
буда, доштани ҳуқуқ, ҳимоя ва таъмини онҳоро тақозо мекунад. Одатан кӯдакон дар 
бисѐр давлатҳои дунѐ алалхусус, давлатҳое, ки вазъи дохилии онҳо ноором аст, 
ба  муносибатҳои ғайриинсонӣ рӯ ба рӯ мешаванд. Ин омилҳо боис мешаванд, ки 
кӯдакон дар вайронаҳо, кӯчаҳо зиндагӣ карда, ҷалб нашудани онҳо барои таҳсил дар 
мактабҳо боис мегардад. Ҳамаи ин омилҳо ба фавти кӯдакон, бемориҳои носолим, 
вазъи ҷисмониву руҳӣ ва ба таври кофӣ надоштани малакаи зеҳнии онҳо оварда 
мерасонад. Ҳолати кунунӣ шаҳодати он аст, ки дар бештари давлатҳои дунѐ кӯдакон ба 
меҳнати маҷбурӣ, қочоқ, тиҷорати ғайриқонунӣ (хариду фурӯш), одамрабоӣ, истисмори 
иқтисодӣ ва ғайра дучор мешаванд. Аммо ба ҳамаи ин ҳолатҳо нигоҳ накарда, раванди 
ҳимояи ҳуқуқи байналмилалии кӯдакон аз аввали асри XX то имрӯз идома дорад. Пас 
аз ташкил шудани Институти байналхалқии ҳимояи ҳуқуқи кӯдак 23-июли соли 1913 
дар Брюссел, кӯдакон ба ҳимоя ва ғамхории махсус фарогир шуданд. Ба ақидаи 
профессор Ю.С Бадальян Институти байналхалқи ҳимояи ҳуқуқи кӯдак дар худ меъѐр 
ва принсипҳои ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои кӯдакро таҷассум кардааст, ки давлатҳоро 
барои   иҷрои уҳдарориҳо водор мекунад. 

Институти ҳифзи байналхалқии ҳуқуқи кӯдак ҳамчун маҷмӯи меъѐрҳои 
байналмилалӣ-ҳуқуқие, ки ҳамкории давлатҳоро дар таъмини кафолат ва ҳифзи ҳуқуқи 
кӯдак дар тамоми соҳаҳои ҳаѐт ба танзим медарорад,  пас аз Ҷанги якуми ҷаҳон таъсис 
дода шудааст. 

Ҳамзамон, меъѐрҳои алоҳидаи марбут ба ҳимояи ҳуқуқҳои кӯдак то Ҷанги Дуюми 
Ҷаҳонӣ низ низоми батартибандозии ҳуқуқҳои байналхалқиро ба даст оварда буданд. 
Дар ин давра (аз ибтидои асри XX то соли 1945) ҳамкории байналмилалии давлатҳо 
вобаста ба ҳуқуқи кӯдак дар се самт анҷом дода мешуд: мубориза бар зидди ғуломӣ; 
масъалаҳои хариду фурӯши занон ва кӯдакон; танзими байналмилалии меҳнати кӯдакон 
ва наврасон.  

Конвенсияҳои қабулшуда (ба монанди, Конвенсия дар бораи ғуломдорӣ  (соли 
1926), Конвенсия дар бораи мубориза бар зидди хариду фурӯши занон ва кӯдакон, 
Конвенсияи МБМ № 3 оид ба ҳифзи модарон, Конвенсияи МБМ оид ба синни ниҳоии 
қабули кӯдакон ба кор дар соҳаи кишоварзӣ (№ 10), дар баҳрнавардӣ (№ 8), дар соҳаи 
моҳидорӣ (№ 112), дар саноат (№ 59) ва корҳои ғайрисаноатӣ (№ 60) ва ғайра) 
масъалаҳои вобаста ба мубориза бар зидди хариду фурӯши кӯдакон, истифодаи онҳо 
барои корҳои ғайриахлоқ, ҳимояи модарон, синни ниҳоии қабули кӯдакон ба намудҳои 
гуногуни корро ба танзим медароварданд [1, 23]. 

Аммо ҳамкории байнидавлатӣ танҳо ҷанбаҳои муайяни вазъи ҳуқуқии кӯдаконро 
баррасӣ мекард. Давлатҳо масъалаҳои вобаста ба таҳияи ҳуҷҷати ягонаи умумиҷаҳонии 
байналмилалӣ, ки ҳадди аққали феҳристи ҳуқуқии кӯдакон ва меъѐрҳои таъмини 
ҳуқуқҳои мазкурро дар бар гирифта бошад, пешниҳод намекарданд. Ба истиснои 
Эъломияи ҳуқуқи кӯдак, ки аз ҷониби Ассамблеяи генералц соли 1924 қабул шудааст. Бо 
вуҷуди ин, Эъломия ӯҳдадориҳоро бевосита ба зиммаи давлатҳо нагузошта, балки 
танҳо «мардон ва занони тамоми кишварҳои ҷаҳон»-ро барои ғамхорӣ ва некӯаҳволии 
фарзандон вазифадор кард. Хусусияти ин давра дар он аст, ки муайянкунандаи  
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ҳамкории байналмилалӣ дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак, чун ҳуқуқи инсон дар умум ҳуқуқи 
дохилидавлатӣ буд [3, 459-464]. 

Изҳори нобаробарии давлатҳо ба ҳамкорӣ дар масоили ҳуқуқҳои кӯдак, норасоии 
принсипҳои ягонаи ҳамоҳангсозӣ ва механизмҳои татбиқи стандартҳо нишон медиҳанд, 
ки ҳифзи байналмилалии кӯдак ҳамчун системаи меъѐрҳои байналмилалии ҳуқуқӣ дар 
он давра вуҷуд надоштанд. 

Системаи муосири ҳифзи ҳуқуқи кӯдак (ҳамчун ҷузъи ҷудонашавандаи ҳифзи 
байналмилалии ҳуқуқи инсон) дар чаҳорчӯбаи Созмони Милали Муттаҳид ба шакли 
муайян даромад, ки яке аз принсипҳои асосии он эълон кардани эҳтироми ҳуқуқ ва 
озодиҳои инсон бидуни ҳеҷ гуна табъиз буд. 

Аз соли 1945 эволютсияи ҳимояи байналмилалии ҳуқуқи инсон як қатор 
марҳилаҳоро аз сар гузаронд [6, 391-392]. 

Давраи якуми ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи ҳуқуқи инсон аз соли 1945 то 
оғози солҳои 1980 давом кард ва бо роҳи ҷамъоварии меъѐрҳои байналмилалии ҳуқуқи 
инсон тавсиф карда шуд. Оинномаи СММ, ки соли 1945 қабул гардид, дар шакли умумӣ 
принсипи эҳтироми ҳуқуқҳои инсонро дар бар гирифт. Мутобиқи Оиннома, яке аз 
мақсадҳои Ташкилот татбиқи ҳамкориҳои байналмилалӣ ‚дар самти пешбарӣ ва рушди 
эҳтироми ҳуқуқҳои инсон ва озодӣ барои ҳама, бидуни фарқияти нажод, ҷинс, забон ва 
дин буд‛ (моддаи 1, банди 3). 

Баҳри рушди принсипи эҳтироми ҳуқуқҳои инсон дар соли 1948 Эъломияи умумии 
ҳуқуқи башар қабул карда шуд, ки он рӯйхат ва мазмуни ҳуқуқҳои асосии инсонро 
муайян намуд. Ин ҳуқуқҳо эътибори ҳуқуқии худро дар Паймони байналхалқии ҳуқуқи 
башар дар соли 1966, ки дар якҷоягӣ бо Эъломияи умумӣ Билл оид ба ҳуқуқи инсон 
ташкил намуданд, пайдо карданд. Рушди минбаъдаи стандартҳои байналмилалӣ риояи 
тафсилоти инъикоси муқаррароти ин ҳуҷҷатҳои байналхалқиро пайгирӣ мекунад. Дар 
натиҷа, дар охири солҳои 80-ум зиѐда аз 80 созишномаҳои байналхалқӣ таҳия карда 
шуданд, ки самтҳои муҳимтарини ҳуқуқи башарро фаро мегиранд. Ин ба олимон 
имконият дод, ки онҳо оид ба гузошта шудани системаи стандарти байналмилалӣ оид 
ба ҳуқуқи инсон хулосаи асоснок бароранд [6, 392].  

Бо вуҷуди ин, ҷараѐни мазкур то ҳол низ пурра ба анҷом нарасидааст. 
Марҳилаи дуюм (тақрибан дар солҳои 80-ум оғоз шуд) афзоиши механизмҳои 

назоратии байналмилалӣ ва равандҳоро, ки мақсади онҳо барои баланд бардоштани 
самарабахшии стандартҳои дар соҳаи ҳуқуқи инсон амалкунанда равона гашта буд, дар 
бар мегирифт. Чунин механизмҳо ва равандҳо пештар низ вуҷуд доштанд, вале тамоили 
умумӣ барои таъсиси онҳо  дар солҳои 80-ум ба назар расид, ки чун профессор 
Черниченко қайд кард, хоҳиши ба роҳ мондани муносибатҳои байнидавлатӣ дар ин 
бахш инъикос меѐбад [6, 392]. 

Механизмҳои байналмилалии назоратӣ аз мақомотҳои назоратии муқаррарӣ ва 
ғайрирасмӣ иборат мебошанд; тартибҳои байналмилалӣ ба навъҳои гуногун тақсим 
карда мешаванд: омӯзиши ҳолатҳое, ки бо вайронкунии ҳуқуқҳои муқарраршудаи 
инсон алоқаманданд, баррасии ҳисоботҳои давлатҳо оид ба иҷрои ӯҳдадориҳои онҳо 
тибқи созишномаҳои байналхалқӣ, ки аз ҷониби онҳо тасдиқ шудааст, инчунин 
даъвоҳои давлатҳо нисбати якдигар ва шикояту эътирозҳои хусусӣ дар бораи вайрон 
кардани меъѐрҳои байналмилалии давлат [2, 63-64].  

Ҳамин тариқ, дар соли 1945, Оинномаи СММ асосҳои ҳуқуқии ташкили ҳифзи 
байналмилалии ҳуқуқи инсонро таъсис дод. Рушди минбаъдаи он дар самтҳои зерин 
амалӣ карда шуд: таҳияи принсипҳои байналмилалии ҳуқуқӣ ва меъѐрҳои ҳуқуқӣ дар 
соҳаи ҳифзи ҳуқуқи инсон ва ташкили мақомоти назоратии байналмилалӣ барои 
таъмини риояи онҳо. 

Пас аз Ҷанги дуюми љаҳонӣ, инкишофи ҳифзи байналмилалии ҳуқуқи кӯдак, 
инчунин ҳифзи ҳуқуқҳои инсон, ба таҳияи стандартҳои байналмилалӣ оид ба ҳифзи 
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ҳуқуқи кӯдак ва ташкили мақомоти махсуси назоратӣ барои таъмини риояи онҳо 
нигаронида шуд. 

Фаъолияти муқаррарӣ барои ҳимояи ҳуқуқҳои кӯдак дар якчанд самтҳо 
гузаронида мешуд: 

1) муттаҳидсозии ҳуқуқи кӯдак дар эъломияҳо ва конвенсияҳо оид ба ҳуқуқҳои 
инсон (Эъломияи умумии ҳуқуқи инсон (соли 1948), Аҳднома оид ба ҳуқуқҳои 
шаҳрвандӣ ва сиѐсӣ (соли 1966), Аҳднома оид ба ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва 
фарҳангӣ (соли 1966)); 

2) истеҳкоми ҳуқуқи кӯдак дар созишномаҳои байналхалқӣ, ки ҳуқуқҳои гурӯҳҳои 
муайяни иҷтимоии ба кӯдак (ҳуқуқҳои занон, гурезаҳо)  ѐ дар соҳаҳои муайяни 
муносибатҳо (оила, ҳуқуқи меҳнат, таҳсилот) (Конвенсия дар бораи ҳолати 
шаҳрвандони ғайрирезидентҳо, 1954, Конвенсияи соли 1979 дар бораи барҳам додани 
тамоми шаклҳои табъиз нисбати занон, Конвенсияи ризоият ба издивоҷ, синну соли 
никоҳӣ, 1962, Конвенсияи СБМ оид ба манъ кардан ва амали фаврӣ барои бартараф 
намудани шаклҳои бадтарини меҳнати кӯдакон, 1999) алоқамандро ба танзим 
медароранд; 

3) таҳияи эъломияҳо ва конвенсияҳое, ки махсусан танзими ҳуқуқҳои кӯдакро дар 
бар мегирад. (Эъломияи ҳуқуқи кӯдак, соли 1959, Конвенсия дар бораи ҳуқуқи кӯдак, 
соли 1989).  

Дар чаҳорчӯбаи Конвенсияи ҳуқуқи кӯдак, механизми махсуси назоратӣ оид ба 
татбиқи муқаррароти Конвенсия - Кумита оид ба ҳуқуқи кӯдак таъсис дода шуд. 
Фаъолияти ин кумита ба баррасии гузоришҳои давлатҳо оид ба тадбирандешиҳои онҳо 
барои татбиқи муқаррароти Конвенсия нигаронида шуда буд. Илова бар ин, ҳуқуқи 
кўдак метавонад тавассути механизмҳои дигари назоратии ҳуқуқи инсон ҳифз карда 
шавад. 

Оҷонсҳои махсуси СММ инчунин ҳуқуқҳои кӯдаконро дар соҳаҳои муайян 
муҳофизат мекунанд: Ташкилоти Байналмилалии Меҳнат (ТБМ), Ташкилоти 
умумиҷаҳонии тандурустӣ (ТУТ), Созмони Милали Муттаҳид оид ба илм, фарҳанг ва 
маориф (ЮНЕСКО). Фонди кӯдакони Созмони Милали Муттаҳид (ЮНИСЕФ) дар 
соли 1946 таъсис ѐфта, ба давлатҳо оид ба ҳимояи кӯдакон ва ҳуқуқҳои онҳо кӯмаки 
байналмилалӣ ва техникиро мерасонад. 

Дар асоси гуфтаҳои боло ба ҳимояи байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои кӯдак чунин 
таъинот додан мумкин аст: ин системаи мақомоти байналмилалӣ ва тартиботи ҳимояи 
кӯдакон тавассути рушди стандартҳои байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои кӯдак ва ташкили 
механизмҳои махсус барои назорати риояи ин ҳуқуқҳо аз ҷониби давлатҳо мебошад. 

Ҳамин тариқ, якҷоя бо ҳимояи байналмилалии ҳуқуқи инсон дар чаҳорчӯбаи он 
ҳимояи байналмилалии ҳуқуқи кӯдак низ рушд ѐфт, ки ба ҷудо кардани маҷмӯи 
меъѐрҳои байналмилалии ҳуқуқии танзимкунандаи ҳамкории давлатҳо дар ин соҳа 
оварда расонид. Дар натиҷа, муассисаи ҳуқуқи кӯдак чун қисми ҷудогонаи соҳаи 
ҳуқуқии байналмилалии танзимкунандаи ҳифзи ҳуқуқи инсон таъсис дода шуд. 

Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак ба 
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ѐфта, аз Қонуни мазкур, дигар санадҳои 
меъѐрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки 
Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, мураттаб гардидааст. Дар моддаи 34 
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст: «Модару кӯдак таҳти ҳимоя ва 
ғамхории махсуси давлатанд. Падару модар барои тарбияи фарзандон ва фарзандони 
болиғу қобили меҳнат барои нигоҳубин ва таъмини падару модар масъуланд. Давлат 
барои ҳифзи кӯдакони ятим, маъюб ва таълиму тарбияи онҳо ғамхорӣ менамояд» [4]. Бо 
назардошти талаботи моддаи мазкур ҷиҳати ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдакон санадҳои меъѐрии 
ҳуқуқии зиѐде ба тасвиб расидаанд. Яке аз чунин санад Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак» мебошад. Санади мазкур 18 марти соли 2015, №1196 
қабул гардида, асосҳои ҳуқуқии ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак ва кафолатҳои давлатии 
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амалишавии онҳоро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд. Қонуни мазкур 
масъалаҳои ҳадафҳои сиѐсати давлатӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак, салоҳияти 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак, ваколатҳои мақоми 
ваколатдори давлатӣ, комиссияҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва 
мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот оид ба ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдакро дар 6 бобу 50 
модда танзим менамояд. Қонуни мазкур масъалаҳои татбиқи амалии ҳуқуқи кӯдак ба 
зиндагӣ, озодӣ, дахлнопазирӣ, шаъну эътибор ва ҳаѐти шахсӣ, ҳуқуқи кӯдак ба шахсият, 
ҳифзи саломатӣ, ба озодии сухан ва виҷдон, иттилоот ва иштирок дар ҳаѐти ҷамъиятӣ, 
ҳуқуқи кӯдак ба моликият, манзил, таҳсил, меҳнат, истироҳат, фароғат, зиндагӣ ва 
тарбия дар оила, ҳуқуқи муттаҳидшавӣ дар ташкилотҳои ҷамъиятии кӯдакон ва 
ҷавонон аз ҷониби давлатро кафолат медиҳад [5].   

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррароти дахлдори вобаста ба санадҳои ҳуқуқи 
байналмилалӣ, аз ҷумла Эъломияи ҳуқуқи кӯдак (1989), Паймони байналмилалӣ оид ба 
ҳуқуқи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ (1966) ва ғайраҳо татбиқ мегарданд.  

Агар ба моҳияти як қатор қонунҳо диққат диҳем, маълум аст, ки аксари онҳо 
якдигарро вобаста ба паҳлуҳои зиѐди масъалаҳо пурра ва асоснок мекунанд. Масалан, 
риояи талаботи қонунҳои ‚Масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд‛ ва 
ҳам ‚Танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон‛ метавонанд ба 
татбиқи амалии Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ‚Дар бораи ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак‛ аз 
ҳар ҷиҳат мусоидат намоянд. Уҳдадориҳо ва вазифаҳое, ки тибқи талаботи Қонуни ҶТ 
дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд волидайн доранд, 
онҳоро дар баробари давлату ҷомеа водор ва ҳам вазифадор месозад, ки дар татбиқи 
ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак бетараф набошанд.   

Бояд қайд кард, ки Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ‚Ҳифзи ҳуқуқҳои 
кӯдакон‛ аз  18 марти соли 2015 фарогири ҳамаи ҳуқуқҳои кӯдак аст. Ва инчунин дар 
самти ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак барномаи ислоҳоти низоми адолати судӣ нисбати кӯдакон 
барои солҳои 2017-2021 қабул шудааст. 

Бояд гуфт, ки ин ҳама талошҳо барои ҳифз ва риояи ҳуқуқи кӯдак аз ғамхориҳои 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалї Раҳмон 
мебошад. Маҳз сиѐсати пешгирифта ва хирадмандонаи Пешвои миллат аст, ки нисбати 
ин қишри ҷомеа таваҷҷуҳи хоса медиҳанд. 
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Ниѐзова А. Ӯ.,  
котиб – коргузори кафедраи  

             муносибатҳои байналхалқӣ  
 

           
НАЌШИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР РУШДУ  

ТАКОМУЛИ ИЛМЊОИ БУНЁДЇ ВА ТЕХНИКИВУ ТЕХНОЛОГЇ 

 
Мояи ифтихору сарфарозист, ки бо шарофати сиѐсати оќилонаву њадафманд ва 

ояндасози Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумҳурии 
Тољикистон муҳтарам Эмомалї Раҳмон Тољикистони соњибистиќлол дар роњи бунѐди 
давлати демократї, њуќуќбунѐд, дунявї ва ягона ќадамњои устувор мегузорад ва  
раванди бунѐдкориву созандагї бомаром идома дошта, рушди босуботи мамлакат 
таъмин гардидааст. 

Таърихи пуртазоди замони имрўза нишон медињад, ки масири Пешвої ин масири 
мушкилу пурпечутоб буда, фаќат он нафаре ба ин унвони олї ноил мегардад, ки аз сари 
сидќу вафо хизмати халќи худро мекунаду худро дар роњи њастии ў мебахшад ва ба 
бовариву эътимоди мардум ноил мегардад.  

Ба Пешвои миллат муяссар гардид, ки баъди љанги шањрвандї њокимияти 
давлатиро барќарор ва низоми сиѐсии мазмунан ва шаклан навро пойдор созад. 
Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон аз рўзњои аввали давлатдорї ба 
рушди илм тављљўњ намуда, љињати дастгирии олимону донишмадон ва кулли 
кормандони соњаи маориф таваљљўњи хоса зоњир намудаанд. 

Президенти мамлакат ба рушди тамоми соњањо, аз љумла соњањои иљтимоиву 
иќтисодї диќќат дода,  љињати амалисозии њадафњои стратегии кишвар, фароњам 
овардани шароити арзандаи зиндагї барои њар як сокини мамлакат пайваста талош 
меварзанд. 

Имрўз боиси ифтихор аст, ки љањониѐн Тољикистони азизи моро чун як кишвари 
соњибтамаддуну соњибфарњанг, дорои таърихи куњан, чун миллати эљодкору созанда 
тавассути ташаббусњо ва хизматњои беназири Пешвои миллат хуб мешиносанд ва ба 
маќому нуфузи Тољикистон дар раванди созандагї ва пешрафти љањони муосир арљ 
мегузоранд.   

Халќи тољик њамеша дар саргањи тамаддуни башарї ќарор дошт. Кашфиѐтњову 
татќиќоти олимони мо дар соњањои гуногун, аз љумла илми нуљум, кимиѐ, тиб, њандаса, 
алгебра имрўз низ ќимати худро аз даст надодаанд.  Асарњову бозѐфтњои илмии 
олимони варзида ба монанди, Абўалї ибни Сино, Ал-Хоразмї, Закариѐи Розї, Ал-
Берунї, Абўмањмуди Хуљандї ва дањњо нобиѓагони мо хазинаи бебањои љањониро 
ташкил медињад. Ањли илм дар њама давру замон маќому љойгоњи махсусро доро 
буданд, дар љомеа шахси мўътабар њисоб мешуданд. Имрўз низ ин анъана идома дорад.  

Боиси ќаноатмандист, ки мардуми кишвар дар партави роњбарии хирадмандона ва 
дастуру супоришњои Пешвои миллат  бо тамоми њастї ба хотири ояндаи миллату 
Ватани азиз саъю талош меварзанд.   

Асосгузори сулњу вањдати миллї ” Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар мулоќот бо олимони кишвар, ки бахшида 
ба Рўзи зиѐиѐни эљодкор дар пойтахти мамлакат санаи 18 марти соли 2020 баргузор 
гардид, таъкид доштанд, ки ‚имрўз бе илму инноватсия, технологияњои иттилоотиву 
коммуникатсионї ва ташаккули љањонбинии техникї ќадаме ба пеш гузошта 
намешавад‛ [4]. 

Њукумати Љумњурии Тољикистон бо роњбарии Президенти мамлакат аз рўзњои 
аввали соњибистиќлолї ба рушди илм рў оварда, дар ин љода якчанд тадбиру чора 
зарурї андешида шуданд. Дар доираи ин тадбирњо барои рушди илмњои муосир 
саноатикунонии мамлакатро њадафи чоруми стратегї эълон карда шуд. Азбаски ‚илм 
дар шароити муосир нақши калидӣ дорад‛, ба рушду тараққиѐти давлат мусоидат 
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менамояд. Дар њамаи кишварњои мутараќќї илм рушд ѐфтааст ва пажўњишу тадќиќот 
ва бозѐфтњои илмї дастгтрї меѐбанд.    

Зиѐиѐн нерўи бузургеанд, ки бо тањќиќоти арзишманди худ дар густариши илми 
муосир наќши њалкунанда доранд. Онњо њамеша масъулияти баланди ватандўстиро 
эњсос намуда, барои тарѓиби дастовардњои даврони истиќлолият ва тавсеаву густариши 
худшиносиву худогоњии миллї саъю кўшиш доранд.    

Ин нукта њанўз дар паѐмњои ќаблии Пешвои миллат инъикос гардидаанд,  ки 
бардоштани сатҳу сифати таълим дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот вазифаи аввалиндараҷаи 
кормандони соҳаи илму маориф мебошад. Њамчунин, мутахассисони ҷавобгӯи талаботи 
замони муосирро тарбия намудан вазифаи на танњо муассисањои тањсилоти олї, балки 
пойдевори он дар зинаи мактабї гузошта мешавад. Аз ин лињоз, роњандозї гардидани 
озмунњои ихтироъкорони љавону наврас ва дигар озмунњои љумњуриявию вилоятї 
ќадами устуворе дар тарбияи сафи олимони оянда мебошад. Дар замони 
соњибистиќлолї маќому манзалати зиѐиѐн-олимону донишмандони пажўњишгар боло 
бурда шуд истодааст.   

Аз худ намудани донишҳои муосир ва таваљљўњ зоњир намудан ба сатҳи 
азхудкунии фанҳои даќиќ имконият фароњам меорад, ки дар риштаи ин илмњо 
тадќиќотњои муњим ва арзишманд ба сомон расонида шаванд. Њамчунин, Пешвои 
миллат дар суханронињои худ оид ба омўзиши забонҳои хориҷӣ ва технологияҳои 
иттилоотиву коммуникатсионї, касбомӯзии шогирдону фарзандон эътибори ҷиддӣ 
дода, даъват ба амал меоранд, ки омўзгорон онҳоро дар рӯҳияи донишомӯзиву 
меҳнатдӯстӣ тарбия намоянд [3]. 

Масъулони соҳа ҷиҳати ташкил намудани марказу маҳфилҳои техникони ҷавон 
дар заминаи муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ, ибтидоӣ, миѐна ва олии касбӣ ва 
инкишоф додани марказҳои дастгирии хонандагони болаѐқат муваззаф гардиданд. Бо 
муаллимони баландихтисос таъмин намудани муассисаҳои таълимӣ аз њадафњои 
пешгирифтаи давлату Њукумат буда, то рўзњои наздик масъалаи норасоии кадрҳои 
омӯзгорӣ дар мамлакат пурра бартараф карда мешавад. 

Тавре аз рушди соњаи иќтисодии кишвар маълум мегардад, њадафи асосии 
Њукумати Љумњурии Тољикистон нияти аз мамлакати аграриву саноатї ба мамлакати 
саноативу кишоварзӣ гузаштан буда, дар ояндаи наздик талабот ба мутахассисони 
сатҳи баланди касбҳои техникӣ ва технологӣ хеле зиѐд мешавад. Аз ин лињоз, дарѐфти 
истеъдодҳои ҷавон ва боло бурдани тафаккури техникии наврасон  рисолати тамоми  
омўзгорони муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї, марказњои иловагї ва марказњои 
рушди истеъдодњо ба њисоб меравад. Љомеаи љањонї имрўз ба мутахассисони 
соњибтаљриба ниѐз дорад.  

Дар яке аз суханронињои худ Пешвои миллат аз кам будани ихтироъкорӣ ва 
навоварӣ  дар илми тољик изњори нигаронї намуда, олимонро ба бозѐфтҳо дар илмҳои 
дақиқ ва техникиву технологӣ даъват намуданд. Таъкид намуданд, ки ‚дар замоне, ки 
илму технология бо суръати кайҳонӣ пеш меравад, дар илми тоҷик навгонӣ ва 
ташаббусҳои илмӣ кам ба мушоҳида мерасанд, афроди лаѐқатманд, ихтироъкор ва 
навҷӯ ба ҷодаи илмҳои дақиқ ҷалб карда намешаванд ва мавзӯъҳои фармоишӣ барои 
талаботи давлат равона намегарданд‛. Ин нукта зимни мулоќот бо зиѐиѐни кишвар низ 
баѐн гардид. Аз љумла, ќайд намуданд, ки рисолањо дар самти илмњои техникї ва 
табиатшиносиву риѐзї хеле кам ба назар мерасанд [2].  

Имрўз дар замони рушди бемайлони соњањои мухталиф илм назди олимону 
донишмандон вазифањои бузургеро гузошта истодааст, ки бидуни дониши амиќ, 
кашфиѐтњои нодир ва назаррас њалли онњо номумкин аст. Аз ин лињоз, ба масъалаи 
тарбияи муҳаққиқони ҷавони ихтироъкору навовар эътибори ҷиддӣ дода шавад.  

Дар тамоми таърихи инсоният олимону донишмандон  њамчун ќишри босаводи 
љомеа нерўи тавоноро ташкил дода, имрўз низ рисолат худро сарбаландона иљро 
намуда, дар тањкими маънавиѐти љомеа, эњтироми арзишњои фарњанги миллї наќши 
муассир гузошта истодаанд. Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, 
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Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон вобаста ба маќоми ањли 
зиѐ дар мустањакам намудани суботи љомеа ва тарбияи насли созанда таъкид 
намудаанд:  

«Зиѐиѐни асили мо равшангарони воќеии њаѐтанд, ки дар пешрафти рўзгори 
иќтисодию иљтимої ва фарњангию маънавии љомеа, тарѓиби анъанањои миллї, таълиму 
тарбияи насли наврас, ба камол расонидани инсони комил ва рушди нерўи инсонї 
наќши арзанда мебозанд» [4].   

Воќеан њам, дар шароити  љањони пуртазоди имрўз пайдо намудани мавќеи 
устувор дар самти илмњои даќиќ, пешнињоди кашфиѐтњои љадид рисолати олимону 
донишмандон буда, барои ташаккули илм зарур арзѐбї мегардад.    

Боиси ифтихор ва шукргузорист, ки Асосгузори  сулҳу ваҳдати  миллӣ ” Пешвои  
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сиѐсати 
хирадмандонаи хеш ба соҳаи  илму маориф ҳамчун соҳаи  пешбару  тақдирсози  миллат 
афзалият дода,  аз ҷумла  таъкид  кардаанд: ‚Илму маориф аз самтҳои  хеле муҳими  
сиѐсати  давлатӣ буда, пешрафти   минбаъдаи   Тоҷикистон ба рушди маорифи миллӣ ва 
беҳдошти  заминаи таълим вобаста мебошад. Маҳз омӯзгорони соҳибмаърифату 
бофарҳанг ва устодони донишманду ватанпараст савияи таълиму дониши  хонандагону 
донишљўѐнро баланд  бардошта, онҳоро ба забондонӣ, илмомӯзӣ ва худшиносӣ 
раҳнамоӣ карда метавонанд‛ [3]. 

Рушди босуботи илму маориф ва ба меъѐрњои байналмилалї њамрадиф намудани 
низоми тањсилот омўзгорони моро муваззаф менамояд, ки љињати самаранок 
гардонидани сифати таълиму тарбия тадбирњои љиддиро роњандозї намоянд.  

Бо дастгирии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
давлатии вилоят љињати баланд бардоштани мақому манзалати омӯзгор, сифати 
таълиму тарбия ва таҳкими заминаҳои моддиву техникӣ, инчунин беҳтар намудани 
шароити моддии муассисаҳои таълимӣ, миѐнаи касбї ва олї тадбирҳои муассирро 
роҳандозӣ намуда истодааст. 

Омӯзгорони болаѐқат, пешқадаму эҷодкор, ки дар таълиму тарбия ба 
дастовардҳои назаррас ноил мегарданд, пайваста бо мукофотњо сарфароз гардонида  
мешаванд.    

Олимону донишмандон  аз таваҷҷуҳу ғамхории ҳамешагӣ неруи тоза гирифта, дар 
татбиқи пурра ва ҳамаҷонибаи вазифаҳои дар наздашон гузошташуда барои баланд 
бардоштани сифати таълим, тарбияи ватандўстї, азхудкунии технологияҳои муосири 
иттилоотӣ, сатҳи забондонӣ, пешрафти корњои илмиву тањќиќотї ба натиҷаҳои дилхоҳ 
сазовор гардида истодаанд. 

Сиѐсати пешгирифтаи Пешвои миллат моро вазифадор месозад, ки барои амалї 
гардонидани њадафњоямон боз ҳам аҳлона кору фаъолият барем, тамоми донишу 
таљриба, мањорату малака ва истеъдодамонро сафарбар кунем, дар роњи илм фидокор 
ва пайваста талош варзем. Итминони комил дорем, ки тавассути тањќиќоту бозѐфтњои 
навин дар риштаи илм олимони мо  њиссаи арзишманди худро дар илми муосир 
гузошта барои расидан ба њадафњои олии кишвар сањмгузор мегарданд. 

 
Адабиѐт: 

1. Паѐми солонаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба парлумон аз 22.12.2017.    

2. Паѐми солонаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба парлумон аз 26.12.2018.   

3. Паѐми солонаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба парлумон аз 26.12.2019.   
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ИСТОРИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ШУРАБА 

 
Водоснабжение населения республики - одна из приоритетных задач 

правительства Республики Таджикистан. Несмотря на то, что Таджикистан относится к 
странам с очень большими запасами воды, большая часть населения страны страдает от 
отсутствия или нехватки поливной и питьевой воды. В последние два десятилетия 
руководство Таджикистана с высоких трибун многократно выступало с водными 
инициативами как на мировом уровне, так и в масштабах страны, были приняты и 
действуют ряд программ (2003 год - год чистый воды, 2005-2015- Десятилетие «Вода для 
жизни», 2018-2028 - «Вода для устойчивого развития» и т.д.). 

Вопросы водоснабжения в любое время являются одним из актуальных вопросов. 
Вся жизнь населения, как городского, так и сельского в Таджикистане тесно связана с 
водопользованием и водоснабжением. Наряду с этим есть районы страны, где вопросы 
водоснабжения стоят особенно остро. Одной из местностей Таджикистана, чрезвычайно 
страдающих от нехватки воды является город Шураб -центр угледобывающей 
промышленности в Согдийской области Таджикистана. Шураб - один из процветавших 
в советский период шахтѐрских городков Таджикистана, ныне оказавшийся на грани 
исчезновения. Город постигла участь многих ему подобных рудничных посѐлков на 
постсоветском пространстве: резко упала добыча, основная часть жителей оказалась без 
работы и покинула город, превратившийся в «город-призрак».  

На фоне сложнейшего клубка проблем и все объѐмного кризиса, главной 
проблемой населения Шураба в борьбе за выживание является водоснабжение.  

Шураб - один из центров добычи угля в Таджикистане. Об угле из этой местности 
было известно уже в средние века. Во многих средневековых географических трудах 
имеются сведения о добываемом в округе Аспара (Исфара) горящем «камне». 
Например, один из самых известных арабских географов Аль-Истахри сообщает, что в 
Аспара есть гора, камни которой горят как уголь [2, 346]. Другой арабский учѐный - 
Ибн Хавкал в этой связи сообщает: «Исфаринские горы всегда являются черным и 
всегда там есть сильный огонь, а население использует пепел огня для стирки своей 
одежды»[3, 218 ].  

В конце XIX - начале XX века, после завоевания Средней Азии царской армией и 
включения еѐ в состав России, в экономике Туркестанского края и Исфары, в том числе, 
произошли значительные изменения. В частности, добыча угля и нефти в районе стала 
переходит на промышленную основу и значительно возросла в объѐме. Как указывает 
Ефимова Ю.В., объѐм добычи угля в Шурабском угольном месторождении резко 
возрастает, после его перехода в конце XIX от местных добытчиков в руки русских 
предпринимателей. Так, если добыча угля Шураба в 1880 году равнялась 500000 пудов 
(1пуд=16кг), то уже в 1903 году было добыто более одного миллиона пудов.  

Рост добычи угля был связан и с увеличением числа рабочих, занятых на 
промыслах. В 1900-х годах на угольном месторождении Шураб числились 640 
профессиональных рабочих (шахтѐров). Процесс формирования рабочих шахт шѐл по-
разному. Ярким примером могут быть рабочие-памирцы, выходцы из Горного 
Бадахшана, которые оказались в поисках работы в шахтах Шураба: Каландар 
Толибеков, Мирзошо Назаров, Назаршо Ховшоев, Ашурмухаммад Давлатшоев, 
Муборакхад Закурбеков и другие.  

Вообще говоря, первое поколение Горно-Бадахшанского пролетария в шахте 
Шуроб - это первые 30 рабочих, которые не смогли нигде найти работу и были 
вынуждены работать в тяжѐлым условиям. На Шурабском угольном месторождении 
работа было очень трудной, к трудным условиям добавлялись нехватка еды и питьевой 
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воды. Как сказали рабочие Каландар Толиббеков и Мирзошай Назаров: "Шахтѐры 
жили на землянках. Три рабочий в одной землянке высотой 3 метра, длиной 2 метра, 
условия были очень плохие, и за такие условия брали арендную плату. Шахтѐры 
работали по 13-17 часов в день и получали только 30-40 тин (копеек). Питьевой воды не 
было. Воду привозили издалека (12 км от место работы) на арбах (телегах) и давали 
каждому работнику одно ведро с водой на целый день. Часто работники сталкивались с 
серьезными заболеваниями из-за отсутствия надлежащего мытья. Все это приводит к 
разногласиям шахтѐров с своим руководством. Согласно историческим данным, добыча 
угля в Шурабе ускорилась с 1900 года. В 1947 году был основан Шурабский район, а 
1963 года Шураб получил статус города [9, 374-375]. По сведениям жителей Шураба, 
первые русские предприниматели прибыли в Шураб в 1887 году и в том же году начали 
добывать уголь, в вкладывать свои инвестиции начали позднее, в 1895 году [Саидов  А., 
5.11.2018, интервью]. 

Со дня появления Шураба здесь формировалось полиэтническое население.  
Например, во времена Советского Союза в регионе жили русские, украинцы, татары, 
казахи, немцы и представители народов Центральной Азии, но таджиков было очень 
мало. В советский период все работы выполнялись в автоматическом режиме, но сейчас 
все работает вручную и в последние 10-15 лет не работает даже железная дорога. После 
распада Советского Союза начался отток населения из Шураба. ... После 1992 года 
более 80% населения Шураба уехали на свою родину... ” говорила жительница Шураба 
Ниѐева. С точки зрения народа, в период Советского Союза были созданы все условия 
... Шуроб был уголок рая в Таджикистане…[Ниѐзова Б. 4.11.2018].  Шахта работала 3 
смены и в одну смену на работу привлекалось до тысячи рабочих.  До 1992 года на 
Шурабе проживали представители всех народов Советского Союза. После развала 
СССР и начала гражданской войны в Таджикистане, разрываются экономические 
отношения между советскими республиками, начинается отток населения из Шураба, в 
городе остались только те у кого не было родственников в других республиках, либо те 
бедные, у кого не было средств на выезд. 

К сожалению, информации о добыче полезных ископаемых в северном 
Таджикистане немного. В работах средневековых учѐных и современных 
исследователей имеются данные общего характера. Во все времена добыча полезных 
ископаемых была одной из наиболее прибыльных отраслей, приносящих государству и 
его народу большую прибыль. В этом контексте Президент страны - Эмомали Рахмон в 
своем послании отмечает: ‛Промышленное производство является двигателем 
национальной экономики, обеспечивающим занятость населения, источником доходов 
государственного бюджета и в целом, важнейшим фактором решения социальных 
проблем " [7, 2-3]. 

 Добыча полезных ископаемых в Ферганской области намного выше. На этих 
полезных ресурсах представлены несколько географических данных, относящиеся к 
периоду средневековья и современные ученые. Как и другие отрасли сельского 
хозяйства, добыча полезных ископаемых в Центральной Азии имеет тысячелетнюю 
историю [5, 55-56]. По данным ученых разведанный уголь Шураба составляет более 100 
миллионов тонн угля [1, 31. 

В Шурабе сторонники согдийского государственного агентства «Сугдсинамо» 
снимают документальный фильм при поддержке государственных органов Согдийской 
области. Я разговаривал с режиссером фильма Дилошуб Орифзоде, и он пообещал 
прислать мне фильм после полного съѐмки фильма. Более того, общеизвестно, что 
между таджиками и кыргызами по земельным и водным вопросам в Ворухе происходят 
конфликты. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел переговоры в Ворухе и 
Оксай с целью устранения этих проблем с президентом Киргизии (sugdnews.com.). 

Местное экспертное сообщество едино во мнении, что в целом проблема 
заключается в том, что данный водопровод давно устарел как морально, так и 
физически, хотя многие организации вкладывали деньги в его реконструкцию. И в 
ближайшей перспективе необходимо искать альтернативные решения проблемы 
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обеспечения этих сообществ как питьевой, так и поливной водой. Все-таки самой 
главной проблемой, определяющей и связанной со всеми другими является отсутствие 
воды, как питьевой, так и поливной. Нехватка воды приводит к появлению много 
других проблем в том числе миграции людей, вирусные болезни, разрушает природы 
Шураба и другие. Для решение эти проблемы нужно исследовать перспективы 
орошение, поговорит с специалистами, жителями и местной властью Шураба или 
может ли ремонтировать трубы, которые были построены в советский период.  

Спорные вопросы по использованию воды трубопровода «Ворух-Шураб» 
постоянно присутствуют уже в течение более 20 лет, но вместе с тем эти споры, в 
отличие от других, не перерастали в открытые столкновения в силу того, что 
конфликтующие стороны не соприкасаются непосредственно. Водоводная трасса 
«Ворух -Шураб», построенная в середине 60-х годов прошлого столетия, была 
предназначена для обеспечения таджикского шахтерского городка Шураб самотечной 
питьевой водой и вплоть до развала Союза исправно выполняла свою миссию. После 
распада Союза для жителей приграничных кыргызских и таджикских сел, потерявших 
рабочие места в пришедших в упадок промышленных предприятиях, земля и сельское 
хозяйство стали основным источником дохода и выживания.        Соответственно, для 
возделывания земель были необходимы новые источники воды, и, не имея 
альтернативы местные жители, живущие вдоль водотрассы, стали делать 
несанкционированные врезки в водною трубу и забирать воду для полива. Феномен 
этой водной трассы состоит в том, что обеспечивая водой сотни таджикских и 
кыргызских домохозяйств, она в последние годы фактически не могла доставить воду 
своим прямым бенефициарам ” 4 тысячному населению поселка Шураб, 40% которого, 
составляют этнические киргизы.  С приходом весны, жители поселка начинают 
чувствовать острый дефицит как поливной, так и питьевой воды, и для того, чтобы 
запастись водой вынуждены идти за много километров к скважине, куда вода доходит, 
и простаивать в полукилометровых очередях много часов. Зачастую им просто 
приходится покупать воду. Такая ситуация вызывает недовольство местного населения 
и чтобы хоть как-то снизить социальную напряженность, руководство поселка Шураб и 
работники коммунальной службы, с целью перекрытия незаконных врезок и доставки 
воды жителям, вынуждены ходить по селам, расположенных вдоль трассы и вступать в 
перепалки с населением, что зачастую приводит к конфликтам.   

Споры вокруг использования воды из этого водопровода происходят как между 
самими таджиками ” жителями Шураба и Ходжаи Аъло, так и между таджиками и 
кыргызскими жителями, по территории которых проходит большая часть водопровода. 
Попытки властей обеих сторон бороться с несанкционированными врезками в водную 
трассу не приносят успеха. Учитывая то, что протяженность трассы составляет 32 км, из 
которых 17 км пролегает по территории Кыргызстана и почти половина трубопровода 
проходит по густонаселенным местам, становится явным тщетность таких усилий. В 
отличие от периодически устраиваемых совместных рейдов представителей госструктур 
по устранению самовольных водоотводов, более эффективны меры, предпринимаемые 
на уровне местного самоуправления и сообществ. Так, в последние годы через 
переговорный процесс и разъяснительные работы с населением, местным сообществам 
удалось согласовать совместный график, согласно которому в определенное время 
суток шурабцы запасаются нужным объемом воды в резервуары. Респонденты считают, 
что учитывая реальную ситуацию, это пока самый приемлемый вариант  решения 
проблемы.  

Как кыргызское, так и таджикское население отмечает, что с каждым годом 
расширяется площадь посевных земель и соответственно увеличивается и количество 
врезок, предназначенных для полива, так как те земли, которые находятся на склонах 
гор, орошаются из этой вода трассы. Изменить данную ситуацию путем закрытия 
незаконных врезок не представляется возможным до строительства другого источника 
воды.  Такого же мнения касательно вода трассы Ворух-Шураб придерживаются 
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жители ряда махаллей джамоата Ворух, расположенных вдоль этой трассы. [Обидов 
Алишер, шахтѐр 4.11.2018]. 

Результаты проведѐнных нами в Шурабе полевых (научно-исследовательских) 
работ подтверждают истину, что везде и во все времена вода является источником 
жизни. Снабжение населения Шураба водой дошло до критического уровня.  

Проведенные исследования и достигнутые достижения: 
1. В Шурабе нет питьевой и поливной воды и это главная проблема населения, 

люди страдают от нехватки воды. 
2. Экосистема Шураба полностью разрушена из-за нехватки воды. Это приводит к 

трансформации наций и появлению инфекционных заболеваний. 
3. От нехватки воды люди уезжают из Шураба, растѐт число бездомных людей из 

другие посѐлках это приводят  рост проституции, это же приводит к массовым 
вторжениям, конфликтам между населением и так далее. 

По результатам исследований В данной теме сформировались следующие 
предложения: 

-  Необходимо разработать и представить программу обеспечения водой Шураба 
во все соответствующие внутренние государственные и иностранные организации, 
инвесторам. 

- Чтобы улучшить экосистему местным властям тесно работать с местным 
населением и вместе очистить канализацию. 

- Необходимо оказать международную социальный помощь незащищѐнным, 
малообеспеченным семьям, инвалидам, сиротам. 

-  Привлечь иностранных инвесторов для работы и внедрения новых технологий 
для водоснабжения.  
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ТАШАККУЛИ НИЗОМИ БИСЁРҲИЗБӢ ДАР ТОҶИКИСТОН 

 
Дар олами муосир демократия ба яке аз падидањои муњимтарини  њаѐти сиѐсии 

љомеа табдил ѐфта, диќќати оламиѐнро ба худ љалб намудааст. Ќуввањои мухталифи 
тараќќихоњ ба  замони муосир ба даврае менигаранд, ки бояд ѓалабаи демократияро 
дар тамоми кишварњои олам таъмин намоянд. Љумњурии Тољикистон низ баъд аз 
пошхўрии Иттињоди Шўравї бунѐди давлати демокративу њуќуќбунѐдро њадафи хеш 
ќарор дод. Дар раванди демократисозии љомеа њизбњои сиѐсї  наќши муњим доранд. Аз 
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фаъолияти густурдаи онњо дар љомеа гуногунандешии сиѐсї зуњур менамояд. Ташаккул 
ва инкишофи системаи бисѐрњизбї дар љомеа хеле зарур аст. Имрўз Тољикистон, ки рў 
ба љомеаи шањрвандї овардааст, системаи бисѐрњизбї дар ташаккули љомеаи 
шањрвандї наќши асосї мебозад. Зеро яке аз унсурњои таркибї ва муњими љомеаи 
шањрвандиро њизбњои сиѐсї ташкил мекунанд. 

Њизби сиѐсї дар ќатори падида ва унсурњои муњими њаѐти сиѐсии љомеа мањсули 
инкишофи муносибатњои байнињамдигарии сиѐсии одамон буда, аз ташаккули ањзоби 
сиѐсї дар сатњи баланд ќарор гирифтани маданияти сиѐсї, сиѐсатфањмї ва 
сиѐсатофаринии одамон вобаста мебошад. Њизб ин гурўњи муташаккили одамоне 
мебошад, ки барои ба даст овардан, нигоњ доштан, истифода бурдани њокимият 
мубориза мебаранд.  

Дар инкишофи њизбњои сиѐсї системаи њизбї маќоми махсус дорад. Пеш аз њама, 
системаи њизбї ин кулли њизбњое мебошанд, ки дар сари ќудратанд ѐ дар оппозитсия 
барои ба даст овардани њокимият мубориза мебаранд. Вобаста ба мавќеашон њизбњои 
сиѐсї дар системаи сиѐсии љомеа системаи њизбиро ташаккул медињанд. Хусусиятњои 
системаи њизбї дар дохили ин ѐ он мамлакат аз дараљаи пешрафти њаѐти сиѐсию 
иќтисодї, иљтимоию фарњангї, анъанањои таърихї, таркиби миллї, вазъи динї ва 
љойгиршавии ќуввањои синфї вобастагии зич дорад. Дар инкишофи системаи њизбї 
ќонунњои амалкунанда, конститутсия, ќонунњои интихоботї таъсири калон мерасонанд. 

Аз љињати шумора системањои њизбї ба системањои якњизбї, дуњизбї ва 
бисѐрњизбї таќсим мешаванд. Аз љињати сифат ва рўоварињои арзишї системањои њизбї 
ба системаи њизбии либералию демократї, авторитарї, сотсиалистї ва фашистї (имрўз 

вуљуд надорад) таќсим мешаванд [3, 9]. 
Вале бояд ќайд кард, ки шумораи њизбњо дар системаи њизбї он ќадар наќш 

намебозанд. Ваќте мегўянд, ки дар ин љомеа ду њизб вуљуд дорад, ин маънои онро 
надорад, ки дар он љо низоми бисѐрњизбї мављуд аст. Масалан, дар ШМА ва 
Британияи Кабир њар музофот 20-30 њизб дорад, лекин дар он љо системаи дуњизбї аст. 
Шумораи њизбњо дар он ваќт мазмуни системаи бисѐрњизбиро мегирад, ки дар њаѐти 
сиѐсии љомеа якчанд њизбњои сиѐсии пурќувват фаъолият кунанд ва ба даст овардани 
њокимият дар интихоботи умумї муборизаи доимию ошкоро баранд. Њамин хел њам 
шуданаш мумкин аст, ки дар љомеа шумораи зиѐди њизбњо фаъолият менамоянд, лекин 
системаи яккањизбї боќї мемонад. Зеро метавонад як њизб ба сифати њизби њукмрон 
амал намояду дигар ањзоби сиѐсї мавќеи оппозитсиониро ишѓол нанамоянд. Масалан: 
дар Хитой дар ќатори Њизби Коммунист 8-њизби дигар фаъолият мекунад. Чи тавре ки 
дар боло ќайд намудем яке аз хусусиятњои асосии системаи њизбї дар љомеаи демократї 
ин вуљуд доштани муборизаи доимию ошкоро бањри ба даст овардани њокимият буда, 
нисбати њизби њоким оппозитсияи легалї бояд доимо амал намояд. Мављуд будани 
оппозитсияи легалї нисбати њукумат ба инкишофи системаи њизби демократї мусоидат 
намуда, ин яке аз хусусиятњои хоси системаи њизбии демократї мебошад. 

Ҳизбҳои сиѐсӣ дар мамлакатҳои Ғарб пайдо шуда, оҳиста-оҳиста дар дигар 
қитъаҳои олам инкишоф ѐфтан гирифт. Дар Тоҷикистони соҳибихтиѐр низ ҳизбҳои 
сиѐсӣ фаъолият дошта, дар ҳаѐти сиѐсии кишвар, дар роҳи амалӣ намудани арзишҳои 
демократӣ нақши муҳимро мебозанд. 

Бояд қайд намуд, ки аввалин гурўҳҳои сотсиал-демократӣ дар шимоли Тоҷикистон 

дар солҳои 1905-1907 ташкил ѐфтанд. Баъд аз инқилоби соли 1917 дар ҷануби 

Тоҷикистон ва Помир ҳизбҳо пайдо шуданд. Соли 1924 ташкилоти ҳизбии вилояти 

Тоҷикистон таъсис ѐфт соли 1929 бошад, ташкилоти вилоятии Тоҷикистон ба ҳизби 

Коммунистии Тоҷикистон табдил дода шуд.  

Аз миѐнаи солҳои 20-уми асри ХХ дар собиқ Иттиҳоди Шўравӣ ҳизби коммунистӣ 

(болшевикӣ) ба сари қудрат омада, дигар ҳизбҳо аз байн бурда шуданд. Ҳаминро бояд 

кайд кард, ки дар ин давра ҳизб на танҳо моҳияти ҳизбии худ, балки вазифаҳои давлатӣ 

ва дигар иттиҳодияҳои ҷамъиятиро иҷро мекард. Роҳбарияти олӣ ва маҳаллии ҳизб 
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ҳуқуқи комили қабули қарор, фаъолияти сиѐсӣ ва ҳатто ҳақиқати мутлақро соҳибӣ карда 
буд. 

Дар миѐнаи солҳои 80-уми асри ХХ бо оғоз гаштани тафаккури нави сиѐсӣ ва 

сиѐсати бозсозӣ КПСС оҳиста-оҳиста мавқеи роҳбариятро аз даст додан гирифт. Ин 

раванди дигаргунсозӣ ҳукумати сиѐсии КПСС-ро оҳиста-оҳиста барҳам зад ва дар 

ибтидои солҳои 90-ум сохтори бисѐрҳизбии сиѐсиро ҳамчун яке аз нишонаҳои асосии 

навсозии ҳаѐти ҷамъиятию сиѐсӣ ба вуҷуд оварданд. Дар ин давра дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҳизбу ҳаракатҳои исломию демократии Тоҷикистон Ҳизби наҳзати исломии 

Тоҷикистон, Ҳизби демократии Тоҷикистон, Ҷамъияти мардумии «Растохез», ҷамъияти 

«Лаъли Бадахшон» ва дигар ҷамъиятҳои маҳаллї ташаккул ѐфтанд. Минбаъд ҳизбҳои 

љумҳурихоҳон, Ҳизби Умумииттифоқи Коммунистии Болшевикон, Ҳизби Ваҳдати 

миллӣ, Ҳизби ватандустии Тоҷикистон, Ҳизби озодии иқтисодии Тоҷикистон, Ҳизби 

Адолат, Ҳизби конгреси миллии Тоҷикистон ташаккул ѐфтанд ва ба арсаи сиѐсат ворид 

шуданд. Бояд зикр кард, ки ҳизбҳои навташкилшуда ба замбўруғҳое шабоҳат доштанд, 

ки баъди борон пайдо мешавад. Ин тоифа ҳизбҳо барномаи аниқи фаъолият 

надоштанд. Қисме аз ин ҳизбҳо барои фаъолияти сиѐсии шахсиятҳои алоҳида ташкил 

шуда буданд, қисми дигарашон ҳисси маҳалгароӣ доштанд. Њизб ва њаракатњои сиѐсии 
нав ба вуљудомада мавќеи худро пурра муайян накарда, ба вазъи сиѐсї сарфањм 
нарафта, саросемавор кўшиш менамуданд, ки мавќеи роњбариро дар љомеа ба даст 

гиранд. Дар натиља фаъолияти носолими онҳо Тоҷикистонро ба вартаи ҷанги 

шаҳрвандӣ оварда расонид ва худашон минбаъд аз майдони сиѐсӣ нопадид гардиданд.  

Гуруҳҳои демократҳои дунявӣ дар муқобили демократҳои мазҳабӣ қарор 

гирифтанд. Ва зиддияти ин ду нерўи сиѐсӣ дар солҳои 1991 ва 1992 пурра зуҳур намуд, 

ки оқибат ба ҷанги шаҳрвандӣ оварда расонид. Ҷанги шаҳрвандӣ ташаккулѐбии 

давлатдории моро ба даҳсолаҳо ақиб партофт. Оқибатҳои ҷанги шаҳрвандӣ ба соҳаҳои 

иҷтимоиву иқтисодӣ ва фарҳангии ҷомеа таъсири манфӣ расонд. 
Ташаккул ва инкишофи минбаъдаи љомеа ба ташаккули њизбњои нави сиѐсї 

заминаи мусоид муњайѐ намуд. Дар ин давра ба ҷои як ҳизби пуриқтидори коммунистӣ 

имконият фароҳам омад, ки дар Тоҷикистон якчанд ҳизбҳои дигар ташаккул ѐбанд. Дар 

ин раванд барои ташаккул ва инкишофи ҳизбҳои сиѐсӣ қабули Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳизбҳои сиѐсӣ», Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи интихобот», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ» заминаи воқеӣ гузоштанд. Бояд қайд намуд, ки дар 

ҳаѐти сиѐсии Тоҷикистон иттиҳодияҳои гуногуни сиѐсиву ҷамъиятӣ дар доираи 

Конститутсия ва қонунҳо таъсис меѐбанд ва давлат барои фаъолияти онҳо имконияти 

баробар фароҳам меорад. Конститутсия ва дигар қонунҳо кафили ташаккул ва 

инкишофи системаи бисѐрҳизбӣ ва системаи ҳизбии демократӣ гаштаанд. Масалан, дар 

моддаи 8-уми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст, ки «Дар Тоҷикистон 

ҳаѐти ҷамъиятӣ дар асоси равияҳои гуногуни сиѐсӣ ва мафкуравӣ инкишоф меѐбад» [2, 
3]. 

Бояд қайд намуд, ки дар Тоҷикистон ҳизбҳои ҷумҳуриявӣ таъсис дода мешаванд, 

ки онҳоро шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон озодона, тавассути сабт дар Вазорати 

адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис медиҳанд, анҷуман Оиннома ва Барномаи ҳизбро 

қабул ва мақомоти роҳбарикунандаи ҳизб интихоб мегардад. Барои таъсис гардидани 

ҳизби сиѐсӣ бояд ҳазор нафар шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон барои тарафдории 

ҳизб имзо гузоранд.  
Дар Љумњурии Тољикистон њизбњои зерин аз ќайди Вазорати адлия гузашта, дар 

рушди демократия дар кишвар мусоидат мекунанд: 
1. Њизби халќии демократии Тољикистон; 
2. Њизби коммунистии Тољикистон; 
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3. Њизби демократии Тољикистон; 
4. Њизби сотсиалистии Тољикистон; 
5. Њизби сотсиал-демократии Тољикистон; 
6. Њизби ислоњоти иќтисодии Тољикистон; 
7. Њизби аграрии Тољикистон. 
Принсипњои асосии системаи њизбии Тољикистон дар шароити демократї аз он 

иборат аст, ки њоло дар љомеа муборизаи доимию ошкоро бањри ба даст овардани 
њокимият бурда мешавад, ки дар ин раванд интихобот ба сифати манбаи њокимият 
эътироф мешавад. Мувофиќи принсипи системаи демократї њокимиятро њизбе ѐ гурўњи 
њизбњое, ки аксари овозњоро ба даст овардааст, соњиб мегардад.  

Яке аз хусусиятњои пешрафти системаи њизбии Тољикистон дар он зоњир мегардад, 
ки њамаи њизбу њаракатњои сиѐсї барои таъмини якпорчагии Тољикистон, мустањкам 
намудани пояи давлатдорї, бунѐди љомеаи демократї волоияти ќонун ва њалли 
масъалањои иќтисодию иљтимої кўшиш менамоянд.  

Њамин тариќ, яке аз хусусиятњои асосии давлати демократии Тољикистон 
мављудияти бисѐрњизбї ва риояи бисѐраќидагии сиѐсї ташкил медињад.  
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CРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ТУРИЗМА АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ 

 

Терминологическая система туризма является малоизученной. На это указывает тот 

факт, что, к примеру, в русском языке в терминологической системе туризма имеются 

предтермины (доплата за одиночное размещение (single supplement), заявка на получение 

визы (visa application)). Они входят в состав терминолексики, которые представляют собой 

словосочетания, состоящиев основном из общеупотребительных слов. Это говорит о том, что 

данная терминология связана с общеупотребительной лексикой. Ведь туристические тексты 

предназначены не только для специалистов в сфере туризма, но и для обычных потребителей 

в рассматриваемой области [1, 40–44]. 

В связи с тем, что в русскоязычной туристической лексике наблюдается малое 

количество исконно русских терминов, происходит заимствование и адаптирование 

терминов из других языков (в основном из английского): туристическое агентство – tourist 

agency; ресепшн ‒ reception; хостел – hostel; гид ‒ guide; ваучер транспортный ‒ 

transportation voucher. 

В ходе исследования было выявлено, что среди туристских терминов преобладают 

многокомпонентные термины. Наличие большого количества многословных терминов 

указывает на сравнительно недавнее происхождение лексических единиц в изучаемой 

тематической группе. Многокомпонентные термины представляют собой сложное 

семантическое и структурное образование при различных сочетаниях их компонентов [1]. 

Например: номер (комната) с двумя двуспальными кроватями – double double room [Рябова, 

2005]; камера хранения багажа – baggage checkroom [Биржакова, 2002]; билет без права 

возврата – nonrefundable ticket [Рябова, 2005]. 
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Учитывая тот факт, что сфера туризма и ее терминологическая система находятся на 

стадии развития, корпус функционирующих слов в этой сфере увеличивается [4]. 

Пополнение словаря туристских терминов происходит посредством следующих способов: 

1. заимствование из других языков. Как, например, заимствование из английского языка в 

русский (вагон-бар – wagon-bar); 

2. при помощи словообразовательных аффиксов и морфем. Данный способ образования 

туристских терминов зачастую встречается в английском языке. Например, русское 

словосочетание «оформление билетов» можно перевести однословным термином 

―ticketing‖. В данном случае наблюдается то, что существительное ―ticket‖ – «билет» 

при помощи добавления суффикса –ing приобретает абсолютно новое значение; 

3. путем словосложения (hovercraft – судно на воздушной подушке, lease holder – 

получатель лизинга); 

4. четвертый способ является наиболее распространенным. Большинство туристских 

терминов представляют собой словосочетания. Таким образом, больший пласт в 

терминосистеме туризма занимают многокомпонентные, а не однословные термины 

[1]: разрешение на постоянное место жительств – residence permit [Рябова, 2005]; 

таможенные формальности ‒ customs formalities [Авенсова, 2002]; туристский автобус – 

tourist coach [Рябова, 2005]. 

При переводе многокомпонентных терминов могут возникнуть трудности в связи с 

семантико-синтаксическим несоответствием в структурах английского и русского языков [6]. 

В свою очередь, интернациональные термины, которыми изобилует сфера 

международного туризма, значительно облегчают процесс перевода многокомпонентных 

терминов: Double  occupancyrate  [3],  где  occupancy  –  размещение;  double  occupancy  – 

двухместное размещение; rate – цена. Перевод всего термина: цена двухместного 

размещения. 

Несмотря на то, что полилексемных терминов в сфере туризма больше по количеству, 

они употребляются значительно реже, чем простые однокомпонентные термины. 

Монолексемные термины обозначаютосновные, базовые понятия данной отрасли (тур – tour, 

отпуск – leave, маршрут – itinerary, инструктор – instructor, курорт – resort, трансфер – 

transfer, авиарейс – flight). 

Проведенный анализ туристических терминов показывает, что с точки зрения их 

структуры и формы большинство терминов в английском языке имеют субстантивную 

модель [1]. Из анализируемых английских терминов превалируют двухкомпонентные с 

субстантивной моделью (hotelchain – цепь гостиничная, partyticket – билет групповой, 

обслуживание пассажиров ‒ passengerhandling, норма багажа ‒ luggage allowance, 

touristcentre – туристический центр). 

В русском языке наиболее употребительными являются термины-словосочетания. 

Среди полилексемных терминов преобладает модель адъективно-субстантивная (туристская 

индустрия, гостиничный комплекс, экскурсионный туризм, мертвый сезон). 

В ходе исследования выявлено, что наиболее распространенными являются сложные 

термины (апартамент-люкс, вагон-буфет, экскурсовод, мореплаватель) и термины, 

образованные при помощи аббревиации (туроператор, экотуризм, авиарейс, турбюро, 

турагент). 

Этимологическое исследование позволяет узнать, от какого слова происходят те или 

иные термины и определить, какая словообразовательная модель использована. В задачи 

этимологии входят выявление способов развития и пополнения лексики языка [7]. Таким 

образом, необходимо определить при помощи каких моделей образуются лексические 

единицы. 

В силу того, что туристическая терминология изобилует многокомпонентными 

терминами и предтерминами, можно заявить, что в исследуемых языках преобладает 

синтаксический способ терминообразования [8]. В терминолексике русского и английского 

языков наиболее распространенный вид терминов – атрибутивное словосочетание (travele 
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xpenditures (расходы на выездной туризм), holiday season (сезон отпусков), agents network 

(турагентская сеть); трансатлантическое путешествие, международный посетитель, 

беспошлинный багаж). 

Отмечено, что в русскоязычнойтерминосистеме туризма заимствованных терминов 

гораздо больше, чем в англоязычной. В первую очередь, это свидетельствует о том, что 

терминология туризма в русском языке начала развиваться позднее, чем в английском [7]. 

Примерами терминов образованных путем заимствования могут служить: аквапарк 

(aquapark), холл (hall), джамбо-джет (jambo-jet), транзитный зал (transitroom), круиз (cruise), 

минибар (minibar). 

Следует отметить, что в английской терминогруппе также присутствуют иноязычные 

заимствования. Заимствованы в основном французские лексемы (couchette (франц.) – 

couchette (англ.), tour (франц.) – tour (англ.), excursion (франц.) – excursion (англ.) 

Следовательно, можно предположить, что в России контакты на профессиональном 

уровне в сфере туризма происходили гораздо продуктивнее, поскольку межнациональные 

контакты способствовали закреплению в языке огромного количества заимствованных 

лексем. 
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ТАЪЛИМОТИ АХЛОҚИИ ЮНОНИ ҚАДИМ 
 

Яке аз ҷиҳатҳои хоси донишҳои фалсафӣ аз он иборат аст, ки бо мурури замон 
аҳамияти худро аз даст надода, дар замони муосир  ҳам таълимоти дуюнимҳазорсолаи 
фалсафӣ зеҳни одамони муосирро ба таҳрик оварда, на танҳо мавриди баҳсу 
мунозираҳо қарор медиҳанд, балки ба ҳаѐти онҳо таъсир мегузоранд. Файласуфон ва  
мутафаккирон ба монанди Суқрот, Арасту, Афлотун, Эпикур, Фирдавсӣ, Саъдӣ, 
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Абӯнасри Форобӣ, Абӯалӣ ибни Сино, Муҳаммади Ғаззолӣ  ва дигарон ”бузургони 
сатҳи ҷаҳоние мебошанд, ки муколама бо онҳо ҳанӯз ҳам идома дорад, аз ин лиҳоз  
таърихи илми ахлоқ-унсури зарурии донишҳои ахлоқӣ маҳсуб меѐбад.  

Давраи антиқа дар заминаи шаҳрҳо-давлатҳои қадимаи юнонӣ-полисҳое бунѐд 
гаштааст, ки асоси иҷтимоии онҳоро сохти ғуломдорӣ ташкил медод. Дар ин минтақа 
силсилаи соҳаҳои ақидаҳои мухталифи фалсафӣ, ахлоқӣ, зебоишиносӣ, сиѐсӣ ва ҳуқуқӣ 
пайдо шуданд, ки минбаъд роҳи ниҳоят дуру дароз ва мураккаби таърихиро паси сар 
намудаанд. Аввалин файласуфони ин минтақа Фалес, Анаксимен, Гераклит ва дигарон 
буданд, ки ба масъалаҳои пайдоиши олам машғул буданд ва нахустасосии ҳастиро   
ҷустуҷӯ менамуданд ва ҳанӯз ба масъалаи инсон эътибори махсус дода намешуд. 
Аввалин файласуфе  ки  ба омӯзиши инсон таваҷҷӯҳ  зоҳир намудааст, Суқрот мебошад.      

Суқрот ба таълимоти фалсафа асос гузошт, ки дар он роҳи оқилонаи зиндагиро 
пешниҳод кардааст. Ў дар фалсафаю дин навовар буда, ҳама чизро ба ақли олии инсон 
вобаста карда, онро њосилкунандаи гармонияи (мувофиқати) дохилии байни ақл ва 
ҳиссиѐтҳои гуногун мешуморид. Баробари ин, Суқрот мафҳуми накўкориро  бисѐр 
воқеӣ ҳамчун қобилияти муваффақ шудан ба инкишофи ақлӣ, ба санъат ва ба эҷодиѐт, 
ки барои ин пеш аз ҳама дониш, чӣ дониши илмӣ - табиӣ, чӣ дар фаҳмиши ҳаѐти ҷомеа 
ва муносибатҳои мутақобилаи байни одамон лозим буд, фаҳмидааст.        

Суқрот чунин ақида дошт, ки инсон аз дигар мавҷудоти рӯи олам бо рӯҳи худ фарқ 
намуда, қобилияти муҳокимаронӣ дошта, дар рафтори хеш меъѐри одобро риоя 
менамояд. Ӯ аз инсон даъват ба амал меовард, ки идора кардани нафси худро омӯзад ва 
онро тобеи ақл намояд. Мутафаккир инсони дағалу золимро бад ва инсони комилу 
босаводро нек арзѐбӣ менамояд. Аз ин лиҳоз, танҳо ба воситаи маърифатнокӣ озоду 
накӯкор будан маънии ҳаѐт буда, инсонро ба саодат мерасонад. 

Аз фармудаи Суқрот: «Худро бишнос!» чунин бармеояд, ки ӯ ақидаҳои 
ахлоқияшро ба шахсияти инсон равона сохтааст. Зарурияти худшиносӣ ва 
худтарбиякунии шахсият дар таълимоти ахлоқии ӯ дар заминаи чунин тасаввуроте  асос 
ѐфтааст, ки мувофиқи он ҳеҷ кас бо хоҳиш ва иродаи худ наметавонад ба роҳи бадӣ 
равона гардад. Файласуф ба хулосае меояд, ки рафтори ношоиста  маҳз аз хатоиҳои 
худи инсон сар мезанад. 

Ба ақидаи Суқрот фаъолияти маънавӣ бояд баҳри рушду инкишоф додани дониши 
инсон мусоидат намояд. Ӯ нахустин шуда, дар таърихи афкори фалсафӣ кӯшиш 
намудааст, ки накӯкориҳои  ахлоқии инсонро мавриди омӯзиш қарор диҳад.  

Гузашта аз ин, донишманди Юнони қадим Пифагор муътақид бар он аст, ки ду чиз 
инсонро ба худо монанд мекунад: зиндагӣ кардан бар манфиати ҷомеа ва гуфтани 
сухани ҳақ. Осоиши ҷамъият- қонуни олист.   

Афлотун (428 ” 348 п.а. м) ақида ва  таълимоти ахлоқии Суқротро пурратар карда, 
онҳоро аз рўи фаҳмиши идеалистӣ такон дод, гарчанде ў аз нуқтаи назари метафизикӣ 
фикр меронда бошад ҳам, ба моҳияти ахлоқ чуқуртар нигаристааст. Таълимоти ўро 
чунин баѐн кардан мумкин аст:  дар табиат ғояи адолат ва  некӣ вуҷуд дорад.  

Афлотун ба этика дарки олии ахлоқро дохил намуд. Ҷон барои ў якҷояшавии ақл, 
эҳсосот ва ирода аст, ки аз онҳо хирадмандӣ, бузургӣ, эътироз ва таҳаммул бармеояд. 
Идеяи ў муҳаббат ва дўстӣ буд, вале калимаи муҳаббат дар он вақт маънои васеътарро 
дошт.  

Афлотун-шогирди  Суқрот буд. Тибқи ақидаи ӯ, мабдаи асосӣ ва ҳақиқии ахлоқро 
на ҷисму нафс, балки идея (мусул, ғоя), ки пеш аз ҳама некӣ ва зебоиро таҷассум 
менамояд, ташкил медиҳад. Инсони саодатманд шарафманд аст. Шарафмандиро инсон 
ба воситаи маърифату муҳаббат ба даст меоварад. Мувофиқи ақидаи вай се зинаи 
муҳаббат вуҷуд дорад: муҳаббат ба ҷисм, нафс ва некӯӣ. 

Инсон - мавҷуди дорои қобилияти дарки некӯӣ буда, мардонагӣ, донишмандӣ, 
парҳезкорӣ ва адолатхоҳӣ  сифатҳои  асоситарини он маҳсуб меѐбад ва дар фаъолияти 
худ амалӣ менамояд. Ба фикри Афлотун донишу накӯкорӣ баробармаъно мебошад.  
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Арасту шогирди Афлотун буда, таълимоти хешро доир ба шаклҳо ва моҳияти ашѐ 
пешниҳод намудааст. Вазифаи ахлоқии инсон дар афкор (донишмандӣ, муҳокимаронӣ), 
рафтор (мардонагӣ, ростқавлӣ ва шафқатмандӣ ва ғайра) ва накӯкории ӯ зоҳир 
мегардад. 

  Арасту (Аристотел) файласуфи бузурги Юнони ќадим њамчун асосгузори илми 
этика дар асри IV пеш милод эътироф шудааст ва  дар мавзўи  ахлоќї асарњои зиѐде 
офаридааст. 

 Арасту  дар асарњои худ «Ахлоќи Никомах», «Ахлоќи кабир», «Ахлоќи сағир»  ва 
«Ахлоќи Эвдем» тамоми илмњоро ба се гурўњ ѐ категория таќсим намудааст: илмњои 
назариявї, амалї ва эљодї. Ба гуруњи якум Арасту фалсафа, математика ва физика, ба 
гуруњи дуюм этика (ахлоќ) ва сиѐсат ва ба гуруњи сеюм санъат, касбу њунар ва фанњои 
амалиро  ворид намуд. 

 «Ахлоќи Никомах» - он бахши таълимоти Арасту мебошад, ки «фалсафаи амалї» 
ном дорад ва  ба масъалањои фаъолияти аќлї ва ахлоќии инсон бахшида шудааст. Он ба 
се ќисм таќсим мегардад: этика (фалсафаи  ахлоќ), таълимот оид ба фаъолияти 
хољагидорї (иќтисодиѐт) ва сиѐсат (фалсафаи илмњои давлатї). Арасту фањмишњои 
худро оид ба некї ва ќонунњои ахлоќии фардї  иброз намуда, мегўяд, ки ба инсон барои 
саодат ѓайр аз  љасорат, мардонагї, саховатмандї, инсондўстї боз тандурустї, љисми 
солим ва шароити хуби моддї зарур аст. 

Арасту дар бобати ахлоќ  мегўяд: «Табиат бо дасти инсон неруи тавонои озод ва 
шахсиро дар љабњаи ахлоќ вогузошта аст, то ки бо иродаи худ дар интихоби нек ва ѐ 
бад ин силоњро истифода барад. Бинобар ин, инсон бе риояи ќоидањои ахлоќ ба 
махлуќи вањшї, беќадр, ки эњсосоти љинсию ѓизогии худро идора карда наметавонад, 
табдил меѐбад». 

Арасту мегўяд: «Адолатнокї як навъ пуле (кўпруке) миѐни  барзиѐдї ва камист. 
Беадолатї зараррасонист, дар навбати худ зарари орї аз некї аст. Ба худ додани њиссаи 
зиѐди некї  ва ќисми ками бадї - беадолатист». 

Арасту муътаќид бар он аст, ки инсон метавонад њангоми рафтори нек кардан ба 
ќуллаи олитарини  ќаноатмандї аз њаѐт- саодат бирасад. 

Ахлоќ њамчун илми амалї таълимоти ахлоќиро дар бар мегирад ва дар  инсон  
сифатњои фаъоли иродавї ва равонї, ки њам дар њаѐти љамъиятї ва  њам дар њаѐти 
шахсї лозим аст, тарбия менамояд. Ахлоќу одоб ба худи инсон нигаронида шуда, ба 
инкишофи ќобилиятњои равонии ў бањри дарѐфти камолоти маънавї ва рисолати вай 
дар зиндагї алоќамандї дорад. Арасту тасдиќ менамояд, ки дар фаъолияти љамъиятї  
инсон рафтор ва тарзи њаѐтро аз рўи идеали ахлоќї ва фањмишњои худ оид ба неку бад 
роњандозї менамояд. 

Арасту аввалин шуда, ахлоқро ба сифати илми махсус муайян намудааст. Арасту 
се асари ахлоқӣ бо номи «Этикаи Никомах», «Этикаи бузург» ва «Этикаи Эвдем»-ро  
таьлиф намудааст, ки боиси бунѐди илми ахлоқ гардидааст. Ба фикри Арасту, вазифаи 
ахлоқ тарбияи инсон ба ҳисоб меравад. Инсон метавонад ҳангоми рафтори нек кардан 
ба қуллаи олитарини қаноатмандӣ аз ҳаѐт-яъне саодат бирасад.  Инсон  шаҳрванд 
маҳсуб ѐфта, чун мавҷуди иҷтимоӣ ва сиѐсӣ шинохта мешавад. Таълимоти ахлоқии 
Арасту бо таълимоти ӯ доир ба давлат алоқамандӣ дорад. 

Арасту чунин ақида дошт, ки накӯкориҳои инсон ирсӣ маҳсуб наѐфта, танҳо 
тавассути тарбия ба низом дароварда мешаванд. Роҳ надодан ба камбудӣ ва зиѐдаравӣ 
некӯии аз ҳама асосӣ маҳсуб меѐбад. Инсон бояд ҳамеша дар асоси қоидаи миѐнаи 
тиллоӣ амал намояд ва ҳақиқатро ҷӯѐ бошад. Ба андешаи Арасту инсон дар интихоби 
неку бад озод аст ва барои ҳаѐти шоистаи хеш масъулиятшинос буда, кӯшиш намояд, то 
ба хушбахтӣ бирасад. Инчунин Арасту идеяи сарнавишт ва тақдири инсонро ба пуррагӣ 
инкор менамояд.  Инсони озод бояд ҳамеша дар хизмати халқ қарор дошта, давлатро аз 
душманон муҳофизат намояд. 
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Дар асари «Этикаи Никомах» Арасту масоили саодатмандӣ ва ба  камолоти 
ахлоқӣ расидани одамонро баррасӣ намуда, чунин мешуморад, ки инсон ҳамеша  
марому мақсади нек дошта, ҷавҳару асоси ӯро ақидаи саодатмандӣ ташкил менамояд. 

Эпикур яке аз мутафаккирони бузурги Юнони қадим маҳсуб ѐфта, дар соли 341-
270 қабл аз мелод дар Самос таваллуд ѐфтааст. Дар овони ҷавонӣ тамоми илмҳои 
замонаро фаро гирифта, таҳсилро дар мактаби Аристип, ки шогирди Суқрот буд, ба 
итмом расонид. Дар солҳои 326 то мелод ба шаҳри Афина рафта, дар боғе мактаби 
худро таъсис медиҳад. Ӯ муаллифи зиѐда аз 300 рисола будааст. 

Эпикур муаллифи асари «Ҳикмат» ва «Навиштаҷоти фалсафӣ» мебошад ва се 
мавзӯи асосиро фаро мегирад: мантиқ, коинот ва ахлоқ.  Эпикур яке аз пайравони 
фалсафаи материалистӣ буда, материя (моддиѐт)-ро ибтидои коинот ҳисоб менамояд. Ӯ 
кулли мавҷудотро иборат аз атом ва заррачаҳои хурд медонад.    Эпикур  ақида дошт, 
ки ҳикматандӯзӣ беҳтарин машғулият мебошад. 
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АЗ ТАЪРИХИ КИТОБХОНА ВА ИТТИЛООТ 
 

«Китобхона ” аз њама босарфатар, воситаи аз њама ба маќсад мувофиќтари 
дастраси омма гардонидани китоб аст. Китобхона ” ин шакли коллективона 
истифодабарии китоб мебошад». 

Китобхона  њамчун махзани китоб, аз кадимулайѐм дар байни мардум машњур аст: 
онњо мисли худи китоб дар тамоми давру замонњо боиси - ифтихор ва эњтироми бузург 
буданд. Дар кадим китобњоро дар хонањои зебою мунаќќаш, касрњои шоњон мањфуз 
медоштанд ва мутолиаи онњо ба мардуми оддию бенаво дастрас намешуд. Дар «Китоби 
њикмат»-и ќадим чунин панд дода мешуд: «Бояд бо худ њамеша китоб дошта бошї ва 
њамеша бихонї. Он бењтарин мањрами тану љони инсон аст». Дар замонњои ќадим дар  
даромадгоњи дари китобхонаи Фиръавн Рамзеси II дар лавње навишта шуда буд: 

«Нўшдору» [1, 3]. Муддати зиѐд китобхонањо танњо молу мулки подшоњон ва шахсони 
доро ба њисоб мерафтанд: онњо дастнавис карда мешуданд, барои руйбардор кардани 
як китоб вакти зиѐд сарф мешуд, аз ин ру, китоб нињоят ќимат буд. Аз асри XV cap 
карда, баъди ихтироъ кардани усули китобчопкунї китобхонањо хеле доман афрохтанд 
ва нињоят шўњрат ѐфтанд. Дар сарзамини Осиѐи Миѐна китобхонањо дар асрхои IX„X 
дар давраї њукумронии давлати Сомониѐн хеле машњур шуданд. Аз љумла дар Бухоро 
китобхонањои шўњратманди амир ва мадрасаи Фирдавс мављуд буданд. 

Китобхонаи давлатии собиќ СССР ба номи В. И. Ленини шањри Москва 
калонтарин китобхонаи мамлакат ба њисоб мерафт. Вай дар соли 1862 таъсис ѐфтааст, 
соли 1921 хамчун махзани давлатии китоби мамлакат эълон шуд, баъди вафоти В. И. 

Ленин ба он номи ўро гузоштанд [1,7]. Ба китобхонаи ленинї барои китобхонї натанњо 
аз тамоми гўшаю канори мамлакатамон, балки аз хориља њам меоянд. Китобхона њар 
рўз зиѐда аз 1,5 хазор китоб, рўзнома ва маљаллањои нав ба нав мегирифт. Вай бо зиѐда 
аз  100 китобхонаи мамлакатњои дуньѐ мубодилаи китоб дорад. Дар китобхонаи ба 
номи В. И. Ленин аз дастнависњои асри XI cap карда то дастхатњои даврони мо 
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нигоњдорї мешаванд. Дар ин љо китобњои чопии тамоми мамлакатњои дуньѐ, аз 
миѐнањои асри XV cap карда то замони имрўзаи мо љамъ карда шудаанд. Адабиѐтњо ба 
90 забони халкњои СССР ва зиѐда аз 100 забонњои халкњои љањон мебошанд. Дар байни 
китобњо аљибтарин китоби масалњои И. А. Крылов, ки аз чињати андоза аз њама 
хурдтарин буда, соли 1856 дар Петербург нашр шудааст, љой дорад. Вай аз андозаи 
маркаи почта хурдтар аст, дорои 86 сањифа мебошад; дар он 25 масал ва расми муаллиф 
ѓунљонида шудааст. Њамчунин, дар он љо ягона китоби ќадимтарин нависандаи адиби 
араб „ Абу Исмоили Туѓрай мањфуз аст. Ин китоб соли 1707 дар Голландия чоп шуда, 
бо киштї ба соњиби супориш фиристода мешавад. Вале киштї дучори тўфони бањр 
гардида ѓарк мешавад ва тамоми китобњо нобуд мегарданд. Аз онхо танхо якчанд нусха 
дар дасти ношир боќї мемонад, ки як нусхаи он саломат то китобхонаи ленинї мерасад 

[1, 13]. Дар айни замон ин китобхона дорои наздик аз 30 толори хурду калони хониш 
мебошад, ки он як шањри бузурги китоб бо таљњизоти замонавиро мемонад. 

Бузургтарин китобхонаи мо  „ Китобхонаи давлатии ба номи Абулќосим 
Фирдавсї  дар соли 1933 таъсис ѐфтааст. Вай махзани асосии китоб ба забони точикї 
мебошд. Китобхона на танхо дорои китобњои чопист, балки дастнависњои дар 
кишварњои Шарќ китобатшударо њам аз асрхои XIII то XIX дар соњањои гуногуни илму 
фан дарбар мегирад. Ба ѓайр аз ин, дар китобхона коллекцияи бои асарњои 
нависандагони тољик, ки дар хориља ва республикањои собиќ иттифоќї, ба забони 
халќхои зиѐда аз 40 мамлакати дуньѐ  тарљума ва нашр гардидаанд, ташкил карда 

шудааст [2, 217].  Имрўз махзани китобхона дорои зиѐда  аз 6 млн. адабиѐти 
гуногунсоњаю  гуногунзабонро ташкил медињад ва зиѐда аз 25 толори хониш ва 
намоишгоњњои калон дар хизмати хонандагони серталаб ќарор доранд.  

Вазифаи асосии китобхонахо ин пурратарр истифода бурдани захирањои бои китоб 
оид ба тарбияи насли наврас, љавонони ояндасози миллат, ташвиќу љорї сохтани 
технологияи замонавї ва тарѓиб намудану зоњир сохтани мероси фарњангї, 
хизматрасонии  таълимї, сарфаљўѐнаи китобдорї ва иттилоотию китобшиносии  
донишљўѐн, унвонљўѐн, аспирантон, кормандони илмї, омўзгорон ва дигар 
истифодабарандагони китобхона,  ташаккул додан ва бењтар намудани сифати  
хазинаии китобхона бо назардошти хусусияти соњаи тахассусї ва талаботи иттилоотии 
хонандагон, истифодаи адабиѐти анъанавии нашрї бо  шаклњои нави технология  
(китобхонаи электронї), ташкил ва бурдани лавозимоти маълумотдињию китобшиносї 
ва манбаи маълумот (аппарати маълумотдињї ” библиографї, тарѓиб намудану зоњир 
сохтани мероси адабию фарњангї, тарбияи фарњангии иттилоотї, гузаронидани 
пурсишњои социологї бо маќсади хуб ќонеъ гардонидани талабу дархости хонандагон,  
њамоњангсозии фаъолияти китобхонаи илмї бо кафедрањои тахассусї, бо мањорати 
баланди касбї ташкил намудани чорабинињои илмию-фарњангї, сиѐсї, таълимї ба 
њисоб меравад.  

Китобдор дар хусуси мавќеи китоб ва китобхона дар њаѐти њар як хонанда накл 
карда, бояд дар дили хонандагон њисси муносибати эњтиѐткоронаро нисбат ба китоб, 
њамчун ба сарвати халк љо намояд. Зеро њар ќадар китоб зиѐдтар нигоњдорї шавад, 
њамон ќадар бештар ба мардум дониш ва манфиат меоварад. Ѓайр аз ин, китоб „ ин 
мењнати пурмашаќќат ва гарони одамони зиѐд, аз муаллиф cap карда то хизматчиѐн ва 
коргарони  матбаа мебошад. Аз хама муњимтар он аст, ки хонандагон ба китобњо 
эњтиѐткорона рафтор кунанд, то ин ки онхо бештар хизмат намоянд.   Њангоми боздиди 
китобхона ва шиносої бо он диќќкати хонандагонро њатман ба рафњои зебою тозаи 
китобњо чалб кардан зарур аст. Таассуфовар аст, ки агар онњо парешону бесару сомон, 
ифлосу кўњна дар рўи фарш хобида бошанд… 

Мардуми мо ба ин маърифат тавассути китобхонию китобдўстї расидаанд. 
Мавлоно Абдурањмони Љомї дар ин хусус хуб фармудаанд: 

Аниси кунљи танњої китоб аст, 
Фуруѓи субњи доної китоб аст. 
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Инсоният муќаддастарин аќлу заковат, кашфиѐт ва тарзи њаѐти оќилонаи худро 
дар сайѐраи замин ба китоб бовар кардааст. Ќитоб њисоботи мухтасар аз саргузашти 

инсоният аст, пас аз он рељахо барои фардо њам мебошад [4, 6]. 
Коллективона ба китобхона рафтан ва дар он љо гузаронидани машѓулият, 

њамчунин барои дар љои чамъиятї риоя кардани одобу рафтор ањамияти бузурги 
тарбиявї дорад. Дар китобхона таваљљўњи хонандагонро њатман ба тартибу интизом, 
тозагї, хомўшї дар залњои хониш чалб кардан зурур аст. Барои тарбияи завќи 
эстетикии хонандагон метавон њамљоя аз намоишњои китобии махсуси дарсї ва зебо 
ороишдодаро тамошо кард: диќќати онњоро ба рафњо, газетањои деворї ва плакатњои 
хеле хуб зиннатѐфта ва пурмазмун, воќеъбинона љалб намудан „ њамаи ин бояд дар 
ќалби онњо муњаббати китобхона ва хоњиши зуд-зуд ба махзани маърифат омаданро 
бедор кунад, ишќи китобу хонишро дар вуљудашон љой созад.   
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НИҲОДҲОИ ҶОМЕАИ МАДАНӢ – ВОСИТАИ МУҲИМИ 

ДЕМОКРАТИСОЗИИ ҶОМЕА 
 

Дар замони муосир демократия низоми сиѐсии беҳтарин эътироф гардида, 
давлатҳои пасошӯравӣ дар раванди демократисозии ҷомеа қарор доранд. Бунѐди 
давлати демократӣ бидуни ҷомеаи маданӣ ғайриимкон буда, ниҳодҳои он дар раванди 
демократисозии ҷомеа ташаккул меѐбад. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҳадафи худро 
бунѐди давлати демокративу ҳуқуқбунѐд қарор додааст, таҳқиқ ва омузиши нақши 
ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ дар раванди демократисозии ҷомеа аҳамияти муҳими илмӣ ва 
амалӣ дорад. 

Оид ба ҷомеаи маданӣ мутафаккирон Ҷ. Локк, Т. Гоббс, Ж. Ж. Руссо, Т. Пейн, Ф. 
Гегел, А. Токвил ва дигарон ақидаҳои худро баѐн намуда, назарияи ҷомеаи маданиро 
ғанӣ гардонидаанд. Ҷомеаи маданиро ҷонибдорони назарияи шартномаи ҷамъиятӣ 
зинаи муайяни инкишофи ҷомеа фаҳмида, онро ҳамчун ҳолати тамаддунӣ номидаанд ва 
ба муқобили ҳолати табиӣ вогузоштаанд. Ба андешаи муҳаққиқони соҳа ҷомеаи маданӣ 
маҷмӯи муносибатҳои шахсӣ, оилавӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ буда, бе дахолати 
бевоситаи давлат ва берун аз сохтори давлат инкишоф меѐбад ва барои инкишофи 
демократия, ҳифзи ҳуқуқу озодии шахсият шароит муҳайѐ менамояд. Ба фикри мо 
ҷомеаи маданӣ, ҷомеае, ки дар зинаи муайяни рушди шакли ҷамъияти инсонӣ қарор 
дошта, инсон бо ѐрии меҳнат талаботи худро қонеъ менамояд, он аз маҷмӯи созмонҳои 
ихтиѐрии шаҳрвандон (оила, кооперативҳо, ассотсиатсияҳо, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, 
касбӣ, эҷодӣ, варзишӣ, этникӣ ва ғайраҳо) ва аз маҷмӯи муносибатҳои ғайридавлатӣ дар 
ҷомеа (иқтисодӣ, иҷтимоӣ, оилавӣ, миллӣ, ахлоқӣ, динӣ ва ғайраҳо) иборат мебошад. 

Ҳамин тавр, озодии моддӣ, сиѐсӣ, маънавию ахлоқӣ, шахсӣ, дахлнопазирии 
шарафи инсонӣ аз арзишҳои асосиву аввалиндараҷаи ҷомеаи маданӣ мебошад. Яъне, 
ҷамъиятеро, ки барои шаҳрвандони хеш тамоми шароити зарурии зиндагӣ ва 
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фаъолияти истеҳсоливу ҷамъиятиро муҳайѐ сохтааст, метавон ҷомеаи маданӣ номем. 
Яке аз омилҳои ниҳоят муҳимми ҷомеаи маданӣ аз дахолати беасосу бедалели мақомоти 
давлатӣ озод будани шаҳрвандон аст. Аз ин лиҳоз, ташаккули заминаи қонунии ҷомеаи 
маданӣ аз вазифаҳои аввалиндараҷаи мақомоти қонунгузор ва намояндагӣ мебошад. 
Дар ташаккули демократияи пойдор ҷомеаи маданӣ, яъне сохти худтанзимкунанда ва 
ошкорои муносибатҳои байни одамон нақши бузург мебозад. 

Бояд қайд намуд, ки бе низоми демократӣ бунѐди ҷомеаи маданӣ ғайриимкон аст. 
Асоси демократияро, ки интихоботи озод ва софдилона ташкил медиҳад, ба ҷомеаи 
маданӣ ниѐз дорад. Вазифаи ҷомеаи маданӣ на танҳо дар таъмин намудани 
демократисозии ҷомеа зоҳир мегардад, балки дар таъмини идоракунии самараноки 
ҳаѐти ҷамъиятӣ тариқи иштирок дар раванди қабули қарори сиѐсии дараҷаҳои гуногун 
мебошад [3, 156].  

Дар замони муосир ҷомеаи маданӣ ҳамчун маҷмӯи муносибатҳо дар соҳаҳои 
иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва сиѐсӣ, ки дар доираи ҷомеаи демократӣ бе дахолати 
давлат ва берун аз тобеияти он ташаккул меѐбанд, фаҳмида мешавад. Ҳарчанд ҷомеаи 
маданӣ нисбат ба давлат субъекти мустақил бошад ҳам, дар доираи қонунҳои он 
фаъолияти хешро ба роҳ мемонад. Яъне, давлат ва ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ дар 
алоқамандӣ қарор доранд. Давлат мақоми ҳуқуқии ниҳодҳои ҷомеаи маданиро 
мустаҳкам менамояд, дар навбати худ ҳизбҳои сиѐсӣ ҳамчун ниҳоди ҷомеаи маданӣ дар 
раванди қонунгузорӣ фаъолона иштирок менамоянд. Инчунин, ниҳодҳои ҷомеаи 
маданӣ дар зинаҳои гуногуни ҳокимияти давлатӣ иштирок намуда, манфиатҳои худро 
ҳимоя менамоянд. Барои инкишофи давлати демократӣ ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ нақши 
муҳим доранд. Маҳз системаи сиѐсии демократӣ барои инкишофи худидораи маҳаллӣ, 
иштироки фаъоли шаҳрвандӣ, фаъолияти озодонаи ҳизбҳои сиѐсӣ ва ташкилотҳои 
ҷамъиятӣ шароити мусоид фароҳам меорад. Яъне, ҷомеаи маданӣ бо давлат дар 
ҳампайвастагӣ қарор дорад. А.П. Качетков қайд менамояд, ки ҷомеаи маданӣ ” ин 
низоми институтҳои ҷамъиятӣ мебошад, ки манфиатҳо, талабот, арзишҳои гуногуни 
аъзои ҷомеаро инъикос намуда, бо давлат, элитаҳои ҳукмрон фаъолона ҳамкорӣ 
менамояд ва дар чаҳорчӯбаи он инсон ҳуқуқҳои худро амалӣ менамояд [4, 29-51].  

Ҷомеаи маданӣ - умумияти одамони инкишофѐбанда дар давлатҳои демократӣ 
буда, аз маҷмӯи сохторҳои ихтиѐран таъсисдода дар тамоми соҳаҳои ҳаѐти ҷамъиятӣ: 
иқтисодӣ, сиѐсӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, динӣ ва ғайраҳо иборат  мебошад. Ҷомеаи маданӣ 
пеш аз ҳама ҷомеаи худидорашаванда аст. Қувваи асосии ҷомеаи маданиро институтҳо 
ва ташкилотҳои гуногуни шаҳрвандон, ки бо ҳамдигар ва давлат дар асоси мақсади 
муайяни сиѐсӣ ҳамкорӣ менамоянд, ташкил медиҳанд. Ҷомеаи маданӣ аз маҷмӯи 
институтҳои зерин иборат аст: 

1. Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ,  ҳизбҳои сиѐсӣ, ҳаракатҳои иҷтимоӣ, гурӯҳҳои 
фишоровар ва ғайра; 

2. Муассисаҳои хусусӣ, ҷамъиятҳои саҳҳомӣ, иттиҳодияҳои кооперативӣ ва 
иҷоравӣ; 

3. Оила, муассисаҳои маориф ва фарҳанг; 
4. Иттиҳодияҳои эҷодӣ, ассотсиатсияҳои илмӣ; 
5. Мақомоти худидорӣ дар ҷои истиқомат; 
6. Хазинаҳои хайрия, ҳаракатҳои оммавии иҷтимоӣ; 
7. Воситаҳои ахбори оммавии ғайридавлатӣ. 

Вазифаи асосии ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ амалигардонии манфиатҳо ва 
талаботҳои ҳаррӯзаи инсон тавассути боваркунонӣ, қоидаҳои ҳуқуқӣ, ахлоқӣ, анъанаҳо, 
урфу одат, санъат ва ғайра мебошад. 

Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ яке аз воҳидҳои муҳими ҷомеаи маданӣ ба ҳисоб 
мераванд. Ташкилу фаъолияти онњо ба манфиати љомеа мувoфиќат мекунад. Аз ин рў 
њар як давлати демократї бо баробари дигар падидањои сиѐсї ба ривољи иттињодияњои 
љамъиятї ва самаранокии фаъолияти онњо ањамияти махсус зоњир менамояд. Њамкории 
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давлат бо созмонњои љамъиятї дар заминаи манфиатњои нињоии умумии њардуи онњо 
сурат мегирад. Давлат дар тадбиќи сиѐсати худ ба дастгирию њамкории созмонњои 
љамъиятї њавасманд буда, созмонњои љамъиятї бошанд ба ѐрии њуќуќї, сиѐсї, 
иќтисодї, иљтимої ва маънавии давлат манфиатдоранд [2, 56]. Шаҳрвандон баҳри 
қонеъ намудани талабот ва ҳифзи манфиатҳои муайяни худ метавонанд иттиҳодияҳо ва 
созмонҳои ихтиѐрии хешро таъсис диҳанд. Дар маркази ҷомеаи маданӣ инсон меистад. 
Бинобар гуногунранг будани манфиат ва талаботи инсонҳо дар ҷомеа ташкилотҳои 
гуногуни ихтиѐрии шаҳрвандон таъсис меѐбанд. 

Маќсад аз таъсиси созмонњои љамъиятї амалї гардонидан ва њимояи њуќуќу 
озодињои иќтисодї, иљтимої, сиѐсї, фарњангї ва шањрвандии одамон; инкишофи 
фаъолияти гуногунљабњаи онњо; таъмини мунтазам ва пурсамари иштироки онњо дар 
корњои давлатдорї; дар фаъолияти маќомоти давлатї ва унсурњои дигари ќонеъ 
гардонидани талаботу манфиатњои одамон ва ѓайрањо мебошад. Дар таркиби 
иттињодияњои љамъиятї амал намудани одамон бештар самаранок аст. Боварї ба 
фаъолияти ташкилот ва ќувваи љомеа одамонро рўњи тоза мебахшанд ва онњо дар 
фаъолияти љамъиятиашон бештар дар таъсиррасонї ва идораи равандњои љамъиятї 
фаъол мегарданд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зиѐда аз 2800 ташкилотҳои ҷамъиятӣ дар 
самти баланд бардоштани маърифати шаҳрвандӣ, ҳуқуқӣ, баробарҳуқуқии гендерӣ, 
ҳифзи манфиатҳои гурӯҳҳои ниѐзманди ҷомеа, аз ҷумла занон, ҷавонон, кӯдакон, 
маъюбон, ҳифзи муҳити зист фаъолият менамоянд. 

Ҳизбҳои сиѐсӣ бо баробари ташкилотҳои ҷамъиятӣ иттиҳодияи ихтиѐрии 
шаҳрвандон мебошад. Ҳизбҳои сиѐсӣ ҳамчун ниҳоди ҷомеаи маданӣ дар раванди 
демократисозии ҷомеа нақши муҳим доранд. Њизб ин ташкилоти махсуси љамъиятие, ки 
асоси фаъолияти онро њимояи манфиатњои гурўњњои иљтимоии одамон ташкил мекунад 
ва ин њимоя тавассути мубориза барои њокимият ва љорї кардани тартиботи иљтимої, 
иќтисодї ва сиѐсии ба ин гурўњњо мувофиќ амалї гардонида мешавад. Маҳз ҳизбҳои 
сиѐсӣ гуногунандешии сиѐсиро дар ҷомеа таъмин менамояд. Чуноне, ки дар моддаи 8-
уми Конститутсияи Љумњурии Тољикистон омадааст: «Њаѐти љамъиятї дар асоси 
равияњои гуногуни сиѐсї ва мафкуравї инкишоф меѐбад [1]. Ҳизбњои сиѐсї дар асоси 
гуногунандешии сиѐсї барои ташаккул ва ифодаи иродаи халќ мусоидат мекунанд ва 
дар њаѐти сиѐсї иштирок менамоянд. Дар Тоҷикистон 7 ҳизби сиѐсӣ аз қайди давлатӣ 
гузашта, дар раванди демократисозии ҷомеа фаъолона иштирок менамояд. Мављудияти 
њизбњои сиѐсии гуногун ва раќобати онњо дар њаѐти сиѐсии љомеа боиси пешравии 
љомеа мегарданд. 

Воситаҳои ахбори омма яке аз ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ дар замони муосир ба 
ҳисоб рафта, вазифаи ҷамъ намудан, паҳн намудани иттилоот ва ташаккули афкори 
ҷамъиятиро иҷро менамоянд. ВАО дар сиѐсат як қатор вазифаҳои муҳимро, аз ҷумла, 
вазифаи паҳну пахши  ахборҳои сиѐсӣ, арзишҳо ва меъѐрҳои сиѐсӣ, ташкили 
фаъолнокии сиѐсӣ,  таъсир расонидан ба шуур ва рафтори сиѐсӣ, инъикоси манфиатҳои 
гурӯҳҳои гуногуни иҷтимоиро иҷро менамояд. Воситаҳои ахбори омма ҳамчун ниҳоди 
ҷомеаи маданӣ фаъолияти мақомоти давлатиро назорат менамояд ва дар ҳолати зарурӣ 
онро танқид менамояд. Ҳизбҳои сиѐсӣ низ ба воситаи ВАО барномаи худро тарғибу 
ташвиқ намуда, баҳри зиѐд намудани сафи ҷонибдорони хеш кӯшиш ба харҷ медиҳанд. 

Мавҷудияти нишонаҳои зерин аз самаранокии фаъолияти ниҳодҳои ҷомеаи 
маданӣ дарак медиҳад: 

а) амалӣ намудани назорат аз болои фаъолияти давлат , шахсони мансабдор ва 
мақомоти маъмур ӣ аз ҷониби ташкилотҳо ва созмонҳои шаҳрвандон; 

б) иштироки ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ дар раванди қонунгузорӣ; 
в) ҳамкорӣ бо давлат ва бозор бо мақсади таъмини рақобатнокӣ ва рушди 

иқтисоди бозоргонӣ; 
г) иттилоърасонии фаъоли васоити ахбори оммаи ғайридавлатӣ ва инъикоси 

афкори ҷамъиятӣ оид ба масъалаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиѐсии ҷомеа ва давлат; 
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ғ) мавҷудияти ҷамъиятҳои экспертӣ оид ба баҳодиҳии самаранокӣ ва шаффофияти 
фаъолияти давлат ва сохтори он; 

д) баҳодиҳӣ ва мониторинги фаъолияти мақомоти давлатӣ, бурдани корҳои 
фаҳмондадиҳӣ байни аҳолӣ баҳри ҷалби шаҳрвандон ба баҳодиҳии объективии 
идоракунӣ; 

е) таъмини самаранокии хароҷоти буҷет, маблағҳои пулӣ, субсидияҳо ва грантҳо; 
ѐ) назорати риояи ҳуқуқи конститутсионии шаҳрвандон аз ҷониби муассисаҳои 

буҷавӣ (беморхонаҳо, муассисаҳои маориф ва ғайраҳо) ва мақомоти корҳои дохилӣ; 

ж) ҳамкорӣ бо ташкилотҳои байналхалқӣ  ва ба монанди инҳо [4, 49]. 
Агар институтњои љомеаи шањрвандї аз як тараф њамчун њимоятгари манфиатњои 

шањрвандон баромад карда, аз тарафи дигар гурўњњои муайяни иљтимоиро муттањид 
намуда, бањри расидан ба маќсадњои гузошташуда равона менамоянд. Аз вазъи 
муносибати давлат ва љомеаи шањрвандї устуворї ва инкишофи минбаъдаи раванди 
демократисозӣ вобастагии зич дорад. Дар зинаи муосири рушди љомеаи шањрвандї дар 
Тољикистон бояд њамкории њамаљониба байни маќомоти давлатї бо нињодњои љомеаи 
шањрвандї баҳри њалли масъалањои иљтимої-иќтисодї, рушди арзишҳои демократӣ ба 
роњ монда шавад. Зеро аз њамкории сакмараноки онњо рушди минбаъдаи иљтимої-

иќтисодӣ ва раванди демократисозии мамлакат вобаста мебошад. 
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TOURISM DEVELOPMENT OPPORTUNITIES IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN: 
CONTEMPORARY DIRECTIONS OF DEVELOPMENT AND PROSPECTS 

 
The tourism industry is one of the important sectors of the national economy. Tajikistan 

has tremendous recreational resources and has favorable conditions for the development of 
tourism. Looking at the progress of developed countries, tourism is one of the major revenue 
streams for these countries. In the process of globalization and manifestation of radical 
changes in the political, security and socio-economic situation in the world, the peaceful and 
independent land of Tajikistan is a manifestation of the happiness and pride of the Tajik and 
civilized nation in the modern world. Nowadays there are few countries with peace and socio-
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political, intellectual and intellectual security. Strengthening the foundations of the state 
independence, mutual understanding, development of diplomatic relations with the countries 
of the region and the world under the concept of foreign policy of the country, presentation of 
the legal country in the eyes of tourists, foreign investors and tourists and attract its tourist 
opportunities and capabilities, foreign tourists and tourists. During the years of independence, 
tourism in the Republic of Tajikistan has been developing and the number of foreign tourists 
in the country is increasing. Today, the Republic of Tajikistan is a full-fledged member of the 
World Tourism Organization, it has allowed Tajikistan and its historical, cultural and tourist 
areas to be included in the book of the world tourism map. The world is well known to 
tourists and journalists from all over the world who travel to Tajikistan and have good news 
and reports for the media of their countries, daniro apply to a gift.  

The tourism industry offers an opportunity to present a long history, a diverse national 
culture in the international arena. The development of the tourism industry will contribute to 
the study of the basic foundations for the development of the tourism industry and the 
introduction of the best international standards. In this article, we will look at the best ways to 
develop tourism. Tourism is one of the most important sectors of employment of the working 
population, improving living standards, development of other services and production sectors, 
as well as presenting history, culture, nature and national traditions. [10, p 26-27]  

In modern times tourism is becoming one of the most developed sectors. The world 
community's interest in tourism is focused on countries that have a rich cultural, historical and 
natural heritage, and a developed tourism infrastructure. Focusing on the study, preservation 
and restoration of the natural and historical heritage, the development of tourism and the 
development of tourism infrastructure, training highly qualified professionals in the sector can 
turn tourism into a reliable source of national income.       Tourism (French word tourism, 
tour - tour, tour) is taken as a tourist. [10, p 5-7] Tourism is, first of all, a pleasure. Nowadays 
recreational values are gaining great importance in the economy. 

Today, the tourism industry can be distinguished from its various types: eco-tourism, 
cultural, leisure, dating, entertainment, business, religious, sports, coastal and more. 
Geographical elements of tourism include geographical location, relief, climate, flora, fauna, 
national parks, oceans, continental and mountain glaciers. 

The hotel industry, armpits, transportation, restaurants, resorts, leisure facilities, 
tourism equipment production and more make up the tourism industry. Tajikistan has unique 
cultural, historical and natural boundaries, including ancient cities, towns and cities, 
architectural and historical complexes, unique historical and natural sites, healing waters, 
unique flora and fauna, and ancient geographical location, civilization and geographical 
location. It promotes the development of different types of tourism. Rich historical and 
cultural heritage and unique natural and recreational resources in the Republic of Tajikistan 
create favorable conditions for the revival and further development of tourism as one of the 
priority areas of the country's economy. 

Considering tourism as an important sector of the economy of the Republic of 
Tajikistan, the Government of the Republic of Tajikistan has undertaken a series of measures 
to revive and develop international tourism in the country, to provide access to the country for 
foreign tourists, to improve the infrastructure of tourism and health resorts. Giving Tajikistan 
a tourist country has a number of laws and regulations. 

In many countries, tourism has played an important role in the formation of GDP, the 
balance of foreign trade, employment and the creation of additional jobs  sectors of the 
economy have a positive impact. 

Tajikistan also has a rich historical and cultural heritage and natural resources, and has 
a real potential to attract a large number of foreign tourists to the country. Taking into 
account the above-mentioned factors, the Government of Tajikistan has identified the tourism 
as a priority in its economic policy. 

It is worth noting that the tourism industry is recognized as one of the priority areas of 
the world economy and economic phenomenon of the 20th century. In the world after oil and 
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medicines revenues from international tourism take the third place, accounting for 30% of 
exports. [9. p 8] 

In order to integrate Tajikistan into the global tourist process, since 2008 responsible for 
tourism are participating in the largest world-class exhibitions held in Berlin (Germany), 
Tokyo (Japan), London (UK) and Moscow (Russian Federation) attend and present. As a 
result, the Republic of Tajikistan is now recognized by the world tourism community as a 
country with four lanes of the Great Silk Road. 

According to the world rankings, the Republic of Tajikistan in Central Asia has the 
following positive results:  

- the agency "BBC" (Great Britain, 2012) declared the Republic of Tajikistan among the 
10 most attractive countries for tourists; 

- The Republic of Tajikistan is on the second place in the Top ten globally attractive 
countries for adventurous tourists on the Globe Spots social network (2014);  

- the Russian edition of the well-known magazine "National Geographic" ("National 
Geographic", 2016) included the Pamir highway of Tajikistan to the 10 most beautiful 
mountain roads of the world; 

- the "Top 100" magazine in 2015, 3 regions of Tajikistan in 2015 and the Pamir 
Mountains in 2016 were included to the list of interesting sites; the capital of Tajikistan 
Dushanbe in 2015 was recognized as the safest city in the night among tourists from the 
Commonwealth of Independent States (CIS); 

- According to the official statistics analysis in 2016, the Republic of Tajikistan is 
developing country with the second position among WTO members;  

With the transition to a market economy and the emergence of competition between 
states in various fields, it is important to conduct tourism exhibitions and attract experienced 
professionals to help people from all over the world learn about tourist destinations in the 
Republic of Tajikistan. We are not aware of the regions and conditions in our country, we 
cannot attract them here. On the basis of this, according to the tourism development program 
of the country budget only in 2018, 794000 somoni and from other sources 445000 somoni for 
the organization of exhibitions "Tourism in Tajikistan" abroad, including «International 
Travel Berlin» fair, «Intourmarket» in Moscow and other reputable international 
organizations. At the same time, the implementation of tourism development requires the 
involvement of highly qualified specialists, part of which will be used for training of tourism 
workers. At the same time, specialties in tourism are being created today in the country, with a 
particular emphasis on tourism. 

According to the statistics, for the next two years, financing in this direction has 
increased, and by 2020 this figure is planned to be 5500000 somoni from the budget and 
320000 somoni from other sources, which will lead to the development of the sector. At 
present, in the Republic of Tajikistan a simplified electronic visa system is introduced for 
citizens of more than 80 countries. As a result, the number of tourists has been steadily 
increasing over the past three years. 

Our beloved Tajikistan is the land of educated, hospitable people and a land of fruit and 
wine. In terms of climate, weather, natural scenery, skyscrapers, huge glaciers, healing waters, 
lakes and springs of pure water, flora and fauna and folk traditions are unique in the world 
and the best tourist destination. 

In order to further improve the tourism sector, make effective use of the existing 
opportunities in this area, develop the tourism infrastructure, improve the quality of services, 
enhance the process of state regulation and support of domestic and foreign tourism, attract 
more investment in this area and train qualified personnel. The Committee on Tourism 
Development under the Government of the Republic of Tajikistan was established.  

Also, the Government together with the relevant ministries and agencies and local 
executive bodies of state authority with the purpose of further development of the sphere and 
wide use of existing opportunities, development of tourist infrastructure, improvement of 
quality of services, intensification of state regulation and tourism support, attraction of more 
investments. It also ensures coordination of activities of all relevant structures and bodies and 
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training of qualified personnel in this direction. To accelerate the development of tourism in 
the country, the import of equipment and materials for the construction of tourism facilities is 
exempt from tax and customs duties, as well as tourist companies in the first five years of their 
activities. 

The Republic of Tajikistan is a unique tourist destination because of its rich cultural, 
historical, special culture, convenient geographical location, diverse natural landscapes, 
recreational areas, flora and fauna. Tourism also has therapeutic and health goals that are 
both personal and inductive. Mostly tourists are recommended by doctors for treatment in 
any of the tourist areas. Therefore, the emergence of this type of tourism plays an important 
role in educating health professionals about tourism areas and health care.  

Currently, hundreds of domestic and foreign tourists are staying in Havotag, Khoja Obi 
Garm, Shahbarii, Zumrad, Yaros, Chiluchorchashma, Garmchashma, as well as in the tourist 
areas of Romit, Varzob, Baljuvon and reservoirs. Kairakkum has been building more and 
more resorts over the last ten years, which could be developed internationally in the area of 
tourism and could be one of Tajikistan's major sources of income. There are more than 125 
tourist and leisure facilities in the Republic of Tajikistan, including 51 hotels and 9 resorts, the 
rest of them are recreation areas, rest houses, tourist resources.  

The famous sanatoriums of our country are famous for their healing waters: 
"Garmchashma", "Shahbarii", "Zumrad", "Havotag", "Khoja Obigarm", "Chiluchorchashma", 
"Obigarm", "Yaroz" and others, which has a great reputation both inside and outside the 
country. Sanatorium "Khoja Obi Garm" - 42 km away from Dushanbe, after Gushar village 
road to Khoja Obi Garm sanatorium (1790-1960 meters above sea level). It is 6 km from the 
road to here. About 40 springs can be seen here within 400 meters.  
Sanatorium is located 26 km far from Dushanbe. It is located on the south of Hissar range at 
1150 m above sea level. The sanatorium contributes to the treatment of diseases of the 
gastrointestinal tract, gastrointestinal tract and kidneys, as well as a number of other diseases 
Water of the closed type Royal Society promotes healing of digestive, gastrointestinal tract, 
bitterness, liver, joints and many other diseases. Here are treated by various methods, 
including washing the intestines, taking a bath, paraffin, acupuncture, physiotherapy, and 
treating patients. 

Chiluchorchashma is well-known in Tajikistan and neighboring Uzbekistan. In the area, 
which is steppe and desert (before irrigation and construction of irrigation networks during 
the Soviet period), five large springs fountain out of a small hill and divide into 39 small 
springs. The water of all springs is joined together, and it is 12-13 meters wide and contains 
many fish. It is interesting that the fish do not go down with the flow of water, but float 800-
900 meters at the source of the water. For the further development of the 
‚Chiluchorchashma‛ site it is necessary to build up as many up-to-date facilities that meet the 
tourist and visiting needs. Few people know that ‚Kismazor‛ and ‚The Holy Mother of 
Modians‛ are known to have a very hot spring in Modi, a well-known place called ‚Garm 
Chashma‛. Under two identical granules, two hot branches emerge, fountains beneath and 
dock into the closed lake. Here is a small building with a paved road and a beautiful square 
pool. The building is surrounded by green grass.  

Three tents are in the ministry for the needy.  
Sanatorium Obi Garm - 100 km east of Dushanbe in the mountain valley of Obiailak River at 
an altitude of 1300 m above sea level. The resort treats diseases of radiculitis, polyneuritis, 
skin diseases, infertility and more. Zumrad sanatorium is located 10 km away from the city of 
Isfara at an altitude of 800 m above the sea level. It is the largest sanatorium in Central Asia. 
The main therapeutic factor of this sanatorium is treatment with clay mud. The sanatorium 
works all year round and has 350 seats. ‚Havotag‛ sanatorium means mountain weather, 96 
km away from Khujand and 24 km far from Istaravshan. The sanatorium is suitable for 
treatment of diseases of the gastrointestinal tract, nervous system, skin scars and other types 
of diseases.   

There are also many historic sites in Tajikistan. The best historical monuments are the 
Hisor Castle, Khoja Mashhad Madrassah, Kala Mug, Sari Mazor Mosque, Kuk-Gumbaz 
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Mosque, Khoja Abdulatif Madrassah, Sheikh Maslahatdin Mosque, Hazrati Shah Mosque 
and many more. There are many historical monuments in the Hisor, Panjakent, Kulyab, 
Istaravshan and Khujand Valley.  

Austria, Canada, France, Spain, Sweden, the United Kingdom and the United States are 
the first countries that have analyzed the tourism industry and have begun to determine the 
share of tourism in the national economy. Improving the quality of hotel services and their 
responsiveness, improving infrastructure, reconstructing historical monuments, and presenting 
them through the media are key issues in the tourism industry. 

In order to promote the industry in the country and to strengthen Tajikistan's status in 
the global tourism market it is necessary to solve some problems:       

- Develop an accelerated marketing strategy to promote the international tourism 
product at the international level; 

- Issuance of maps, maps and other printed advertising material relating to national 
tourism products; 

- The organization and carrying out of international tourist exhibitions in the country 
with the involvement of local authorities; 

- Ensuring activities on the promotion of national tourism products in foreign 
representations; 

- establish information centers in Tajikistan on the main exporting countries; 
- Arranging trips for foreign journalists to interesting tourist destinations in the country; 

- creation of favorable conditions for foreign investors interested in financing the tourism 
industry of the country; - providing necessary conditions for domestic entrepreneurs for 
construction of tourist facilities; - Purposeful use of state property related to the tourism 
industry. 

 
List of literature used: 

1.  Alexandrova A.U., International Tourism, Moscow - 2002, 337c.  
2.  Avasheva SB, Rozanova NM Theory of Organizational Markets: Uchebnik. Moscow. 

1998, 556 p.  
3.  Azar VI, Tumanov S.Yu. Economy of the tourist market. Moscow, 1998, 498 p.  
4.  Actual problems of tourism development in Russia at the present stage and the national 

academic tourism Ed. Y.V. Kuznetsova and others. - SPb., 2002, 398 p. 
5.  Tourism Development Program in the Republic of Tajikistan for 2018 - 2020. 
6.  Balabanov IT, Balabanov AI Tourism Tourism: Uchb. ind. Moscow. 2003, 653 p. 
7.  Brymer Robert A. Modernization in the hospitality industry. Moscow. 1995, 213 p. 
8.  Dilovarov RD, Yorov HN, Saifulloev NN Bases of Tourism: textbook. - TNU, 2013. - 244 

p. 
9.  Nabi Fahri, ‚Tajikistan is the Land of Paradise‛ (Proceedings of the Regional Scientific 

Conference of Young Scientists.) Khujand 2018, - 216 p. 
10.  Message from the Founder of Peace and National Unity, Leader of the Nation, His 

Excellency Emomali Rahmon, from December 22, 2017 to Majlisi Oli of the Republic of 
Tajikistan. 

11.  Editorial office of Doctor of Geography, Candidate of Economic Sciences, Professor A.Yu. 
Alexandrovoy, Statistics Tourism Moscow, 2014, 449 p. 

12.  Official Network of the Public Organization ‚Tourism Development Center‛ www.tdc.tj 
      
 



 

181 
 

Шерматов А. А., 
ассистенти кафедраи 

 таърихи   халќи тољик  
        
 

ИНКИШОФИ РОБИТАҲОИ БАЙНАЛХАЛҚИИ МАКТАБЊОИ ОЛЇ 
ДАР СОЛЊОИ ИСТИЌЛОЛИЯТ 

 (дар мисоли Донишгоњи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиѐсати Тоҷикистон) 
 

Дар давраи соњибистиќлоли кишвар яке аз аввалин донишгоњи навтаъсиси  

кишвар ин Донишгоњи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиѐсати Тоҷикистон буд,  ки он аз 

рўзњои аввали таъсисѐбиаш таҳти сарварии нахустректор, профессор Арслонбек 

Ғозибеков ба густариши робитаҳои байналхалқй оѓоз намуд. 

Бояд хотирнишон сохт, ки аввалин Шартномаи ҳамкории ДДҲБСТ санаи 5 

феврали соли 1996 бо имзои  ректори Донишгоҳи давлатии Москва ба номи М.В. 

Ломоносов  ва ректори  ДДҲБСТ - ректор А. Ғозибеков ба имзо расид. Тибќи ин 

шартнома,  ки аз 9 банд иборат буд, табодули донишҷӯѐну аспирантон ва омӯзгоронро 
низ дар назар дошт.  

Дар асоси њамин ќарордод мудири кафедраи иқтисодиѐти корхонаҳо Ғ.С. 

Абдусамадов дар конференсияи байналхалқие, ки ДДМ ба номи М.В. Ломоносов аз 27 

май то 7 июни соли 1997 доир гардид, иштирок ва маърӯза намуд. Њамзамон, дар њамин 

сол ноиби ректор оид ба таълими донишгоҳ Исмоилова М.М. ба шаҳрҳои ИМА - 

Вашингтон, Атланта, Джексон сафар намуда, дар мавзӯи «Ислоҳотҳои ҳуқуқӣ дар 

давраи гузариш ба иқтисоди бозаргонӣ» такмили якмоҳаи ихтисос намуд. А. Ғозибеков 

ва ноиби ректор оид ба масъалаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ Исматдинов М.Э. ба шаҳри 

Москва сафар намуда аз Донишгоҳи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов ба 

микдори зиѐд китобҳои дарсй оварданд [1, 124].  

Донишгоҳ дуюмин Шартномаи ҳамкориро бо муассисаи таълимии хориҷй соли 

2000 ба имзо мерасонад. Ҳамон сол бо Донишгоҳи байналхалқии Ҷумҳурии 

Қирғизистон (ш. Бишкек) Шартномаи тарафайн баста шуда, мӯҳтавои онро таҳияи 

якҷояи нақшаҳои таълимӣ, таҷрибаомӯзии тарафайни омӯзгорон, табодули 

донишҷӯѐну аспирантон, гузаронидани тадқиқотҳои якҷояи илмиву тадқиқотй ташкил 

медод. Ҳамин тавр, аз рӯзҳои аввали таъсисѐбї мактабҳои олии шаҳри Хуҷанд 

новобаста аз бӯҳрони сиѐсиву иҷтимої ва иқтисодии кишвар тавонистанд дар самти 

мустаҳкамии базаи моддиву техникї, тибқи талабот ва меѐрҳои амалкунанда ба роҳ 

мондани корҳои таълимї, таълимиву ташкилї, илмиву тадқиқотї ва тарбиявї, инчунин 

барқарор намудани робитаҳои байналхалқї қадамҳои устувор гузоранд. 

Соли 2007 ДДҲБСТ бо яке аз мактабҳои олии бонуфузи Россия - Мактаби олии 

байналхалқии бизнеси шаҳри Москва шартномаи ҳамкорӣ ба тавсиб расонид. Санаи 7 

майи соли 2007 дар донишгоҳ мулоқоти ҷомеаи меҳнатӣ ва донишҷӯѐн бо муовини 

ректори Мактаби олии байналхалқии бизнеси шаҳри Москва, доктори илмҳои 

сиѐсатшиносӣ, профессор А.И. Панов баргузор гардид. Дар мулоқот шартҳои 

ҳамкории тарафайн - рӯ овардан ба табодули таҷриба, фиристодани донишҷӯѐн барои 

идомаи таҳсил ба Москва, самаранок истифода бурдан аз имкониятҳои китобхонаи 

Мактаби олии байналхалқии бизнеси шаҳри Москва, тайѐр намудани кадрҳои илмиву 

педагогӣ, даъвати устодони варзида барои гузаронидани машгулиятҳо ва ғ. мавриди 

муҳокима қарор гирифтанд. А. И. Панов доир ба самтҳои минбаъдаи ҳамкории 

минбаъдаи байни ду донишгоҳро ҳамаҷониба шарҳ дод. Моҳи майи соли 2007 ба 

донишгоҳ муовини сармуҳаррири маҷаллаи «Сухани ишқ»-и Ҷумҳурии Исломии Эрон 

Бону Озитаи Ҳамадонї ташриф овард. Дар ҷараѐни мулоқот бо роҳбарияти донишгоҳ 

оид ба густариши робитаҳои ҳамкории ду халқи ҳамзабону ҳамфарҳанг ва ояндаи неки 



 

182 
 

он изҳори андеша сурат гирифт.  8 апрели соли 2008 ба донишгоҳ ҷиҳати барқарор 

намудани ҳамкорй декани коллеҷи нави Академияи улуми Амрико, иѐлоти Колорадо 

Эрик Клинскил ва директории иҷроияи ширкати байналхалқй оид ба фаъолияти 

донишҷӯѐн ва кадрҳо Регина Киреева ташриф оварданд. Дар мулоқоте, ки бо 

роҳбарияти донишгоҳ сурат гирифт, Эрик Клинскил мақсади ташрифашро ба 

Тоҷикистон, аз ҷумла ба вилояти Суғд шарҳ дода, зикр намуд, ки коллеҷи нави 

амрикої 8 апрели соли 2008 ба донишгоҳ ҷиҳати барқарор намудани ҳамкорї декани 

коллеҷи нави Академияи улуми Амрико, иѐлоти Колорадо Эрик Клинскил ва 

директории иҷроияи ширкати байналхалқї оид ба фаъолияти донишҷӯѐн ва кадрҳо 
Регина Киреева ташриф оварданд.  

Дар мулоқоте, ки бо роҳбарияти донишгоҳ сурат гирифт, Эрик Клинскил мақсади 

ташрифашро ба Тоҷикистон, аз ҷумла ба вилояти Суғд шарҳ дода, зикр намуд, ки 

коллеҷи нави амрикої тавассути маркази байналхалқии таълимоти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо мактабҳои кишвар ва донишгоҳу донишкадаҳо ҳамкориро вусъат 

мебахшад. Ректори донишгоҳ Ҷӯрабоев Ҷ.Ҳ. аз 23 то 26 сентябри 2013 дар Форуми 

зиѐиѐни давлатҳои аъзоѐни ИДМ, ки дар шаҳри Минск, Беларусия баргузор гардид 

иштирок намуд. Самараи сафар ин буд, ки байни донишгоҳамон ва Донишгоҳи 

давлатии Беларус шартномаи ҳамкорӣ бо ба имзо расонида шуд. Шӯъбаи робитаҳои 

байналхалқии донишгоҳ дар коркарди самтҳои ҳамкорї бо ин донишгоҳ корҳои 

пурсамарро анҷом дод [2, 129]. 

Соли 2014 донишгоҳ да маҷмӯъ бо 32 муассисаҳои таҳсилотиву илмї ва фарҳангї, 

аз ҷумла бо 14 муассисаи илмию таълимии Федератсияи Россия, бо 6 муассисаи ватанй, 

бо 3 муассисаи Ҷумҳурии Қиргизистон, бо муассисаҳои Қазоқистон, ИМА, Ҷопон, 

Донишгоҳи Осиѐи Марказї, Финляндия, Украина, Белоруссия, Хитой, Ҳиндустон 

созишномаҳо ба имзо расонидааст. Соли 2015 донишгоҳ боз бо 5 муассисаи таҳсилоти 

олии Федератсияи Россия шартномаи ҳамкорї баста, теъдоди муассисаҳои ҳамкори 

байналхалқиро ба 37 адад расонид. Дар ин шартномаҳо масъалаҳои табодули 

омӯзгорону донишҷӯѐн, ҳамкориҳои илмиву таълимй бо донишгоҳҳои ватаниву хориҷи 
кишвар ба назар гирифта шудаанд. 

Барои рушди таҳсилот ва илми донишгоҳ нақши созмонҳои давлативу 

ғайридавлатї, хазинаҳо (фондҳо)-и байналхалқї, ки барномаву лоиҳаҳои 

байналхалқиро маблағгузорӣ мекунанд хеле назаррас аст. Дар Донишгохи давлатии 

ҳуқуқ, бизнес ва сиѐсати Тоҷикистон низ аз солҳои аввалии таъсисѐбиаш ба барқарор 

намудани робитахои илмии байналхалқӣ эътибор дода шуд. Чунончи, моҳи декабри 

соли 1994 бо ташаббуси мудири кафедраи фанҳои чамъиятии ДДҲБСТ профессор А.Ҷ. 

Бобоев вохӯрии донишҷӯѐн бо олимони хориҷӣ: Хонум Илҳом, Гулчеҳра хонум, 

Бинухонум (аз Яман), А.Муҷаррибї (аз Англия), доктор Грэгари Глистэн ва Д. 

Геришин аз Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико ташкил карда шуда, дар он оид ба муаммоҳои 

инкишофи динҳои ҷаҳонї ва илми диншиносї сӯҳбатҳо ороста шуданд. 

Профессор Т.Э. Бердиева оид ба мақоми забони арабї дар муносибатҳои 

иқтисодй бо давлатҳои Шарқ тадқиқотҳои илмї ба роҳ монд. Профессор Т.Э. Бердиева 

барои тадқиқоти пурарзиши илмиаш сазовори мукофоти Ҳуқумати вилояти Суғд дар 

ҷодаи илм ба номи академик Б.Ғафуров гардид ва ба ҳайси Академик (узви ҳаќиқӣ)-и 

Академияи илмҳои педагогй ва иҷтимоии Федератсияи Россия пазируфта шуд.  

Санаи 29-31 майи соли 2003 дар донишгоҳ конференсияи илмии байналхалқї дар 

мавзӯи «Муаммоҳои актуалии риѐзї ва татбиқи он» баргузор гардид. Дар кори 

конференсия олимони шинохта академики АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон Н.Р. Раҷабов, 

узви вобастаи АУ Ҷумҳурии Тоҷикистон 3. Раҳмонов, профессорон Д. Муртазоев, А. 

Абдуғаффоров (аз Ӯзбекистон) ва дигарон ширкат варзиданд. 19-20 майи соли 2007 дар 

донишгоҳ конференсияи илмиву назариявии байналхалқї тахти унвони «Тоҷикистон ва 

муносибатҳои байналхалқии муосир: ҷаҳонишавї ва манфиатҳои минтақавӣ» баргузор 
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гардид. Дар кори конференсия олимон аз кишварҳои мухталифи ҷаҳон, аз қабили Ҷеймс 
Кларк (ИМА), Донакка О. Бакхейн (Ирландия), Л.Ю. Гусев, Г.В. Битюкова, Т.В. 

Поляннников (Россия), Бону Озиттаи Ҳамадонӣ (Эрон), О.А. Абдуллоев (Қирғизистон) 

ва дигарон ширкат варзиданд. Олимон дар маърӯзаҳои хеш муаммоҳои ҷаҳонишавӣ ва 

манфиатҳои минтақавиро аз нигоҳи фалсафа, таърих, сиѐсатшиносӣ, иқтисодӣ ва 

ҳуқуқшиносӣ баррасӣ намуданд. Санаҳои 8-20 апрели соли 2008 ректори донишгоҳ О.Қ. 

Каримов бо даъвати Пажӯҳишгоҳи иттилоотии илмй оид ба фанҳои ҷомеашиносии 

Академияи илмҳои Федератсияи Россия ва Ассотсиатсияи илмҳои сиѐсии Федератсияи 

Россия ба шаҳри Москва сафари корӣ анҷом дод. Ӯ сараввал дар конференсияи илмии 

байналхалқӣ таҳти унвони «Рақобати сиѐсӣ ва ҳизбҳо дар собиқ ҷумҳуриҳои Иттиҳоди 

Шӯравӣ» иштирок ва маърӯза кард. 

Баъди пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ раванди муҳоҷирати меҳнатии аҳолӣ вусъат 

ѐфт ва таҳкиқи ин масъала ба мадди аввал баромад. Аз ин лиҳоз, ректори 

донишгоҳамон, профессор О.Қ. Каримов дар ҷараѐни сафари кориаш ба ш. Москва бо 

директори Пажӯҳишгоҳи тадқиқоти масоили иҷтимоӣ-сиѐсии Академияи илмҳои 

Федератсияи Россия академик Г.В. Осипов мулоқот анҷом дода, мувофиқа ҳосил намуд, 

ки дар шаҳри Хуҷанд ҳамоиши байналхалқӣ оид ба масъалаҳои муҳоҷират гузаронида 
шавад. 

Донишгоҳ солҳои 2009, 2010, 2011 дар якҷоягӣ бо Институти тадқиқотҳои 

иҷтимоиву сиѐсии Академия илмҳои Федератсия Россия Симпозиумҳои I, II, III 

байналхалқии «Пули муҳоҷиратии байни Осиѐи Марказӣ ва Россия»-ро дар сатҳи 
баланд гузаронид. Дар кори Симпозиум олимони варзида Л.Л. Рибаков, С.В. Рязантсев, 

В.А. Светков В.Г. Доброхлеб (Россия), Хорио Норио, Кумо Казухи (Ҷопон), Давк Бавна 

(Британияи Кабир), Нгуен Ан Ха (Ветнам), У.Ж. Эргешбаев (Қиргизистон), 

С.И.Исломов (Тоҷикистон) ва дигарон иштирок намуданд. 

Симпозиуми сеюм, ки соли 2011 баргузор гашт намояндагон (олимон, экспертҳо, 

кормандони амалӣ)-и 23 мамлакатро гирд овард. Кори Симпозиумро якчанд созмонҳои 

байналхалқӣ ва фондҳо, аз қабили 29 Академияи илмҳои Россия, Фонди таҳқиқотҳои 

фундаменталии Россия, Созмони байналхалқй оид ба муҳоҷират (СБМ/IOM), Фонди 

СММ оид ба нуфуси аҳолӣ (ЮНФПА/UNPF), Иттиҳоди Аврупо (ИА/EU), Фонди 

АWО дастгирӣ намуданд. 

Омузгорони донишгоҳ натиҷаҳои тадқиқотҳои илмии худро дар конфронсҳо, 

анҷуманҳо ва симпозиумҳои байналхалқӣ дар шакли маърӯзаҳо ба аҳли илми ҷаҳон 

манзур намудаанд. Чунончӣ, устодони донишгоҳ дар конфронси минтақавии Осиѐи 

Марказй «Дастовардҳои олимони ҷавон доир ба маълумоти иқтисодй» (Тошкент, 15-21 

январи с.2000) семинари байналхалқии «Муаммоҳои низоъшиносй» (Душанбе, 3-7 

ноябри с.2000) конфронси байналхалқии «Баробарии дифференсиалї ва амалї 

намудани он» (Душанбе 22 июни с. 2000), семинари байналхалқӣ доир ба муаммоҳои 

таҳлили молиявї (Санкт-Петербург, 4- 11 июни 2000), семинари байналхалқї доир ба 

тайѐр кардани омӯзгорони макотиби олї (Москва, 4-11 ноябри 2000), конфронси 

байналхалқї «Мақоми буддизм ва насрония дар мероси мадании Осиѐи Марказї» 

(Бишкек, 3-5 октябри 2002), семинари минтақавии таърихнигорони Осиѐи Марказї 

«Таърихи Осиѐи Марказї: нигоҳи ҷадид ва муаммоҳои методологї» (Бишкек 5-7 

декабри 2002) ва ғ. фаъолона ширкат варзиданд. Намояндагони донишгоҳ 10-11 майи 

соли 2011 дар Форуми байналхалқӣ таҳти унвони «Муколамаи фарҳангї ва масоили 

мубрами минтақашиносї дар давлатҳои ИДМ ва СҲШ», ки дар шаҳри Алма-атои 

Ҷумҳурии Қазоқистон бо ибтикори Донишгоҳи муносибатҳои байналхалқӣ ва забонҳои 

ҷаҳонии ба номи Абай доир гардид, фаъолона иштирок намуданд [3,500-505]. 

Устоди донишгоҳ, номзади илмҳои иқтисодї, дотсент Г.Н. Турсунова соли 2011 ба 

Ҷумҳурии Исломии Эрон сафари илмй анҷом дод. Ӯ дар ҷашни 127-уми солгарди 

таъсисѐбии Утоқи бозаргонї ва маъдани Эрон иштирок намуда, бо мақолаи худ 
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баромад намуд. Инчунин, Г.Н.Турсунова моҳи марти соли 2013 дар конференсияи 

байналмилалї дар мавзӯи «Динамикаи Осиѐи Марказї: муаммоҳо ва талаботҳо» 

(Маркази омӯзиши Россия ва Осиѐи Марказии Донишгоҳи Бомбей - и Ҳиндустон) 

иштирок кард. Санаҳои 9-14 апрели соли ҷорї яке аз устодони ҷавони донишгоҳ 

номзади илмҳои таърих, дотсенти кафедраи таърихи халқи тоҷик ва фанҳои ҷамъиятї 

Каримов Мирзоқосим ба Донишгоҳи Финляндияи Шарқї (Каролин) сафар намуда, дар 

конфронси байналхалқї иштирок варзид. Шӯъбаи робитаҳои байналхалқї барои 

ташкил ва сафарбар кардани Каримов Мирзоқосим ба сафари илмї ба Финляндия 

саҳми назаррас гузошт [4, 61]. 

Мудири кафедраи забони тоҷикї, доктори илмҳои филологї, профессор Туѓрал 

Шокиров бо Кохи нашриѐти байналхалқии LAP Lambet Academic Pulishing-и Олмон 

ҳамкорй барқарор намуда, якчанд мақолаҳояшро аз чоп баровард. 20-22 декабри соли 

2012 дар шаҳри Москваи Федератсияи Россия конференсияи байналхалқї таҳти унвони 

«Муаммоҳои илм ва маорифи муосир» баргузор гардида, дар кори он профессор Т. 

Шокиров ширкат варзид ва доир ба мавзӯи «Ташреҳи юрислингвистї ва вижагиҳои он» 

маърӯза намуд [5, 1]. 
Инчунин, Шокиров Т.С. 25-29 сентябри соли 2013 дар конференсияи 

байналмилалї «Перспективы развития вузовской науки» (Академияи табиатшиносии 

Россия, Сочи) дар мавзӯи «Национальная юрислингвистика и ее задачи» баромад 
намуд. 

Сармуаллимаи кафедраи муносибатҳои байналхалқӣ А.Ҳ. Алиҷонова санаи 24 

октябри соли 2012 дар конференсияи байналхалқй, ки дар Донишгоҳи Шарқии 

Финляндия, Донишкадаи Карелия баргузор гардид, бо маърӯза дар мавзӯи «Таъсири 

муҳоҷирати меҳнатї ба ҳаѐти иҷтимої-иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон» баромад 

намуд. Бо таклиф ва маблағгузории Маркази омӯзиши Россия ва Осиѐи Марказӣ 

Донишгоҳи ба номи Ҷавоҳарлаъл Неҳруи Ҳиндустон (ш. Деҳлӣ) муовини ректор оид ба 

робитаҳои байналмилалӣ А.Х.Ҷӯраев барои иштирок ба конференсияи байналхалқї, 

дар мавзӯи «Сиѐсатҳои Авроосиѐ: ѓояҳо, институтҳо ва робитаҳои беруна», ки аз 28 

октябр то 4 ноябри соли 2012 баргузор гардид, ба шаҳри Деҳлии Ҳиндустон сафар дошт 

ва дар мавзӯи «Фарҳанг ва демократия: констекти миллӣ» баромад кард. Мудири 

кафедраи иқтисоди ҷаҳонӣ, дотсент Р.С. Шокиров дар Мактаби олимони ҷавони 

Созмони Ҳамкории Шанхай, ки 12-19 октябри соли 2013 дар шаҳри Москва баргузор 

гардид, иштирок намуда, бо усулҳои муосири ҳамгироӣ дар доираи мактаби олӣ шинос 

шуд. Мутахассиси маркази рушди устувор ва Донишгоҳи Созмони Ҳамкории Шанхай 

Р.И. Самадов дар конференсияи байналхалқї «Инновационное развитие экономики 

России: междисциплинарное взаимодействие» дар шаҳри Москва (ДДМ ба номи М. 
Ломоносов), 16- 19 апрели соли 2014 иштирок намуд. Сармуаллими кафедраи 

системаҳои ахбороти ҳисоббарорӣ Р.Б. Хӯҷамқулов 21-25 апрели соли 2014 дар форуми 

иқтисодии Евроосиѐ иштирок кард. Ҳамчунин, намояндаи донишгоҳ Р.Б. Хӯҷамқулов 

22 апрел дар ҷаласаи ташкилии Лигаи донишгоҳҳои Созмони Аҳдномаи Амнияти 

Дастаҷамъӣ иштирок намуда, меморандуми ин ҷаласаро имзо кард, ки ҳоло донишгоҳ 

аъзои Лигаи донишгоҳҳои СААД мебошад. Дотсенти кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ А.А. 

Муҳитдинов 24-25 апрели соли 2014 дар конференсияи байналхалқӣ «Уголовное 

производство: процессуальная теория и криминалистическая практика» дар шаҳри 

Алуштаи Ҷумҳурии мухтори Қрим иштирок кард. 

Мудири кафедраи муносибатҳои байналхалқӣ, номзади илмҳои таърих, дотсент Б. 

Алимов санаҳои 29-30 майи соли 2015 дар конференсияи байналхалқӣ, ки таҳти унвони 
«Опыт этноконфессионального взаимодействия в пространстве исторической памяти» 

дар Донишгоҳи федералии Қазони Федератсияи Россия баргузоргардид иштирок намуд. 

Мудири кафедраи ҳуқуқи гражданӣ, соҳибкорй ва байналхалқї, дотсент С.Ш. 

Болтуев санаҳои 22-23 майи соли 2014 дар конференсияи байналхалқї 
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«Добросовестность в гражданском праве», санаҳои 21-22 майи соли 2015 дар 

конференсияи байналхалқй дар мавзӯи «Юридические факты как основания 

возникновения изменения и преращения гражданских правоотношений» дар шаҳри 

Алма-атои Қазоқистон баргузор гардиданд иштирок намуд [6, 8]. 

Санаҳои 10-11 июни соли 2015 дотсенти кафедраи ҳуқуқи судї ва назорати 

прокурорї А.А. Муҳиддинов дар конференсияи байналхалқї таҳти унвони «Мактаби 

илмии мурофиаи ҷиноятї ва криминалистикаи Донишгоҳи давлатии Санкт-Петербург 

ва илми ҳуқуқшиносии муосир» иштирок ва дар мавзӯи «Масъалаҳои боздошти 

парвандаи ҷиноятї дар мурофиаи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон» маърӯза намуд. 

Зикр бояд кард, ки ҳоло олимони мо бо марказҳои бонуфузи илмии кишвар (Академияи 

илмҳо, Донишгоҳҳои миллӣ ва техникии Тоҷикистон, Донишгоҳҳои Хуҷанд, 

Қурғонтеппа, Кӯлоб, Хоруг ва муассисаҳои илмии кишварҳои хориҷї, аз ҷумла 

Академияи Илмҳои Руссия, Академияи илмҳои педагогй ва иҷтимоии он, Донишгоҳҳои 
давлатии Москав, Санкт-Петербург, Тошканд, Бишкек, Остана ва амсоли он) 

робитаҳои корї доранд. Чандин нафар аз олимони ДДЊБСТ бевосита бо он марказҳо 

ҳамкорї мекунанд. Масалан, доктори илми фалсафа, профессор Ҳ.Р. Пӯлодов солҳои 

90-уми қарни гузашта бо донишгоҳи байналхалқии Бишкек, АИ Руссия, Донишгоҳи 

давлатии Маскав ва амсоли он, профессор А.Ҷ. Бобоев бо Донишгоҳи давлатии 

Москва, Институти бостоншиносии АИ Руссия, профессор А.Б. Байзоев бо шӯъбаи дар 
Сибир будаи АИ Руссия, профессор Д.И. Исмаилов бо Институти математикаи АИ 

Руссия ва ДДМ ба номи Ломоносов, профессор Т.Э. Бердиева бо Академияи илмҳои 

педагогӣ ва иҷтимоии Руссия ҳамкорӣ барқарор намуда буданд. Тадқиқотҳои ин 

олимон дар нашрияҳои кишварҳои зикршуда борҳо ба табъ расидааст. Асарҳои 

олимони ДДҲБСТ мавриди истифодаи ҷараѐни таълиму пажуҳиши он марказҳо низ 

қарор гирифтааст. 

Имрӯз донишгоҳ бо зиѐда аз 30 мактабҳои оливу муассисаҳои илмии хориҷи 

кишвар шартномаҳои ҳамкорӣ бастааст. Аз ҷумла, бо Федератсия Россия, Ҷумҳуриҳои 

Қиргизистону Қазоқистон, Ҷопон, ИМА, Хитой, Ҳиндустон созишномаҳои ҳамкорӣ ба 

имзо расидаанд. Дар асоси ин ҳуҷҷатҳо ба Донишгоҳамон ташрифи ҳайати олимон ва 

мутахассисони варзидаи хориҷӣ ва аз ҷониби онҳо хондани лексияҳо ба ҳукми анъана 

даромадааст. Чунончӣ, ташрифи директории Маркази омӯзиши Россия ва Осиѐи 

Марказии Донишгоҳи Ҷавоҳирлаъл Неҳру, профессор Аҷай Патнайк (2011), мудири 

шӯъбаи тадқиқоти сиѐсати маориф ва баҳогузории Донишгоҳи Кентуккии ИМА, 

профессор Алан де Янг (2011), профессори кафедраи антропологияи Донишгоҳи 

давлатии Орегонаи ИМА Ненси Розенберг (2011), ташрифи ҳайати олимон таҳти 

сарварии роҳбари Маркази демографияи иҷтимоӣ ва сотсиологияи иқтисодии 

Институти масоили иҷтимои-сиѐсии АИ Россия С.В. Рязантсев (2009, 2010, 2011), 

профессори Донишгоҳи Тоямии Ҷопон Хорио Норио (2009, 2010), доктор Орифи 

Навшоҳӣ аз Покистон (2014) аз воқеаҳои муҳим дар равобити байналхалқии донишгоҳ 

ба ҳисоб мераванд. Ташрифи олимаи амрикоӣ Ненси Розенберг дар соли 2011 хеле 

пурсамар буд. Ӯ рӯзҳои ташриф дар ДДҲБСТ ба устодону донишҷӯѐни факултети 

бизнес ва идоракунї маърузаҳои хешро перумони мавзӯъҳои «Зан, ҷомеа, мушкилии 

озуқаворӣ ва тиҷорат», «Дар роҳи ҷустуҷӯи ҳуқуқ ва озуқа: мамлакатҳо ва тафриқаҳо» 
манзур гардонид [7, 58]. 
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хониши 2011-2012.- С.1. 
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Шеронов   Б.,   

 дотсети  кафедраи   
фанњои  љамъиятї 

     
АЌИДАЊОИ  ФАЛСАФИИ  МУТАФАККИРОНИ  ФОРСУ  ТОЉИК   

ДАР    ОСОРИ   М.  ОСИМЇ 
 

Академик   Муњаммад  Осимї (1920- 1996)   њамчун  файласуф   ба   илми  тољик  
хизматњои    шоѐн  намуданд,     бењтарин  китобњои     «Материя   ва тасвири  физикии  
олам»  (1966),  «Пайдоиш  ва ташаккули  тафаккури   фалсафї»  (1970)   таълиф  доданд.  
Бо   маќолањои   мухталиф    бахшида   ба  осори   мутафакирони  тољик   Ибни  Сино,  
Берунї  ва дигарон   дар  даврони  шўравї  нуфузи   илми  байналмилалии  тољикро ба  
оламиѐн  муаррифї  карданд. 

Устод  дар  байни  олимон  њамчун   файласуфи   хирадманд  пазируфта   шуда,  
тадќиќотњои   оид ба  афкори  фалсафї   ва табиию  илмї   пешбурдаи   эшон  маќбули  
ањли  илму  адаб  гардида  буд. Махсусан,  тањќиќи  афкори   Абўрайњон   Берунї, 
Закариѐи  Розї,  Умари Хайѐм   барин   саромадани  фалсафи  тољик  ба   олим  шўњрати  
љањонї   овард. Боиси   шоѐни  ифтихори    халќи  тољик  аст,  ки Муњаммад  Осимиро  
чун   Президенти   Асотсиасияи    байналхалќї   оид  ба   омўзиши   байналњќї   оид     ба  
омўзиши   тамаддуни  Осиѐи  Марказї,  сарвари  Комитети  илмиии   байналхалќиии   
ЮНЕСКО   оид    ба  омада   намудани   асари   шашљилдаи   «Таърихи  тамаддуни  
Осиѐи  Марказї»,   узви   хориљии   њайати   маљалллањои   «Осиѐи   Марказї»  
(Покистон)  ва   таърихи  илми  араб»    (Донишгоњи  Њалаби  Сурия)  олмони  дунѐ  

мешинохтанд  ва  ќадр  мекарданд [5,11]. 
Оиди пайдоиши муносибатҳои феодалї дар Эрон ва Осиѐи Миѐна ақидаи якхела 

вуљуд надорад. Барои аниқ кардани мавзўъҳои таҳқиқї, ки ба асрҳои миѐна тааллуқ 

дорад, мо бояд бо симои фарҳангии  асрҳои VIII-XV, бо равияҳои асосии фалсафии он  
назар афканем. Ба ғайр аз фалсафаи «Калом», ки фалсафаи расмии дини ислом аст, дар 
ин давра фалсафаи «Асҳоби ҳаюло», «Фалсафаи машшоия», «Фалсафаи тасаввуф», 
«Фалсафаи исмоилия»,  «Фалсафаи ишроқия» ва ғайраҳо симои фарҳангии он замонро 
ташаккул медоданд.  

Тадқиқотҳо нишон медиҳанд, ки мамолики шарқи исломї дар асрҳои VIII-XV 
байрақбардор ва маркази илми љаҳонї буд. Як зумра мутафаккирон ба мисли Закариѐи 
Розї, Абўнасри Форобї, Абў Алї Ибни Сино, Умари Хайѐм, Љалолиддини Давонї, 
Насируддини Тўсї, Љалолиддини Румї, Шаҳобуддини Сўҳравардии Ироқї ва дигарон 
дар инкишофи илму фарҳанги љаҳонї нақши босазое гузоштаанд. Фарқи фалсафаи 
асримиѐнагии тољик аз фалсафаи схоластики ғарб дар он буд, ки ин фалсафа на танҳо 
характери динї-схоластикї, инчунин характери мистикї (тасаввуф) ва илмї дошт.  

Олими  шинохта   мўътаќид  аст,  ки  «таассуби   динї    натавонист,  ки   ба 
пешрафти   илм,  фалсафа  ва  озодандешї   ба  куллї  хотима  гузорад. Олимони   ин  
давра   ба  инкишофи  астраномия,  математика,  тиб  ва  дигар  соњањои  илм  сањми  
арзанда  гузоштаанд. 

Зинањои  асосии  инкишофи  алгебра,  тригонометрия  ва  астраномияи  асри  
миѐна  бо  номи  олимони  ин  давра  Муњамммад  ибни    Мўсои  Хоразмї,  Абурайњони   
Берунї,  Умари  Хайѐм,  Насриддини  Тўсї,  Мирзо  Улуѓбек  ва   дигарон  вобаста  аст.  
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Асари   безаволи   Абўали  Сино  «Алќонун»  дар  давоми   садњо  сол  дар  байни  
табибони  Шарќу  Ѓарб  обрўю   эътибори  калон  дошт. 

Ал-Киндї,  Закариѐи  Розї,  Абўнаср  Форобї ,  Абурайњони   Берунї, Абўалї 
Ибни Сино,  Умари  Хайѐм,  Насриддини  Тўсї,  Ибни  Рушд,  Ибни  Халдун  ва   
дигарон   илму  фалсафаи   дунѐи  ќадимро  ба  пояи  нав  бардоштанд  ва  илмњои   
дунявиро  инкишоф  додаанд,   дар  бораи  олам  аќидањои  амиќи   матералистона  баѐн  

кардаанд [1,41]. 
Абўбакр Муҳаммад Ибни Закариѐи Розї  28 августи соли 865 дар шаҳри Рай ба 

олам омадааст. Мувофиқи ахбороти сарчашмаҳо Розї дар љавонї заргарї, саррофї ва 
кимиѐгариро касб карда, дар он замон шеър иншо мекард ва бо санъати   мусиқї шинос 
буд. 

Закариѐи Розї олими табиатшинос, файласуф ва табиби бузурги замони худ буд ва 
танҳо, доир ба илми тиб 56 асари Розї, то замони мо (бо тарљумаи лотиниаш) омада 
расидааст. Машҳуртарини онҳо «Китоб-ул-Ҳовї» (ѐ Ал-љомеъ-ул-кабир) иборат аз 30 
љилд, «Китоб-ут-тиб-ил-Мансурї» иборат аз 10 љилд, «Китоб-ул-љадарї ва ал-ҳасба» 
аст. Розї мувофиқи ахбороти Берунї 184 номгў китоб эљод кардааст. Асарҳои фалсафии 
то замони расидаи ў «Ат-тиб-ур-рўҳонї», «Сират-ул-фалсафия» ва «Китоб-ул-лаззат» 
мебошад. 

Устод  Осимї   дар  шахсияти    Закариѐи Розї  хислатњои  наљиб  ва   хизматњои  
беназири  он таъкид   мекунад,  «ки  бањри   барафрўхтани   чароѓи  илму  маърифат  ва 
эњѐи   тамаддуни  ниѐгони  мо  хидмати  бузурги  таърихиро  анљом  додааст.   Закариѐи   
Розї  аз   он  симоњои  барљастааст,  ки  дар  илми   тиб ва  чи  дар  илмњои  фалсафа,  

ахлоќ,  кимѐ  ва  ѓайра  шоњрои махсуси   худро   дорад [5, 235-236]. 
 Мувофиќи   сарчашмаи  устод  М.  Осимї  «табиати  материалистии  таълимоти  

Розї  пеш  аз  њама  дар  он  зоњир  мешвад,  ки   материяро  мабдаи  ќадим   ва  
фанонопазири  олам медонад.  Носири  Хисрав   дар  асари  машњураш   «од-ул-
мусофирин»   менависад,  ки «Маѓзи  сухани  Муњаммад  Закариѐи  Розї  аст,  андар  
њаюлои  ќадим  аст  ва  раво  нест,  ки чизе  падид  ояд  на  аз  чизе…»  дар  љои  дигари  
њамин  асараш  Носири  Хисрав  шањодат  медињад,  ки «асњоби   њаюло   чун  
Эроншањрї  ва  Муњаммади  Закариѐи  Розї    ва  љуз  аз  эшон  гуфтанд,  ки   њаюло  
љавњаре   ќадим  аст».  Далели   Закариѐи  Розї    бар  ќадими   материя  он  аст,  ки  
мувофиќи   таълимоти  ў  «чун  њељ  чиз   падид  наояд  магар  аз  чизе   дигар  вољиб  
ояд,  ки  падид  омадани  табоеъ   аз  чизе  будааст,  ки он  чиз  ќадим  аст  ва  њамеша  

будааст» [1, 42].  
Азбаски  Розї  материяро  (моддаро)  њари  ќадим  медонад  ва  ба  сунъи  (эљод  ва  

офариниши )  олам  ќоил  нест,  бинобар  ин ў  чунин  мешуморад,  ки   замону  макон  
чун  хосиятињои  модда  ба  мисли  он  ќадиманд. «Чун  ибдоъ  мањол  аст,  -тасдиќ  
мекунад  Розї,  -вољиб  ояд,  ки  њаюло  ќади  мебошад.  Ва  чун   мар  њаюлоро,  ки  
ќадим  аст,  аз  макон  чора  нест,  пас  макон  ќадим  аст». Ба  ин  тариќ,  мањолии  
ибтидои  олам  ва  хосиятњои  онро  (яъне  макон,  замон,  њаракат)  собит  карда,  Розї  
тасавввуроти  исломиро  роље  ба  худо  чун  мабдаи  яккаву  абадии  олам  ба  зери  

шубња  мегирад [1,42].     
Закариѐи  Розї  дар  таърихи  илми  њикмату  адаб  ва  таълиму  тарбия  њамчун  

назариѐтчии   бемисл  вонамуд  гардида,  асосњои моддииву  маънавии  тарбияро  
муайян  намуда,  равишњои  такомули  ахлоќи  њамидаро  нишон  додааст. Тамоми  
унсурњои  муњити  инсон,  феълў  хўй,  хулќу  атвор,   таъсири  љамъияти  онњо, 
василањои  рўњњии  онон  -чунинад  мавзўи  бањои  ду  асари  мутафаккир,  яке  аз он    
«Сирати  фалсафї»  мебошад,  ки бештар  аќидањои  фалсафї,   тарљумаињолї   дошта,   
баъзан  дар  њолати  баѐни  њаѐту  эътиќоди  њаќиќии  Суќрот фикрњои   оламшиносии  
муаллифро  дар  бар  кардааст  ва   дигар  асари  муњимме,  ки  дар  як  давру  замон  
бањри  бењбудии  зиндагии  њар  як   шахс  њамчун  дастурамалал  хидмат  намуда,  
доиратулмаорифи  ахлоќи  башарият  ба  шумор  меравад,  «Тибби рўњонї»  ѐ  «Тибб-
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ун-нуфус»  мебошад. Муаллиф  вазифаи  нињоятдараља   муњими  љамъиятро ба зиммаи  

ин асар  мегузорад [5,236].  
Абўалї Ҳусайн ибни Абдуллоҳ ибни Ҳасан ибни Сино (16 августи 980,   деҳаи 

Афшанаи Бухоро -  18 ” июни 1037, Ҳамадон), файласуф, табиб, табиатшинос ва адиби 
бузурги тољик. Омўзиши илмро дар 10 солагиаш дар Бухоро сар карда, дар он љо сарфу 
наҳв ва илми адабро омўхт. Ибни Сино дар назди Абўабдуллоҳи Нотилї ва Исмоили 
Зоҳид асосҳои мантиқ, фалсафа,  фиқҳ ва риѐзиѐтро аз бар кард. Баъдан ба омўзиши тиб 
шурўъ намуда, онро ба хубї омўхт. Чунончї, аз мукотибаи Ибни Сино бо Абўрайҳони 
Берунї маълум мешавад, ў дар 17-солагї чун олими баркамол ба воя расида будааст.  

 «Китоб - ул - наљот», «Ишорот ва танбеҳот» ва «Донишнома»ро менависад». 

Умуман осори илмии Ибни Сино хеле бузург буда, ў дар тўли умри кўтоҳи худ зиѐда аз 
400 номгў асар навиштааст, баъзеашон аз он љумла асари 20 љилдааш «Китоб - ул - 
инсоф» аз байн рафтаанд.  Ба ғайр аз асарҳои дар боло номбаршуда, асарҳои машҳури ў 
«Китоб - уш - шифо», «Ҳикмат - ул - машриқийин» ва «Ал-ҳосил вал-маҳсул», ки қимати 
бузурги илмї доранд,  маълуманд. 

Устод  М.  Осимї  барњаќ  ќайд  менамояд,  ки  дар    таърихи  илм  ва  фалсафаи  
асрњои  миѐна  донишманд  ва  мутафаккири  тољик  Абўалї  Ибни  Сино,  ки  дар  
байни  мардуми  Шарќ  бо  номи  Шайхурраис  машњур  аст,  баѓоят  маќоми  баланд  
дорад. Ў  илми  њикмати   мутафаккирони  Юнони  ќадимро  аз   худ  карда,  ба  гуфти   
худаш   таълимоти  онњоро  ба  маъазњои    юнонї  муќоиса  намуда,  боз  њамин  такмил  

ва суръат   додааст [2, 43]. 
Мутафаккири   юнони   ќадим   Арасту аз қабили он мутафаккиронест, ки онҳоро 

дар оянда энсиклопедист номидаанд. Ў асосгузори  аксари  илмҳо ба ҳисоб меравад. 
Дар асри якуми мелодї Андроники Родосї асарҳои Арастуро љамъбаст намуда, онро ба 
система даровард, аз ин маълум шуд, ки ба ҳайъати фалсафаи Арасту чунин илмҳо ба 
мисли: мантиқ, физика (дар ин љо ҳамаи илмҳои табиатшиносї дар назар дошта 
шудааст), метафизика, математика, мусиқишиносї, грамматика, этика, политика 
(санъати идоракунии давлат), иқтисодиѐт, риторика (санъати суханварї), поэтика ва 

ғайраҳо дохил мешуданд. Азбаски Арасту, дарсҳояшро ҳангоми сайру гашт дар боғ ѐ 

соҳили баҳр мегузашт, шогирдонашро афинагиҳо «перипатетик» (сайругашткунанда) 
меномиданд. Арабҳо ин вожаро, чун «машшоъ» тарљума кардаанд.   

Абўалї   Сино  дар  фанни фалсафа асосан  пайрави  Арасту  буд,  мисли   Арасту   
дар  байни  материалзм ва  идеализм  мекалавид. Ба  таќозои  Абўалї   Сино  худоро  
сабаби  њастиии  олам  мепиндорад.  Вуљуди  мутлаќ  (яъне  худо)  сабаби   њастии  њамаи  
мављудоти  олам  аст,  мегўянд  ў. Аммо  бар  хилофи  мутакаллимон  дар  як  муддати  
муайян  офарида  шудани   оламро  рад    мекунад. Ба  аќидаи  ў,  олам  мисли   вуљуди   
мутлаќ  абадї  аст.  Ў  мегўяд,  ки  агар  љањонофарин  љовид   бошад,  пас   мањсули  
офариниш вай   низ  бояд  љовид  бошад.  

Баъди он ки Ѓаззолї фалсафаи Ибни Синоро, хеле амиќона омўхт, ба ради 
аќидањои файласуфон пардохт. Ў маљмўи масъалањои фалсафаи машшоияро дар бист 
масъала гирд овард ва мавриди муњокима ќарор дод. Ў ба чунин хулосае омад, ки 
аксари онњо мухолифи аќоиди ислом, алалхусус аќоиди ањли сунна мебошанд. Дар 17 
масъала аќидаи файласуфонро ў бидъат шумурд, мисли эътиќоди фалосифа бар он, ки 
илми нуљум аз ѓайб муталеъ аст, нуфуси (љонњои) инсонї мустањал мешаванд баъд аз 
Адам (нестї). Ѓаззолї махсусан ба се масъала (аќидаи файласуфонро дар ин маврид 
куфр мешумурд) зиѐд эътибор медињад.  

Дар системаи фалсафии Ибни Сино ба таҳлили масъалаи моҳияти ҳаракат, замон 
ва макон диққати зиѐде дода шудааст. Ҳаракат аз назари Ибни Сино љой иваз кардани 
љисм, тағйироти миқдорї ва табдили ҳолати он аст. Чунин шарҳи масъала барои 
фаҳмидани моҳияти ҳодисаҳои гуногуни табиат ” нашъу нумўъ, таназзул, инкишоф, 
табдил шудан аз як љисм ба љисми дигар ва ғайра аҳамияти бузург дошт. 
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Устод   М.  Осимї   дар  ин  љода  ба  аќидањои  Шайхурраис  алоњида  таваљљуњ   
кардааст:  Абуалї Сино  мисли  Арасту  ва  Форобї,   љисмро  иборат  аз  моддаю  сурат   
медонад.  Аммо    ў  бар  хилофи   Арасту  суратро  аз  модда  (материя)  муќаддаму  
афзал  мешуморад. Ба  аќида  ў,  сурату  модда  бидуни  њамдигар  вуљуд  надорад.  
«сурати  љисм,  - менависад  Абў алї  Сино,  - моњияте  аст,  ки  љисм  ба  воситаи  ў  
чизест,  ки  њаст.  Модда  он  аст,  ки  њомили   моњият  аст».  Яъне  модда   бе  сурат  
намешавад  ва  сурат  бе  модда,  зеро ки   пазирои   (њомили)  сурат  аз  вуљуди  њаюло  

собиќ  шуда  наметовонад [3, 221-222]. 
Њаракатро   ў  ба  маънои  васеаш  таѓирѐбиии  умумї   мефањмад.  Ибн  Сино  

њаракатро бе  се навъ  људо  мекунад:  њаракати  аразї,  ќасрї,  табий. 
Њаракати  арзї  њаракати  љисмест,  ки  он  дар   даруни  љисми   дар  њаракат  буда  

ќарор гирифтааст. 
Њаракати  табий ” њаракатест,  ки  сабаи  он  дар  худи  табиати  љисм  аст. Яъне  

сарчашмаи  њаракати  табий   дар худи  љисм  аст. Масалан,  шўъла  гирифтани  оташ,  
ба  замин майл  кардани  љисми  вазнин  ва  ѓайра.  

Академик   М.  Осимї  ба  хизматњои  беназири   Шахурраис дар  арсаи  илми  
љањон    бањои   баланд  медињанд: назари   Абўалї  Сино   оид  ба  «майл»  хеле  љолиби  
диќќат  аст. Ба  аќидаи  ў  «майл»  ќувватест,  ки  љисми  мутањаррик  аз  мутањаррик  
мегирад  ва  љисм  то  тамом  шудани  майл  њаракати   худро  давом  медињанд. «Бидон,  
ки љисмро  дар  ваќти  љунбиш  чизе  аст,  ки  онро  майл  хонанд». 

Ин майл   аст,  ки  боиси  давоми  њаракат  мешавад. Барои  аз  њаракат  боз  
доштани  љисм  неруи  муайяне  сарф  бояд  кард.  Ин  аќидаи  Ибни  Синоро  
Абулбарокот  ва  Ибни  Бољља  такмил   дода,  дастраси    мутафаккирони   Аврупо    
мафњуми  «импетус»   пайдо   шуд,  ки  ин  худи  њамон  майл  аст. Дар  охир    Галилео  
Галилей   ќонуни  инерсияро  кашф  кард. Њамин  тариќ,  ба  асоси    ќонуни  инерсия,  
ки яке  аз  ќонунњои  асосии  физикаи  муосир  мебошад,  хишти  аввалро  Абуалї  ибни  

Сино  гузаштааст [3, 222]. 
 Абуалї  Сино  ба  њастии  макону  замон  (фазову  ваќт)   ќоил  аст. Ба  аќидаи  ў,  

љисмњо    дар  дохили  фазову  ваќт  ќарор  гирифтаанд,   фазову  ваќт  шароити  зарурии  
олами  моддї  мебошанд. Сино  аќидаи  шахсонеро,  ки  њастии    фазову  ваќтро  инкор  
мекарданд  ѐ  фазову  ваќтро  аз   љисм  људо  тасаввур   мекарданд,   танќид  карда   
менависад,  ки  фазою  ваќт   људо  аз  љисм  маънї   надорад.   

Ваќтро    Абуалї  Сино  ба  њаракат  пайваста  мешуморад:  агар  њаракат  

набошад,  ваќт  њам  намешавад,  мегўяд  ў  [1, 45].  
Устод  Осимї  ба   аќоиди    фалсафии  Шайхурраис   муносиб арљгузорї  карда ба  

чунин  хулоса  меояд:  аќидањои  фалсафии  Абўалї  ибни  Сино  чї  дар  Шарќ  ва  чї  
дар   Ѓарб    васеъ  интишор  ѐфта,  ба  афкори  фалсафаии  ќарнњои  баъдина   таъсири  
калоне  расонидааст. Аз  љумла,  ратсионализми  Абўалї   ибни  Сино   афкори 
мутафаккирони Аврупо  таъсири  калон  расонидааст. Пайравони   Абўалї   ибни  Сино  
дар  Шарќ    Насриддини  Тўсї,   Умари  Хайѐм,   Ќутбиддини  Шерозї  ва дар  Ѓарб  
Ибни    Туфайл,  Ибни  Боља,  Ибни  Рушд,  Рољер  Бекон  ва  дигарон  таълимоти  ўро   
такмил  додаанд  ва ба  ин  минвол  таъсири  Абуалї  Сино  ба  инкишофи  фалсафа  боз  

њам  пурзўртар  шудааст [3, 223]. 
Дар  маљмўъ,  метавон  гуфт,  ки олими  барљаста   академик  Муњаммад Осимї  

дар  рушди  илм  ва дар  омўзиши    осори мутфаккирони  фалсафаи  тољик  хеле 
назаррас  аст. 

Адабиѐт: 
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ва муаллифи  пешгуфтор  -Ѓаффор  Ашўров,  аъзо-коореспонденти  АИ  ЉТ 
Академияи  Илмњои  Љумњурии  Тољикистон. Институти  фалсафа  ва њуќуќ.  
Душанбе,  2000. -446  с. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТАДЖИКСКОЙ СЕМЬИ  

 В КРАТКО - ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

 

Патриархальная семья, которой присуще сохранение крепких родственных связей с 

другими поколениями – это группа людей, состоящая из мужа, жены и детей. В таких союзах 

главную роль играет мужчина: он принимает решения, обеспечивает жену и детей всем 

необходимым и имеет право последнего слова. 

Формирование форм у семьи таджиков могло бы  быть  приурочено  смену одной 

формы  семьи  другой. Следует отметить, что  эта проблема была исследована русскими 

учеными [2]. Известно, что в одну и ту же  историческую  эпоху  не  только  разные  народы   

находились  на  различных  ступенях  общественного развития, но сплошь да ряд на 

различных  ступенях находились  и   отдельные  группы  одного  и  того  же  народа. Степень  

развития  земледелия  или  скотоводство,  промыслов  и ремесла,  товарных  отношений,  

денежного  хозяйства,  городской   жизни  и т. д.  – все  это  накладывало  свой  отпечаток  и  

на  такие  институты,  как семья,  брак  и  т.п. Поэтому не случайным является тот факт, что 

даже в древних  обществах   Востока  (например,   Ассирия,  Иран)   наряду с достаточно 

архаичными социальными и семейными институтами, такими как родоплеменная 

организация, материнское право, групповой  брак, мы   встречаем и столь развитие формы 

брачное обеспечение жены, приданое.  

Парная семья возникла  на  рубеже  между дикостью  и  варварством,   большей  частью  

уже  на   высшей  ступени  дикости,  кое-где   лишь  на  низшей  ступени  варварства.  Это  - 

характерная  форма  семьи   для  эпохи   варварства, так   же  групповой  брак -  для  дикости,  

а  моногамия  -для  цивилизации  [5, 225]. 

Моногамная  семья   возникает   из  парной  семьи,  как  показано    выше,  на  рубеже  

между   средней   и высшей  ступенью  варварства;   ее    окончательная  победа - один из 

признаков наступления  эпохи  цивилизации.   Она  основана   на  господстве   мужа   с  

определенно   выраженной  целью рождения детей, происхождение которых от 

определенного отца не подлежит сомнению, а эта бесспорность   происхождения   

необходимо потому, что  дети  со временем  в  качестве  прямых наследников должны 

выступить во владение отцовским имуществом. Она  отличается  от парного брака гораздо 
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большей  прочностью брачных уз, которые теперь  уже  не  расторгуются  по   желанию  

любой  из  сторон. Теперь  уже,  как  правило,  только  муж  может  их  расторгнуть  и  

отвергнуть  свою  жену. Право на супружескую   неверность  остается  обеспеченным  за  

ним  и  теперь,  во  всяком  случае,  в силу  обычая… [5,229]. 

Не следует в этой связи забывать, что в древних государствах  Востока  существовал, 

как известно, резкий контраст между сравнительно  высокоразвитой  жизнью городов и 

часто еще варварской периферией,    между оседлым и кочевым населением, наконец, между 

различными   общественными  классами. 

В качестве одного  из  наиболее  конкретных  примеров  высказанного  нами  

положения   позволим  себе  обратиться  к  материалам  сасанидского  времени;  они  

относятся,  правда,  не  непосредственно  к  Средней  Азии,   а  к соседнему Ирану, [3, 19]  не  

могут  быть рассмотрены как близкая  аналогия. Для сасанидского времени вопрос о смене 

большой  патриархальной  семьи  малой  детально  изучен   М.М. Дяьконовым   на  

основании  анализа   сасанидского  судебника «Матакдани  хазар  датастан»,  содержащего  

главным   образом   статьи,  касающиеся  имущественного  и  семейного права [2, 19]. 

«Усиление имущественной дифференциации внутри сельской    общины,  -пишет  М.  

М.  Дьяконов,  -ярко  выявилось  в  судьбе  «дыма».  О  том,  что большесемейная   домовая  

община  еще  играла   в  Иране  важную  роль,  мы   можем  судить  по  ряду  указаний  

сасанидского  судебника.  В  нем  мы  постоянно  встречаемся   с термином,   hamdutakan -   

«однодымцы»,   члены большесемейной общины,  с  термином,  обозначающим   совместное   

владение   имуществом  такой  семьи [3, 21]. 

«По-видимому, к 5 в. мы можем говорить  о  далеко зашедшем  распаде   

большесемейной общины  и  растворении  ее  в  соседской общине.  В  связи   с этим  

происходить   в  изменение  значения  термина katak –xvatau   (катак –хватай ) кед-худа).  

Первоначально  этот  термин  обозначал  главу   большесемейной   общины,  а  в  более  

позднее  время  - сельского   начальника,  выделившегося   из  среды  односельчан  и 

несущего  определенные  административные  и  фискальные  функции» [2, 281-282]. 

В примечание к данному  отрывку  сказано  следующее:   «Необходимо  отметить  

явные   признаки  разложения  этого  института.  В   ряде  случаев  в  судебнике  приведены  

расходящиеся мнения  авторитетов,  причем  всегда   второе   (более позднее), мнение 

оказывается   в  пользу  индивидуальной  семьи» [2,105]. 

В другом примечании М.М. Дьяконов  отмечает,  что  в  сасанидский   период семья 

несла в себе еще  значительные пережитки родовых  отношений ,  хотя  одновременно  с 

ними  возникали  новые  формы  брака,  что  наряду с древними  пережитками  в  семейной  

жизни, увеличением  значения главы  семьи  намечался  и  переход  к  другим  формам  

отношений [3, 22]. 

Вопрос  о  состояния  большой  патриархальной  семьей  у  кочевников  и  

полукочевников  специально  занимался  С. М.  Абрамзон   и предложил  свои  концепцию. 

 С.М. Абрамзон  критикует  отдельных  авторов,  отрицавших  вообще существование  

данной  формы  у  кочевников  и считавших,  что  у них  на  смену  родовой  организации  

(надо  предполагать,  с  характерной  для  последней парной семьей) непосредственно 

приходить малая  индивидуальная, т.е. моногамная семья. Из всей совокупности  

высказываний С. М.  Абрамзона вытекает, что у кочевников патриархальная семья,  

безусловно,  имела  место  и  являясь  необходимым звеном и эволюции форм семьи, но  

отличалась  некоторыми  особенностями,  специфическими  для  кочевого  быта  [2, 232].  

С. М.  Абрамзон  считает,  что  начало  перехода  от  господства  патриархальных  

семейных  общин к малой  семьи  у кочевников  Средней  Азии может быть отнесено к 

середине 1 тысячелетия н. э.  и  что переходный  этап завершился к  Х-Х11  вв., когда малая 

семья становится уже  преобладающим  типом  семьи.  Одним   из  очень  веских  доводов   в 

пользу  этого  мнения,  приводимых автором,  служить  указание  В.В. Радлова  на   полное 

изменение терминологии родства  в  орхонских и енисейских  памятниках,  что,  как  

известно,  является  характерной  чертой  для  периода  перехода  к  моногамной  семье. 
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Однако,  по  видимому,  так  же  как  и  в среде  оседлого  населения  Средней  Азии  и 

Ирана,  разложение  большой  патриархальной  семьи   и  становление  малой  семьи у 

кочевников  далеко  не  везде  происходило  равномерно, что, вероятно, зависело  от 

указанных нами  выше  причин,  которые  препятствовали   распаду   патриархальных  семей  

и  их  большей  или  меньшей  консервации [3, 123]. 

Патриархальная семья, очевидно, сложилась  еще  в 1  тысячелетии  до  н.э., ее расцвет  

относится  к  первым  векам  н. э., а  затем  ее  начинает  вытеснять  новая  форма – малая  

семья,  причем  в  городах  и вообще  более  развитых   районах  эта  смена происходила уже  

в  средине  1  тысячелетия  н. э., а на кочевой периферии -  в  Х-Х11  вв. Однако  в  более  

экономически отсталых районах процесс распада больших патриархальных семей затянулся 

до конца Х1Х-начала ХХ в. т.е. фактически до Октябрьской  революции [3,201]. 

Таким образом, для средней Азии  и  Ирана наиболее широкое  бытование большой 

патриархальной семьи приходится на  вторую половину  1  тысячелетия до н.э. и первую 

половину 1 тысячелетия н.э., когда  большинство   народов  этих  стран  находилось  на  

стадии  раннеклассового   (рабовладельческого) общество со сложившейся  

централизованной  властью  (Ахменидское  и   Парфянское  государства,  Кушанское  

царство  и др.)  Середину  1  тысячелетия  н. э..  для  Средней  Азии  и  Ирана  историки  

считают переломным  периодом,  временем  перехода  от  рабовладельческой    формации  к  

феодальной.  По-видимому,  в это  время   начинается  также  и  процесс распада большой  

патриархальной  семьи еще  долго  сосуществует  со  своей  преемницей  в  условиях  

феодализма,  а в  ряде  мест  сохраняется  столь  же  долго,  сколь  существует  и  сама  

феодальная  формация. 

Вышесказанное позволяет сделать  еще  и  такой  вывод:  как  оседлому  населению,  

так  и  кочевникам  в  одинаковой     степени  были  свойственны  обе форме семьи - 

патриархальная и малая. Таким образом,  форма  хозяйства  и  быта  в  данном  случае  не  

влияла  на  форму  семьи.  

Что  же  касается  смены  одной  формы  семьи  (патриархальной)  другой   (малой),  то  

здесь  решающим  фактором  было,  видимо,   развитие    форм  собственности  (от  общинно-

родовой,  коллективной,  к частной),  тесно  связанное  с   характером  развития  хозяйства  

от  натурального  к  товарно-денежному. Чем более  стойкой  сохранялся   натуральный  

характер  хозяйства, как например, в труднодоступных горных долинах  Таджикистана, тем 

дольше сохранялись общинные институты,  и в частности  большие патриархальные семьи. 

Большая  патриархальная семья у горных таджиков, пожалуй,  сохранилась в более  

целом  и  нетронутом  виде,  чем  у  других  оседлых  народов.  Районом   ее  

распространения    были   долины  верховья   Пянджа  (в особенности  долина  р. Ванджа),  

Ягноба  и  другие  труднодоступные  долины  горного Таджикистана.  Численность  каждой  

такой  семьи  в  долине Ванджа доходила от 20-22 до 50-54 человек. Семьи эти,  

основывавшиеся  на  принципах  агнатного  родства,  состояли  из  одного  или  нескольких   

стариков-братьев,  родных  или  двоюродных,  с  женами,  их  сыновьей  с  женами,  

незамужних  дочерей,  внуков,  также  с  женами,  а  иногда  даже  и правнуков.   Такая  

большая  семья  жила  в  одном  доме  массивной  постройки,  причем   для  каждой  

семейной  пары    была  отведена   соответствующая   часть  помещения;  в  Ягнобе   большая  

семья  жила  в  примыкающих  друг  к  другу  помещениях,  расположенных  под  одной 

крышей. Большие семьи владели сравнительно большими  земельными  участками  и  

значительными  количеством голов  скота.  Семьи  эти  являлись  обычно  зажиточными,  чем  

малые  семьи [6, 123]. 

Относительное бытование в  недалеком   прошлом  у припамирских  народностей  

больших  нераздельных семей имеются сведения в трудах  многих  исследователей   этого  

края.  

Еще  в  конце  Х1Х  и  начале  ХХ  в.  большая  семья   являлась  основной  

преобладающей  формой  семьи.   семья  обозначалась   терминами  «буна», независимо от 

количества ее членов.  В  среднем  семьи  насчитывала  до   30-40,  а  в отдельных   случаях  
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и  до  60-ти  человек,  живущих  в  одном  доме. Такой  дом  назывались  «чид». В  состав  

каждой  семьи,   помимо  главы  семьи  и  его  жены,  входили  их  потомки  до  трех   и  

более  поколений,  а  также,  по  нашим  данным,  нередко  и  другие   родственники  главы  

семьи  по боковой  линии - престарелые  сестры,  братья  и племянники [6,77]. 

… как  отмечалось  выше,  большая  семья   состояла  из  нескольких   барачных  пар. 

Внутри  дома  каждая   из  них  имела  определенное   место.  Самое  почетное  место  в  доме 

– «барнех» (часть  нары  напротив  очага)  -принадлежала  главе  семьи.   Ближе  к  нему  

выделялось  место  для  семьи  старшего сына  и  так  далее. Около  каждой  брачной пары,  

имеющей  грудных детей, ставилась  колыбель  (―ѓўк‖)... Главами  дома  считались   старшие  

семьи,  часто  отец и мать. Назывались они ―катанаки  хона‖  (букв.-  ―большаки  дома‖).  

Главенство   передавались  по  наследству [6,78]. 

У  горных  таджиков  существовала  большая  патриархальная  семья,  которая  

сохранилась  вполть до Октябрской революция  в  наиболле  глухих,  изолированных   

районах – в  Припамире,  дарвазе,  Вахио-боло   инекоторых  других.  Эти  большие  

патриархальные  семьи  в  прежнем  время  обычно  не  разделялись  или  разделись  только  

тогда,  когда  достигали  слишком  больших  размеров, но и  в этом  случае  происходило  

выделение  отдельных  семей,  но  не  лиц,  котрые  имели  бы  право  на  определенную  

часть  имущества [4, 67]. 

Многоженство в  горном Таджикистане не было  распостраненным  явлением;  обычно  

две  жены (редко  больше)  имели  люди  зажиточые  или  принадлежавшие  к  местной  

феодальной  верхушке, а также главы  больших  патриархальных  семейных  общин [4, 73]. 

Таким образом, формирование семьи у таджиков произошло с развитием общества и с 

появлением жилищно-брачных отношений, характеризующиеся моногамной, парной и 

патриархальной формами. 
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роњбарї,  тањкими  давлатдорї,  солими љомеа,  пойдориву  уствории  оила   таъкид  
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2. Фармони  Президенти  Љумњурии   Тољикистон  ‚Дар  бораи  тадбирњои   баланд   
бардоштани  маќоми   зан  дар  љомеа‛ №5, 3.12.1999; 

3. Ќарори   Њукумати   Љумњурии   Тољикистон  ‚Дар  бораи  ба  низом   
даровардани  ќабули  духтарон  ба  мактабњои олии  љумњурии   Тољикистон  тибќи  
квотаи  Президенти  Љумњурии   Тољикистон‛. 19.04.2001, №199; 
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мардону  занон  дар  Љумњурии  Тољикистон   барои  солњои  2001-2010‛. 8.09.2001, 
№391; 

5. Ќонуни  Љумњурии  Тољикистон  ‚дар  бораи  кафолатњои  давлатии  
баробарњуќуќии    мардону  занон  ва  имкониятњои  баробари  амлигардонии  онњо.01. 
03.2005, №89; 
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Тољикистон  аз  њисобу  занону  духтарони  лаѐќатманд  барои  солњои  2007-2016‛. 
1.11.2006, №496; 

7. Ќарори   Њукумати   Љумњурии   Тољикистон   ‚Дар бораи  таъсиси  грантњои  
Президентї   барои  рушди  соњибкории  хурду  миѐна,  ба  касбомўзї  љалб  намудани  
занону  духтарон,  баланд    бардоштани  маърифати  њуќуќии  онњо  ва  фароњам  
овардани  љойњои  нави  кор барои  солњои 2006-2010‛.  4.07.2006,  №307; 

8.  Ќарори   Њукумати   Љумњурии   Тољикистон   ‚Дар  бораи  стратегияи  миллли  
фаъолгардониии  наќши  занон  дар  Љумњуриии  Тољикистон  барои  солњои  2011-
2020‛.29.05.2010, №269. 

Пешвои   миллат  таъкид  менамоянд,  ки  дар  таърихи   таммадуни  
чандњазорсола  занон   наќши  басо  бузургу  сањми  арзанда   гузоштаанд.  Дар  
сањифањои    дурахшони  таърихи  миллатамон  номњои  Гурдофарид,  Томирис,  
Рухшона,  Маликаи Бухорхудот,  Робияи    Балхї,   Мањастии  Хуљандї,  Зебуниссо,  
Нодира  ва дањњо   модарону  хоњарони   хирадманду    фарзона,  донишманду  оќила,  
размадаву  љасур  бо  њарфњои  заррин  сабт  шудаанд,  зеро   кору  пайкори  онњо  то  
њанўз  намунаи  ибрат,  сабаќи  зиндагї,  сазовори  пайравї  ва ифтихори  миллати  

тољик  мебошанд‛ [1].  Шуљоати   занон  ва  духтарони  тољик  дар  арсаи  зиндагї  дар  

шаклњои  гуногун  равнаќу  ривољ  ѐфта   сайќал  гирифтааст.  Алалхусус,  иштироки  
онњо  дар  Љанги  Бузурги  Ватанї  назаррас  аст.  Соли  1942  11    нафар   бонувони  
тољик  ба  хоњиши  худашон   бо  сардории  санъаткор    Саломат Сангинова   ихтиѐран  
ба  љанг  рафтанд.  Лочиндухтари  тољик  Ойгул  Муњаммадљонова  зодаи  дењаи  Шинги  
шањри  Панљакет  аст.  Ў  дар  задухўрдњои  майдони  љанг  ширкат  варзида,   чандин  
тайѐраи  душманро   аз  њаво   ба  замин  афтонд.   

Барои  шуљоат  ва далерї  Ойгул  Муњаммадљонова  бо  ордени Ленин  
мукофотонида  шудааст.  Њамин  тавр,  шуљоати  занони  тољик  дар  мавридњои   
гуногун  сурат  гирифта,  эътибори  халќу  миллатро  баланд  бардоштаанд.  Њоло  дар  
давраи  истиќлол   занону  духтарони  мо  бояд  аз  гузаштагони  худ  ибрат  гирифта  

барои  дифои  шарафи  шахсї  ва  шарафи  миллї  тайѐр  бошанд [3, 218]. 
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Пешвои  миллат  Пайѐми  дар   ин  сола  таъкид   доштанд,  ки Занону духтарон 
дар ҷомеаи имрӯзаи мо нақши фаъол дошта, дар аксари соҳаҳо, бахусус, дар бахшҳои 
иҷтимоӣ бештар кору фаъолият менамоянд. 

Ҳоло шумораи занон дар соҳаҳои маориф беш аз 70 фоиз, тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоӣ 67 фоиз, фарҳанг 51 фоиз ва дар сафи хизматчиѐни давлатӣ 23,3 фоизро ташкил 
медиҳанд. 

Дар соҳаи кишоварзӣ низ саҳми занону духтарон бисѐр арзишманд мебошад. 
Мо минбаъд низ ҷиҳати амалӣ намудани Фармони Президент доир ба баланд 

бардоштани мақоми иҷтимоии занон дар ҷомеа чораҳои зарурӣ андешида, занону 
бонувони лаѐқатмандро ба вазифаҳои давлативу роҳбарӣ ҷалб мекунем.  

Бовар дорам, ки дар интихоботи дарпешистодаи Маҷлиси намояндагон ва 
маҷлисҳои маҳаллӣ шумораи бонувон бештар мешавад ва онҳо дар корҳои ҷамъиятӣ 
низ фаъолона ширкат хоҳанд кард. 

Бо қаноатмандӣ изҳор медорам, ки занону бонувони мамлакат дар татбиқи 
сиѐсати давлат баробари мардон кору фаъолият намуда, дар рушди ҷомеаи демократӣ 
ва ҳуқуқбунѐду дунявӣ саҳми арзанда гузошта истодаанд. 

Мо минбаъд низ дастгирии занону духтаронро густариш бахшида, ташаббусҳои 
созандаи онҳоро дастгирӣ менамоем. 

 Намунаи олитарини ҳаѐти якҷояи инсонҳо, албатта оила мебошад. Оила дар 
натиҷаи никоҳи байни зану мард ба вуҷуд меояд. Муносибатњои  оилавї  

муттањидшавииии табиї  мебошад [5,145].    Мувофиќи   маълумоти  оморї   оид  ба 
оила 10  моњи  соли  2019   дар  вилояти  Суѓд  16  775   оила  бунѐд  гардид,  3552  оила  
бекор  гардид. Аз  љониби   занон  810  љиноят,  98   нафар  худкушї  ва  сўиќасд  ќиѐс  ба  
соли  гузашта   4  адад  худкушї  кам,  240   љиноят  зиѐд  гаштаст. 

Дар  илми  њуќуќи   оилавї  зери  мафњуми   ќатъ  гардидани  ањди  никоњ   ќатъ   
гардидани   муносибатњои   њуќуќии   байнињамдигарии  њамсарон   фањмида  мешвад,  
ки  вобаста  ба  бастани  аќди  никоњ  ба  вуљуд  омадаанд. 

Бо  назардошти  муќаррароти  моддаи  16  КО  ЉТ  асосњои   зерини  ќатъ  

гардидани  аќди   никоњро  зикр  кардан  мумкин  аст: 
а)  вафоти  яке  аз  њамсарон; 
б)  ба  таври  судї  вафотѐфта  эълон  намудани  яке  аз  њамсарон; 
в)  бекор  намудани  аќди  никоњ  дар  асоси  аризаи  зан  ѐ  шавњар  ѐ  њардуи  онњо,  

васии   зан  ѐ  шавњаре,  ки  суд  ўро  ѓайри  ќобили  амал  эътироф  намудааст,  инчунин   

прокурор [4,177]. 
Оила ба ҳаѐти ҷомеа тавассути таваллуду тарбияи кӯдак, ташкили хонавода, 

шароити мусоиди зиндагӣ ва ҳастӣ, рушди ҷисмонию равонӣ ва маънӣ мепайвандад. 
Барои солим нигоҳ доштани оила муҳим аст, ки аъзои он пеш аз ҳама, муносибати 
худро дар доираи ҳамдигарфаҳмӣ, эҳтироми тарафайн, нигоҳ доштани шаъну шараф ва 

эътибори ҳар як аъзои оила ба роҳ монанд. Мавқеъ ва нақши оила дар ҷамъият хеле 
бузург буда, он асоси давлатро ташкил менамояд,  ки  дар  асоси  он  робитаи 
пайвасткунандаи  оила  никоњ   муњим  аст. 

Никоњ  муносибати  њуќуќии  зан   ва  мард,  ки  аз  рўи  ќонун  ба  расмият 
дароварда  мешавад. Никоњ  ањди  муќаддас  ва  суннати  бани  одам  мебошад. Никоњ  
бо  ишќу  муњаббат,  озодона  ва  ихтиѐрї  бояд  баста  шавад. Волидайн вазифадоранд, 
ки нисбат ба тарбияи фарзандон ғамхорӣ намоянд, онҳоро ҳамчун шахсони арзандаи 
ҷамъият ба воя расонанд. 

Ќонунгузории   оилавии  Љумњурии   Тољикистон   тарз   ва  шаклњои   гуногуни  
њифзу  њуќуќи  оилавиро   пешбинї   менамояд,  ки  онњо  аз   рўи  мазмуну   моњияти  
њуќуќї   ва  тарзи амалишавї  гуногун  мебошад. Шакл  ва  тарзњои  њифзи  њуќуќи  
оилавї   ба  намудњои  муайян   тавсиф  карда  мешванд. Ба  намудњои  муайян  тасниф  
карда  мешванд.  Ба  намудњои   муайян  тасниф    гардидани  шакл  ва  тарзњои  њифзи  
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њуќуќи   оилавї  имкон   медињад,  ки  омўзиши   мазмуну  моњият  ва  тањлилу   татбиќи  
онњо   содда  гардонида  шавад. 

Дар    Ќонун  моддаи  6   ‚Баробариии  њуќуќ   ва  ўњдадорињои  падару  модар‛  
омадааст,  падару модар, новобаста ба он ки якҷоя ѐ ҷудо зиндагӣ мекунанд, дар 
таълиму тарбияи фарзанд ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои баробар доранд, ба истиснои ҳолатҳои 

пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон [7]. Дар баробари ин, оилаҳое 

низ ба назар мерасанд, ки ба тарбияи фарзандон чандон эътибор намедиҳанд. Ин ба 
ташаккули шахсияти онҳо таъсири манфӣ расонида, тарбияи минбаъдаи онҳоро 
мушкил мегардонад. Танҳо ҳаваси тарбияи фарзанди хуб кардан кам аст, барои ин аз 
ӯҳдаи тарбияи ӯ баромадан лозим. Ҳар як волидайн бояд ба хубӣ дарк намояд, ки 
тарбияи фарзанд яке аз паҳлӯҳои муҳими ҳаѐти мост. Тарбияи хуб сарбаландӣ, бахту 
саодат ва ифтихор, тарбияи бад шармсорӣ, бадбахтӣ ва хиҷолатмандии мо дар назди 
ҷомеа мебошад.  Аз ин рӯ  бояд,  тарбияи фарзандро на танҳо кори шахсӣ, балки ҳамчун 
масъулият ва қарзи шаҳрвандї дар назди ҷомеа  мебошад. 

Њуќуќшиносон  таъкид   менамояд,  ки  зери  мафњуми   уњдадориии   падар  ва  
модар  оид  ба  таълим  ва  тарбияи  кўдак  уњдадориии  падару  модар  на  танњо  назди  
кўдак,  њамчунин  уњдадории  падару  модар  дар  назди  давлат  низ  фањмида  мешавад.  
Зарурати  таъмини  таълим  ва  тарбияи  кўдак  аз  љониби  давлат  бо  он асоснок  карда  

мешавад,  ки  ‚насли  љавон  моњиятан  мењмонњои  ваќти  њозира  ва  соњибони  њаќиќии  
оянда  мебошанд,  ки  он  мантиќан  њозираи  онњо  буда,  аз  насли  калонсол  њамчун  
мерос  ќабул  карда  мешвад‛. Вобаста  ба  ин падару  модар  њуќуќ  надорад  ба  
ўњдадории  фарзандони  ноболиѓи  худ  њангоми  амалї  намудани  таълим  ва  тарбияи  

кўдак  даъво  намоянд [6, 260]. 
Пешвои  миллат   таъкид  менамояд,  ки  ‚падару  модар  вазифадоранд,  ки  тибќи   

арзишњои  миллї  ба  фарзанди   худ  номи  нек  гузоранд,   барои  саломатї,  инкишофи   
љисмонї,  маънавї  ва  ахлоќии  онњо  ѓамхорї  намоянд  ва  фарзандро   дар  рўхияи 
эњтиром  ба  Ватан,   эњтироми  падару  модар  ва риояи  арзишњои   милливу  
умумибашарї   тарбия  намоянд‛.   Дар   ќонун   низ  омадааст,  ки  ‚ба фарзанд тибқи 
арзишҳои миллӣ номи нек гузоранд‛(Ќонун, 7).   Ба  аќидаи  Ал-Ѓаззолї,    тибќи  раъйи  
волидайн  рафтор  намуда,  ба  дуои  хайри  онњо  сазовор  шавад;  дили  онњоро  
мамнун  кунад  ва  бо  тўњфањо   шод  гардонад;  агар  волидайн  ба  кори  ношоям  
водор  намоянд,   бо  нармї  бад  будани  онро  фањмонад;  дар  њолати  хашмнокии  
онон  дасташонро  бўсида,  ором  намояд  ва  ба  зулми  онњо  низ  сабр  кунад;  падар  
ва модари  пирро  набояд  танњо  гузошт  ва  онњоро  аз  муомилаи  нохушии атрфиѐн  
њимоя  кард;   фарзанд    то  њадди  имкон  ба  волидайн  ѓамхорї  намояд;  зеро,  онњо  
солњои   зиѐд  хидмати  фарзандро  иљро  карданд,  то  ки ў  ба  воя  бирасад;  баъд  аз  
вафоти  падару  модар  доимо  онњоро   ѐдоварї кунад   ва  ба  хоњару  бародарони  
волидайн  њам  бояд   муносибати  нек  намояд. Ѓамхорї  накардан  ба  волидайн  
хилофи  одоб  аст,  ки  фармудааанд:  ‚Ба  падару  модар  некї  кунед,  агар  пиру  хаста  

гарданд,  ‚уф‛ нагўед  ва ба  онњо  бо нармї  сухан  гўед...‛ [8,23].   
Олим  ва  арбоби  давлат  С.  Ятимов   муътаќид  аст,  ки  ‚И.  Кант   арзимандии   

натиљаи   тарбияро  дар  он   мебинад,  ки  агар  фарзанд   тавонад,  њолатњои  
ѓайричашмидоштї  рўзгорро  мардонавор  паси  сар  намояд. ‚ Ў   бояд  хеле  барваќт   
њатмиреро ,  ки  љомеа  (атроф)  ба  вай  нишон  медињад,   бинад ,  эњсос  намояд.  Барои  
он  ки  аз  уњдаи  вазифаи  мушкили   дар  пешистодааш  барояд,   худро   эњтиѐт  карда  
тавонад,   ќудрати  тоќат  карданро   дар  рў  ба  рўи  мањрумиятро  дошта  бошад,. 
мењнат  кунад,   зањмат  кашад,   ба  дастмузд  муяссар  шавад,  ки  дастнигар  намонад‛ 

[9, 5].  Тарбия  фарзанд    волидайн,  алахусус  ба  зан   вобаста  аст. Дар  ин  љода  ба  
масъала Муњаммади  Ѓазоллї  ањамияти  љиддї   додааст. Ў    зани  масъумараро   бо  
истилоњњои «неъмати   бењтарин»,   «ќалъаи   мустањками  шавњар‛  ва   барои  мард  
‚афзал  аз  тамоми  сарват‛   тавсиф  намуда,  боиффатиро чун  шикасти  нафс  ва  ѓазаб  

маънидод  мекунад [8,12]. Ў барои  бунѐди  оила   занеро  маќбул  мешуморад,  ки  
соњиби  чунин   хислатњо  аст:  покнињод  ва  зебоандом   бошад,  барои  никоњ  аз  мард  
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моли  зиѐдеро  талаб  накунад,  аффифа  ѐ  муљаррад  бошад,  ки  танњо  ба  шавњараш  
дил  бандад (зани  шавњардида,  њамоно  умед  аз  шавњари собиќи  худ  кунад);  насаби  
пок  дошта  бошад,  ки  нишонаи  боадабї  бувад,  зани  бенасаб  ва  бадхулќ  фарзандро   
тарбия  карда  натовонад.  Ў  ба  мард  тавсия  медињад,  ки  њамхуни  худро  набояд  ба  

занї  гирад,  эњтимол,  ки  кўдак  носолим  таваллуд  шавад;    агар  бо  назардошти  мол  
ва мансаб  никоњ  барпо  кунад,  фиреб  хўрад,  ѐ ки  аз  оилаи  нисбати  худ  доротар  

њамсар  гирад,  ба  таъсири  он  хонадон  хоњад   афтод [8,19]. 
Ѓаззолї  оиди    сифатњои  зан  дар  фасли  ‚ Зикри   сират  ва хўи  занон‛  чунин 

овардааст:‚Бидон, ки љумлагї  хўи  занон  бар  дањ  гуна  аст  ва  њар  ба  сифати  чизе  
аз  њайвонот  монанд  аст:  яке  чун  хук,  дувум чун  каппї,  сеи  дигар  чун   саг,  
чањорум  чун  мор, панљум  чун  астар,  шашум  чун  каждум,  њафтум  чун  муш,  њаштум  
чун  кабўтар,  нуњум  чун   рўбоњ,  дањум  чун  гўсфанд‛. Пас,  дањ  сифате,  ки  
мутафаккир  баѐн  намудааст,  агар   воќеан,  шоистаи  хўйи  занон  бошад,  бар  мардон  
низ  дахл  дорад.  Зеро, занон  аз  љинси  мардон  ба  вуљуд  омадаанд  ва  табиист,  ки  

бо  њам  пайвандї  доранд [8,14]. 
Њамин  тавр,    хусусияти  асосии   оилаи  давлати  њуќуќбунѐд   аз  он   иборат  аст,  

ки  дар  он  мавќеи зан   аз  љињати  њуќуќї,  моддї   мутеъ  набуда,  рўњияи  итоаткорї  

ва  маљбурї  надоранд.  Бинобарон,   барои  пешрафту  тараќќиѐти  љамъият,  баланд   
бардоштани  дараљаи  моддиву  маънавии    њаѐти  халќ   ва  тарбияи  насли  наврас  
њиссагузор  мебошанд.    
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халќи тољик  
 

НАЌШИ ЭМОМАЛЇ РАЊМОН ДАР РУШДИ АРТИШИ МИЛЛЇ 
 

23-феврал Рўзи таъсиси Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон мебошад. 
Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон зодаи истиќлолият буда, бо дастгирии 
бевоситаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ” Пешвои миллат,  Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон  муњтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шароити вазнини иќтисодию бўњрони 
сиѐсї таъсис ѐфтааст. Бинобарин, мо бояд шукронаи истиќлолият ва шукронаи ин 
хонаи обод намоему дар ободтар гаштани Ватани азизамон сањми хешро гузорем. 
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Мафњуми Ватан ва бузургдошти он аз ќадим дар арзишњо ва анъанањои 
миллиамон мавкеи муњим дорад. Ин мафњум дар худ љойи таваллуду мањалли зисти  
одамон, шањру вилоят ва мамлакатро ифода мекунад. Соњиби манзилу макон, сарпаноњ, 
оила ва фарзандон будан низ ба тарзи хос мафњуми Ватанро ифода мекунад.  

Санаи 23 феврали соли 1993 дар солномаи Ватани азизи соњибистиќлоламон 
њамчун рўзи фаромўшнашаванда сабт шудааст. Зеро њамон рўз дар Љумњурии 
Тољикистон ќуввањои мусаллањи миллї созмон дода шуд. Ин амал бо ташаббуси 
Сарвари давлатамон, Пешвои миллат Эмомалї Рањмон сурат гирифт ва минбаъд 
њамчун омили сулњу суботи кишвар, њифзи марзу бум ва таъмини амнияти мардум 
хидмат кард.   

Мардуми Точикистон марњилаи вазнини солњои аввали истиќлолиятро паси сар 
намуда, бањри бунѐди љомеаи демократї, њуќуќбунѐд, дунявї ва ягона талош меварзанд. 
Асоси мустањками амалї намудани тадбирњои  созандагиву бунѐдкорињо ин њукмфармо 
будани сулњу салоњ дар љомеа, якдигарфањмї ва якдилии мардум, њамзистии њамаи 
сокинон ба шумор меравад. Дар музаффариятњои ба даст омада њиссаи  Ќуввањои 
мусаллањ муносиб аст.  Зеро Артиши миллї ” кафили боэътимоди соњибистиќлолї, 
бехатарии кишвар ва ягонагии марзу бум мањсуб меѐбад.   

Дар солњои истиќлолият бо рањнамоии Пешвои миллатамон Эмомалї  Рањмон  
ислоњоти Артиши миллиамон ба роњмонда шуда њифзи  Ватан  њамчун  бошарафтарин 
касб эътироф гардид. Нуфуз ва эътибори хизматчиѐни њарбї сол аз сол боло рафт.  
Имрўзњо агар дар кўю кўча шахсеро бо либоси њарбї бинем ба ў бо њавас ва ифтихор 
назар меафканем.  Афроде, ки таќдирашро бо њимояи Ватан пайваст намудааст,  мењру 
эътибор, ѓамхории Пешвои миллатро њамешагї эњсос мекунад. Ин эътиборро дар 
таъмини хизматчиѐни њарбї бо љойи зист, додани рутбањои њарбиву мукофотњои 
давлатї, фиристодани арзандатарини онњо барои идомаи тањсил дар бонуфузтарин 
мактабњои олии њарбии кишварњои дуру наздик эњсос кардан мумкин аст.  
Соњибистистиќлолии  њар як давлат, озодии шањрвандони он бояд аз љониби артиши 
миллї, ќуввањои мусаллањ њимоя карда шавад. Миллате, ки ба ќадри истиќлолияту 
озодии хеш намерасад, онро њифз карда наметавонад ва ѐ барои он ќудрату тавонои 
надорад њељ гоњ озод буда наметавонад, ў маљбур аст, ки ба ким-кадом ќувваи бегона 
итоат кунаду ба он сар хам кунад.   

Барњаќ, танњо давлате, ки истиќлолияту сулњу субот ва  осоиштагии мардумашро 
таъмин менамояд рў ба тараќќї менињад. Имрўз мо дар назди худ  маќсади бунѐди 
давлати њамаљониба рушдкардаро гузоштаем ва барои ин табиист, ки дар навбати 
аввал ба мустањкам кардани иќтидори мудофиавии давлатамон эътибор дињем.     

Њаминро таъкид намудан љоиз аст, ки  ислоњоти низоми Ќуввањои мусаллањ бо 
бунѐди асосњои њуќуќии он вобастагї дорад. Солњои истиќлолияти давлатиамон дар  
кўтоњтарин фурсат дар љумњуриамон вобаста ба ислоњоти соњаи њарбї ва расидан ба 
маќсадњои стратегї дар ин самт пойдевори муњими њуќуќї гузошта шудааст. Пеш аз 
њама дар Конститутсияи Тољикистон зарурати ташкили ќуввањои мусаллањ бањри 
таъмини соњибистиќлоии давлат, дахлнопазирии сарњад, таъмини њаѐти осоишта ва 
амнияти њалќамон ќайд гардидааст. Дар Моддаи 43-уми Конститутсия алоњида таъкид 
шудааст, ки «Њифзи Ватан, њимояи манфиати давлат, тањкими истиќлолият, амният ва 
иќтидори мудофиавии он вазифаи муrаддаси шањрванд аст».  

Дар солњои истиќлолият бо назардошти тањлили талаботи замон, вазъи дохилии 
мамлакат, вазъияти иљтиимоиву сиѐсии минтаќа, тањдидњо ба амнияти кишвар як ќатор 
ќонуну њуљљатњои меъѐриву њуќукї кабул гардиданд, ки  ба танзиму рушди соњаи њарбї, 
ба сулху субот ва осоиштагиро равона гардидаанд. Чунончї, Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи Ќуввањои мусаллањи  Љумњурии Тољикистон» (1993),  Ќонуни  
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мудофиа» (1993), Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи ўњдадории умумии њарбї ва хизмати њарбї» (1993), Ќонуни Љумњурии 
Тољикикистон «Дар бораи ќўшунњои дохилии Вазорати корњои дохилии Љумњурии 
Тољикистон» (1994), Ќонуни Љумҳурии Тоҷикистон  «Дар бораи сарҳади давлатии 
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Љумҳурии Тоҷикистон» (1997), Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи вазъи 
њуќуќии хизматчиѐни њарбї» (2005), Ќонун «Дар бораи таъмини нафаќаи хизматчиѐни 
њарбї» (1994), Ќонун «Дар бораи ветеранњо» (1995), Ќонуни Љумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи гвардияи миллии Љумҳурии Тоҷикистон» (2004),  «Низомнома дар бораи 
маќомоти прокуратураи њарбии Љумњурии Тољикистон» (2008), «Низомномадар бораи 
тартиби даъвати шањрвандон ба хизмати њарбї» (1999), «Низомномаи ташхиси тиббии 
њарбї» (2002) ва дигар санадњо ќабул гардиданд. Ќонуну санадњои номбурда дар 
таъмини сулњу осоиштагї ва амният дар кишвар, мустањкам намудани барќарорї дар 
њамаи соњаи њаѐти мардум ањамияти муњим касб намудаанд.    

Имрўз хизматчиѐни њарбие, ки дар сафи артиши миллї адои хизмат мекунанд, ба 
љуз азбар намудани сирру асрори тахассуси њарбї ба азхуд намудани технологияи нави 
иттилоотии замони муосир низ таваљљуњи хоса зоњир менамоянд. Дар њама гўшаву 
канори мамлакатамон барои ќуввањои мусаллањ биноњои замонавї сохта шуда, онњо бо 
техникаву технологияи нав муљањњаз гардонида шудаанд. Наваскароне, ки ба хизмати 
њарбї даъват мешаванд тавассути дастгоњњои замонавии тиббї аз ташхис гузаронида 
мешаванд, инчунин барои њифзи саломатии аскарон њамаи шароитњо муњайѐ карда 
шудааст.   

Мухтасар ќайд кардан зарур аст, ки тањти рањнамої ва сарпарастии Президенти 
кишварамон Эмомалї Рањмон дар солњои истиќлолият марњила ба марњила дар роњи  
созмон додани Артиши миллии амнияту барќарории мамлакат ва дахлнопазирии 
сарњадро таъминкунанда, дар њалли вазифањои тактикиву стратегї муваффаќ, замонавї 
ва серњаракат тадбирњои мушаххас амалї гаштанд. Айни замон, дар шароити 
мураккаби сиѐсї дар минтаќа ва љањон, вазъияти зудтаѓйирѐбандаи сиѐсиву њарбї, 
хусусан, вазъи бўхронии Афѓонистони њамсоя ва дар заминаи он пурзўршавии хатарњои 
љиддии ба амнияти кишвар тањдидкунанда, падидањои номатлуб аз ќабили 
наркоагрессия, терроризми байналхалќї ва  экстремизми динї ва дигар тањдидњо 
таќозо мекунанд, ки  тайѐрии њарбї ва ќобилияти љангии Ќуввањои мусаллањ мунтазам 
боло бардошта шуда, тадбирњои судманд бањри таъмини бехатарии мамлакат, ба њифзи 
марзу буми он мусоидаткунанда таваљљўњи дода мешавад.   

Њамасола санаи 23 феврал ” Рўзи Артиши миллї дар кишварамон мутантан љашн 
гирифта мешавад ва ба анъанаи хубе табдил ѐфтааст.  Дар ибтидои соли таќвимї 
њамчун   љашни ањамияти давлатидошта таљлил гаштани он маънои ба худ хоси рамзї 
дорад. Зеро асоси њамагуна љашнњо ” тинљиву оромиву осоиштагист. Дар бисѐр 
кишварњои љањон имрўз оромиву субот ва амният таъмин нест. Кас дар он љо 
осудањолона зиста наметавонад, дуздиву ѓоратгарї њукмрон аст.  

Хушбахтона, имрўз дар њар минтаќаи Тољикистон  хотирљамъ гаштугузор 
мекунем, бо руњи болида кору фаъолияти мењнатиамонро пеш мебарем.  Ин њама 
самараи љањду талоши сарвари давлатамон дар таъмини сулњу субот мебошад. 

 
 

        Махсудова М. Г., 
       соискатель кафедры истории  

           таджикского народа  
 

ИЗ ИСТОРИИ ВЫДЕЛКИ ВИНОГРАДНОЙ ПАТОКИ В СРЕДНЕЙ  АЗИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ХУДЖАНДА И ЕГО ПРИГОРОДНЫХ СЕЛЕНИЙ 

КОНЦА ХIX – НАЧАЛА ХХ В.) 

 

Исследователи и археологи утверждают, что в Средней Азии очень давно возделывали 

виноградники: ещѐ при персидских царях Великом Кире и Дари. Пожалуй, виноград 

является самой древней ягодой, которая культивировалась в странах Средней Азии. А.Д. 

Гребенкин в 1872 году писал, что лучшие сады принадлежат таджикам, а виноградники, без 

преувеличения, - одним им [2, 20]. А.А. Кушакевич в работе «Сведения о Ходжендском 
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уезде» также подчеркивает, что садоводством в уезде занимаются оседлые жители городов и 

кишлаков, и наиболее оно развито между таджиками [5, 250]. Город Худжанд в конце ХIX – 

начале ХХ в. являлся городом, который в основном населяли таджики. Нет сомнения, что 

город Худжанд занимал одно из ведущих мест среди городов Средней Азии по 

выращиванию винограда.  

Топографические условия, теплый климат и плодородная почва Худжанда 

способствовали развитию виноградарства, а также выделке продукции из него. Производство 

виноградной патоки способствовало развитию кондитерского дела в Худжанде и в его 

пригородных селениях.  Худжанд славился среди других городов Средней Азии садами и 

виноградниками, которые не раз упоминались арабскими географами, европейскими и 

российскими путешественниками. Произраставшие в Худжанде фрукты отличались 

урожайностью и прекрасным вкусом. В издании Самаркандского областного 

статистического комитета «Виноградарство в Самаркандском уезде» мы читаем: 

«Приготовляемый из местного (имеется в виду самаркандский – Махсудова М.Г.) винограда 

изюм по своим высоким качествам считается, после ходжентского, лучшим в крае» [1, VI с.]  

Виноградную патоку в Худжанде называли «шинни». Правильный вариант - «ширини» 

(сладость), которая приготовлялась вывариванием виноградного сока. Здесь уместно 

подчеркнуть, что, кроме винограда, патоку готовили из ягод тута, и в Древнем Иране - из 

фиников.  

Изучение изготовления виноградной патоки является актуальным, так как она 

использовалась в народном хозяйстве вместо сахара и меда, и имела промышленное 

значение и являлась экспортным товаром. Виноградная патока занимала значительное место 

в ряду других видов виноградной продукции, а также преимущество приготовления 

виноградного бекмеса заключалось в том, что он варился из всех сортов (сорта винограда 

селения Костакоз [3, 24] винограда, из остатков урожая и долго хранился. В ходе полевых 

исследований выяснилось, что костакозскую виноградную патоку вывозили в Оренбург. 

В труде М.К. Мирбабаева «Историческое наследие Худжанда» содержится 

информация, что во многих памятниках изобразительного искусства Варазруда V – VIII вв. 

богиня вина изображалась в образе молодой девушки, окутанной лозой с гроздьями 

винограда. Худжанд того времени был одним из крупных центров виноделия. В самом 

городе и в его пригородах имелись ванны для изготовления вина [7, 10]. Эти ванны, или 

давильны назывались «чархушт». В работе М.В. Вирского «Виноградарство» отмечается, что 

вино, которое делали в Средней Азии - «мусаллас» -  приготовлялось тем же способом, что и 

виноградная патока [1,83]. Сходство начального этапа изготовления вина и виноградной 

патоки предполагает, что в V– VIII вв. одновременно с вином в Худжанде и его пригородных 

селениях приготовлялась виноградная патока.   

Абу Абдулло Рудаки (860 - 941), основоположник персидско - таджикской 

классической литературы, в знаменитой касыде «Мать вина» («Модари май») описывает 

технологию приготовления виноградного вина.  Из касыды видно, что поэт был хорошо 

знаком с процессом приготовления виноградного вина.    

Изучение процесса изготовления виноградной патоки – «ширини» исследуемого нами 

периода отражается в дореволюционной литературе: в трудах российских исследователей и 

советских таджикских ученых и писателей.  

Н.В.Ханыков в 1843 году издаѐт свою первую книгу «Описание Бухарского ханства». В 

специальной главе Н.В. Ханыков подробно и четко описывает технику и технологию 

приготовления виноградной патоки – «ширини», что даѐт читателю представление о порядке 

выделки виноградной патоки в начале 40 – х годов XIX века в Средней Азии [12,125].  

Особо важным источником, в котором отражаются ценные сведения о виноградной 

патоке, является издание Самаркандского областного статистического комитета 

«Виноградарство в Самаркандском уезде». В данном издании подробно описываются 

техника и технология приготовления виноградной патоки (ширини), которая являлась одним 
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из наиболее доходных кондитерских изделий и основой почти всех других кондитерских 

изделий. Кроме того, здесь даѐтся экономика производства виноградной патоки [1,81].  

М. В. Масальский приводит краткие сведения, что из винограда приготовляется патока 

(шинны), употребляемая местным населением вместо меда [6,482]. То, что виноградная 

патока употреблялась населением Средней Азии вместо меда, говорит о чрезмерном 

сладости и калорийности данного кондитерского изделия. 

Статистические сведения о значении виноградной патоки в народном хозяйстве 

приводятся в работе И.М. Слуцкого «Краткий очерк Самаркандского виноделия в связи с 

виноградарством» [10, 46]. 

Известный таджикский писатель С.Айни (1878 - 1954) в труде «Воспоминания» 

который был написан в течение восьми лет (1946 - 1954) и содержит описание 20 -  лет с 

1884 по 1904 гг. -  социально – культурной жизни Бухарского эмирата, в специальной главе 

подробно описывает процесс выделки виноградной патоки.  

Сведения о виноградной патоке мы находим и в работах Н.Н. Ершова, Н.А. Кислякова, 

Е.М. Пещерева, С.П. Русайкина писавших свои труды на материалах одного из колхозов 

селения Костакоз 50 - х годов ХХ века.  Они сообщают причину широкого распространения 

в древности переработки винограда в бекмес. Ими дана фотография давильни винограда 

«чохак» и описания давильни. Однако о процессе выделки виноградной патоки 

исследователи не упоминают [3, 89].  

Н.Н. Ершов изучал Каратаг и его ремесла. Он написал работу на основе беседы со 

старожилами и научной литературы. До присоединения Средней Азии к России мастера - 

кондитеры работали исключительно с виноградным бекмесом (ширинии ангур). Его работа 

дает информацию, что, начиная с семидесятых годов прошлого столетия (имеется в виду 

ХIХ в. – Махсудова М.Г.), и особенно в конце девяностых годов, когда стала бурно 

развиваться торговля российскими товарами по всему ханству, местные кондитеры стали 

вместо бекмеса употреблять и завозившийся через Самарканд сахар [4, 112]. Но из – за 

дороговизны сахара некоторые мастера - кондитеры продолжали использовать виноградную 

патоку для приготовления халвы, нишалло и конфет. Эту характеристику можно отнести и к 

другим городам и селениям Средней Азии.  

 И.П. Петрушевский И.П. в работе, посвященной изучению земледелия, аграрного 

строя, положения и классовой борьбы крестьянства в Иране ХIII–XIVвв., в разделе 

«Садоводство и виноградарство» ознакамливает читателя с условиями и навыками 

обработки виноградников, которые отличались большим разнообразием [8, 158].  

В совместной статье Г. Хайдарова, С. Марофиева и Н. Турсунова «К истории 

ремесленного производства дореволюционного Худжанда», написанной в 60 – х годах XX 

века, наряду с экономически важными ремесленными производствами также 

охарактеризованы пищевые промыслы города во второй половине XIX–начале XX вв. В 

пункте «Кондитерское производство» описываются приемы и техника изготовления 

виноградной патоки. Ценность их работы заключается в том, что они записывали сведения о 

ремеслах и промыслах Худжанда из уст старожилов, которые хорошо знали процесс 

ремесленного производства или непосредственно участвовали в выделке ремесленной 

продукции [13, 98].       

Анализируя литературу, в которой описаны техника и технология выделки 

виноградной патоки, можно прийти к выводу, что этот вид промысла был широко 

распространен у народов Средней Азии. Изученные материалы по описанию выделки 

виноградной патоки дополняют друг друга. И использование давильни винограда «чархушт» 

можно отнести к элементу древней техники по переработке сельскохозяйственного продукта.  

Процесс выделки виноградной патоки изучался немногими авторами, но ценность их 

работ заключается в подробном описании техники и технологии еѐ приготовления. А другие 

исследователи, в особенности русские путешественники, просто упомянули о «шинни» как о 

продукте, употребляемом вместо меда местным населением вместо меда.  
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В Худжанде и его пригородных селениях, как и в других городах Средней Азии, в 

конце ХIХ - начале ХХ вв. большие сады, в том числе виноградники - «бог» или «ангурзор» - 

принадлежали крупным землевладельцам «заминдор» (баям). Виноградники находились 

обычно за пределами города. Владельцы загородных садов, которые жили в больших 

городах, нанимали садоводов - «богбон» для ухода за садами, сбора и переработки урожая. 

Виноградную патоку готовили в самом Худжанде и в его пригородных селениях, в основном 

в Дигмае, Костакозе, Исписаре, Овчикалааче.  

По данным Н.О. Турсунова, Костакоз был известен виноградным бекмесом-шинни в 

других районах и областях Средней Азии [11,150].   А.А.Кушакевич в 1871 году пишет, что 

наибольшее количество садов и виноградников находится в городе Ходженте, в кишлаках 

Костакозе, Катагане, Исписаре, Нау, Кош – тегермене, Гуллак – андазе [5, 251]. 

А. И. Шахназаров труде «Сельское хозяйство в Туркестанском крае» пишет, что в 

Ходжентском уезде главная масса виноградников расположена около города Ходжента, где в 

Ризакском квартале разведены роскошные фруктовые, тутовые и виноградные сады [14, 

241]. После завоевания Худжанда и прихода русских, Худжанд делился на три части: 

Раззакскую, Калаинавскую и Мазарскую. Информация об административных частях города 

Худжанда находится в работе А.К. Мирбабаева «Историческое наследие Худжанда» [7, 30].  

А.К. Мирбабаев пишет о внутригородской торговле города Худжанда и даѐт такую 

информацию: «Так, на базарной площади Шиннифуруши, располагавшейся севернее 

мавзолея Шейха Муслихиддина, торговали лишь шинни – патокой из винограда» [7, 98]. 

Существующая базарная площадь рынка Панчшанбе говорит о большом спросе на данный 

продукт и о продаже его в большом количестве. 

В ходе полевых исследовательских работ, в целях изучения техники и технологии 

выделки виноградной патоки, нами был проведен опрос жителя города Худжанда Шарифова 

Тухтасина (1934) из махалли Таги тути калон (Муллошер), который наблюдал за процессом 

приготовления «шинни» в пригородном селении Исписар в 50 – х годах XX в. Выделка 

виноградной патоки являлась делом ответственным и требовала от работников 

профессиональных умений.  Временем приготовления виноградной патоки являлись август, 

сентябрь и октябрь. 

Основным оборудованием для получения виноградного сока служил «чархушт». 

Чархушт - это место где виноград давили ногами, чтобы получить виноградный сок. Обычно 

виноград давили босыми ногами. Мы встречаем слово «чирхушт» и в работе И.П. 

Петрушевского среди терминов, связанных с работами в саду и винограднике [8, 158]. В 

Бухаре, Самарканде и в Худжанде в конце ХIXи начале XXвв. давильню называли 

«чорхишт» Чорхишт устанавливался в самом винограднике. С. Айни в своем произведении, 

посвященном его воспоминаниям описывает давильню, называя еѐ размеры, и далее пишет, 

что такую давильню для винограда в некоторых районах называют «испор», в других – 

«чорхишт» [9, 576]. Пожалуй, чархушт - самое древнее название которое использовалось в X 

веке или может быть, еще раньше.  

Из работы Н.Н. Ершова, Н.А.Кислякова, Е.М.Пещерева, С.П. Русайкина, посвященной 

селению Костакоз, мы узнаем, что в каждой усадьбе, где был виноградный сад, находилась 

давильня. В их труде мы читаем: «Здесь же в углу двора устроен в виде открытого ящика, 

сложенного из кирпича, небольшой давильный чан для винограда (чохак), покрытый 

гидравлическим раствором» [3,129]. Н. В.Ханыков в своем труде описывает давильню таким 

образом: «Из глины лепится большой цилиндр, дном коему служит земля уравниваемая так, 

чтобы она имела покатость к одной стороне онаго, с которой и пробивают отверстие в 

стенках сосуда, потом внутренность цилиндра тщательно вымазывается алебастром» [12, 

124]. К сожалению Н.В. Ханыков не упоминает названия виноградной давильни, так как 

было бы интересно узнать, как назывался данный резервуар, который он описывает. Как 

было упомянуто, готовили виноградную патоку из всех сортов винограда, а Н.В. Ханыков 

даѐт информацию, что патоку готовили из белого винограда - «ангури сафед». 



 

203 
 

Между описаниями этих двух давилен насчитывается около ста лет. Как видим, в 

течение одного века изменилась форма давильни и материал для еѐ постройки, но метод 

добывания виноградного сока не изменился.   Давильня для винограда строилась из разных 

строительных материалов: глины, дерева, камня и кирпича.  

По данным нашего информатора, виноград давили в специальном глинобитном 

помещении, который находилось в виноградном саду -«ангурзор». Помещение строилось из 

«кулула» (формируемых вручную продолговатых округлых комков глины), промазывалось 

смесью соломы и глины «ках - лой», без крыши. В четырех сторонах указанного помещения 

делали отверстия для стока жидкости, и в нем были устроены водостоки «таноб» длиною 60 

см. Указанное помещение заполняли верблюжьей колючкой (аlhaki camelorum), которая в 

народе известна как «янтак». Затем приступали к сбору винограда «ангуркани» и в больших 

корзинах (сабад) приносили виноград и бросали его поверх колючки. Когда работники, 

заканчивали сбор винограда, то приступали к самой интересной части работы: изо всех сил 

выжимали виноград босыми ногами. Виноградный сок «шарбати ангур» протекал сквозь 

верблюжью колючку оставляя в ней шелуху и зерна, и вытекал с 4 - х сторон через 

установленный водосток. У каждого отверстия стояли два человека, чтобы сливать сок в 

котел.   

Уместно подчеркнуть роль степного растения – верблюжьей колючки -  как широко 

применяемого продукта в сфере пищевого производства, особенно в сфере кондитерского 

дела, в древности у народов Средней Азии. Указанное нами растение выделяло 

своеобразный сок, который появлялся на его стеблях. Сок назывался «таранджабин» (манна). 

Из сока данного растения с добавлением различных орехов готовили древние сладости.   

Потом виноградный сок смешивался с землей. Это была специальная земля, еѐ 

называли «хоки зард» (желтая глина) и привозили специально из Гулякандоза. Авторы 

статьи «К истории ремесленного производства дореволюционного Худжанда» добавление 

земли в сок объясняют таким образом: «С целью ускорения процесса оседания грязи и 

выжимок винограда в кувшин добавляли ведро или два ведра просеянной земли» [13, 99].   

Когда в сусле земля оседала сок выливали сок в котел. Устанавливали большие чугунные 

или медные котлы в один ряд, количество котлов было от 4 - х до 6 – ти. В народе большие 

котлы называли «деги маърака», т.е. котел, предназначенный для больших семейных 

мероприятий (туй).  

Виноградный сок переливали из одного котла в другой. Причина переливания сока из 

одного котла в другой объясняется таким образом: «Переливание сусла из одного котла в 

другой делается с целью предупреждения пригара к стенкам котлов». Однако во время 

описания приготовления виноградной патоки Н.В. Ханыков не упоминает об установке 

нескольких котлов в один ряд и переливании виноградного сока из одного котла в другой. 

Позднее другие авторы упоминали о процессе переливания и о поочередном установлении 

котлов в один ряд. Это указывает на совершенствование техники и технологии 

приготовления «шинни» в конце XIX - начале XX вв. 

Виноградный сок уваривался до густоты. По словам нашего информатора, при 

завершении кипения распространялся необычайно вкусный запах, запах конфет. Цвет 

ширини был темно - бордовым или чуть светлее. Затем над котлом укладывали палки и 

накрывали их матрасом (бистар). Оставляли для отстаивания на 3 – 4 часа и затем наливали в 

большие медные кувшины длинною 1,20 см. В этом заключалась техника приготовления 

виноградной патоки.    

По сообщению нашего информатора, в работе выделке виноградной патоки, начиная со 

сбора винограда и кончая увариванием сока, требовалось 10 – 15 человек. В процессе 

приготовления виноградной патоки участвовали сами владельцы виноградников с семьями и 

владельцы других виноградников с семьями и родственниками. В 40 - х и 50 – х годах XX в. 

для облегчения работы и уменьшения затрат виноградную патоку готовили методом хашара. 

Таким образом, люди помогали друг другу и по очереди обходили группой ближайшие 

виноградники.  
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Для продажи на базаре и вывоза в другие города шинни вывозили в бурдюках (хик). 

Посуда, используемая в быту народов в целях приготовления, хранения, транспортировки 

пищи является важным информационным элементом истории питания. Функциональная 

назначения и использования бурдюка показывает способов обработки продовольствия, 

природно – географических условий региона, характера хозяйственной деятельности.  

В статье, посвящѐнной выделке виноградной патоки, мы читаем очень интересную 

информацию о том, что козлиный бурдюк (хик) вмещал 4 – 5 пудов патоки, а коровий 

бурдюк – 8 – 10 пудов [13, 99]. Так, козлиный бурдюк вмещал 64 – 80 кг, а коровий бурдюк - 

128 – 160 кг патоки (1 пуд = 16 кг). В основном в большом количестве патоку покупали 

мастера - кондитеры и леденщики, которые изготовляли местное мороженое «рохати джон».  

Старожилы Худжанда очень любили виноградную патоку и говорили о лечебных 

свойствах «шинни». По данным одного из наших информаторов, выдающий историк 

таджикского народа академик Б. Гафуров (1908 - 1977), родившийся в Исписаре, очень 

любил виноградную патоку. Исписар в данный период являлся одним из кишлаков 

Ходжентского уезда и много виноградных садов находились в данном селении и готовили 

виноградную патоку.   

Жители самого Худжанда и его пригородных селениях тоже очень любили сладости 

были сладкоежками. Это говорит о том, что, действительно Худжанд славился сладкими 

фруктами, и в течение многих веков у местного населения возникла склонность к сладкой 

пище.  

Нами была проанализирована литература, описывающая приготовление виноградной 

патоки в Бухаре, Самарканде и в Худжанде в конце ХIX - начале ХХ века, и выяснилось, что 

в этих городах патока производилась одним способом, как и другие кондитерские изделия. 

Рецепт приготовления виноградной патоки сохранился в городе Худжанде до наших дней.   
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 унвонҷӯи кафедраи  
таърихи халқи тоҷик  

 
ЧОРАЊОИ ПЕШГИРИИ ТАЊДИДЊОИ БАЙНАЛХАЛЌЇ БА АМНИЯТИ 

МИЛЛЇ АЗ ТАРАФИ ДАВЛАТИ ТОЉИКИСТОН  ДАР ШАРОИТИ ИМРЎЗА 
 

Дар шароити имрўзаи рушди Тољикистон яке аз самтњои муњими сиѐсати давлатро 
масъалаи њифзи амнияти миллї ташкил медињад. Њолати кунунии муносибатњои 
байналхалќї, ки бештар хосияти мураккабиро ба худ гирифтааст, њифзи давлатдории 
миллї, боќї мондан њамчун субъекти мустаќили муносибатњои байналхалќї, таъмини 
суботу амнияти кишвар, истодагарї кардан бар алайњи њамагуна тањдидњои 
байналхалќї ва минтаќавиву дохилї, њалли муаммоњои сатњи минтаќавї ва 
байналхалќї ва дар умум тањкими давлатдории миллиро ба њадафњои муњими 
Тољикистон табдил додаанд.  

Дар ин самт пеш аз ҳама мафҳуми амнияти давлатро муайян кардан муҳим аст. 

Тавре, ки муҳаққиқон А.С. Рогов ва Ю.Г. Федотова қайд мекунанд, онро метавон бо ду 

маънии асосӣ шарҳ дод: васеъ ва танг [5, 216].  
Аз гуфтаҳои болои қайд кардан ба маврид аст, ки Ҷумҳурии Тољикистон дар сатњи 

минтаќавї ва байналхалќї дар њалли мушкилоти тањдидкунанда ба амнияти миллии 
хеш таваљљуњ менамояд. Имрӯзҳо дар сиѐсати амалї мушоњида намудан мумкин аст, ки 
Тољикистон барои њалли масъалањои байналхалќї ва минтаќавии хатарҳо ба амнияти 
миллии хеш иќдомњои муайянеро ба роњ монда истодааст. Хусусан таваљљуњи хосаи 
Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин масъала равона карда шудааст, ки чї 
гуна дар шароити имрўзаи муносибатњои байналхалќї амнияти миллии Тољикистонро 
њифз ва таќвият бахшем.  

Дар барномаҳо ва стратегияњои алоњида низ тањия ва ќабул карда шудаанд, ки 
албатта амалї намудани онњо барои таъмини амнияти миллии кишварамон муњим 
мебошад. Хусусан дар Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи 
то соли 2030 ба чорањои пешгирикунандаи таъмини амнияти миллї дар шароити 
таѓйирѐбии босуръати симои геосиѐсї, геоиќтисодї ва технологии љањони муосир 
таваљљуњ намуда шудааст. Дар ин њуљљати муњимми давлатї фароњам  овардани 
шароити  берунаи  мусоидаткунандаи  рушд,  тањкими пояњои  давлатдорї, њифзи њуќуќ 
ва озодињо, манфиатњо ва шаъну шарафи шањрвандон берун аз кишвар, тањкими мавќеи 
кишвар  дар арсаи байналмилалї маќсадњои сиѐсати берунаи кишвар дониста шудаанд. 
Дар ин стратегия иќтидори иќтисодии кишвар њамчун заминаи  моддии таъмини 

амнияти миллї арзѐбї шудааст [6, 95]. 
Албатта, Тољикистон дар самти таъмини амнияти миллии худ танњо ба ќабули 

меѐрњои њуќуќї ва стратегияњо мањдуд нагаштааст ва ќадамњои муњимеро дар ин самт 
низ гузошта истодааст. Фаъолии кишварро дар сатњи минтаќавї ва байналхалќї низ 
мушоњида намудан мумкин аст. Тољикистон мувофиќи иќтидор ва тавони хеш њамеша 
кўшиш бар он менамояд, ки дар самти муќовимат бо муаммоњои сатњи байналхалќї ва 
минтаќавї фаъол бошад ва дар ин замина пеш аз њама амнияти миллии худро њифз 
намояд. 

Љумњурии Тољикистон дар шароити имрўза омодагии њамешагии хешро дар 
муќовимат бо тањдидњои байналхалќї ва минтаќавї дар сиѓаи (формати) муносибатњои 
дуљониба ва бисѐрљониба баѐн доштааст. Албатта, вобаста ба имкониятњои дар даст 
дошта минбаъд низ кишвар ин сиѐсати худро идома медињад. Дар минтаќаи њассоси 
геополитикї ва минтаќаи бўњронї љойгир шудани Тољикистон њарчї бештар ба 
муќовимат ба тањдидњои сатњи байналхалќї ва минтаќавї љалб шудани онро талаб 
мекунад. Аз ин рў, Тољикистон аз љумлаи он кишварњое мебошад, ки аз муќовимат бо 
муаммоњои хатарзои сатњи байналхалќиву минтаќавї ва њалли бардавому самараноки 
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онњо истиќбол мекунад. Албатта,  дар оянда низ дар ин самт амал намудан ба манфиати 
амнияти миллии Тољикистон мебошад.  

Аз давраи соњибистиќлол шудан то ба имрўз дар самти њифзи амнияти миллии хеш 
ва муќовимат бо тањдидњои сатњи минтаќавї ва байналхалќї фаъолона ширкат 
меварзад.  

Дар замонҳои муосир хатари њамаљонибаи терроризми байналмилалї ва 
ифротгароиро дарк карда, комилан зидди ин падидањои номатлуб ва хатарзо дар њама 
навъњои зуњурашон муќовимат менамояд. Дар ин самт Тољикистон муттањидсозии 
кўшишњои љомеаи байналмилалиро дар сатњи љањонї ва минтаќавї љонибдорї 
менамояд. 

Дар Паѐми навбатии худ Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ” Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин иброз намудаанд: 

‚Инсоният дар симои терроризми байналмилалӣ бо душмани бераҳму шафқат ва 

маккоре рӯ ба рӯ омадааст, ки тамоми меъѐрҳои ахлоқӣ ва арзишҳои умумиинсониро 

поймол карда, барои расидан ба ҳадафҳои худ аз ягон ваҳшоният рӯй намегардонад‛ 

[1,40].  
Гуфтан ба маврид аст, ки њифзи амнияти миллии Тољикистон дар сатњи 

байналхалќї ва минтаќавї дар шароити имрўза танњо бо муќовимат бо терроризму 
ифротгарої, љинояткории фаромиллї ва гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир ба 
итмом намерасад. Дар зер мо њамчунин бархе љињатњои дигареро низ баррасї 
менамоем, ки барои таъмини амнияти миллии кишвар муњим мебошанд. Ќадамњои 
зиѐде дар ин самт мављуданд, ки метавонанд дар таъмини амнияти миллии кишвар дар 
сатњи минтаќавї ва байналхалќї муњиманд.  

Баъзе аз муњаќќиќон дар самти њифзи амнияти миллии Тољикистон њалли як ќатор 
масъалањои дохилиро муњим мешуморанд. Барои мисол муњаќќиќи тољик Зокиров Г.Н. 
дар шароити имрўза пешгирї намудани мољароњои мухталифи иљтимої, этникї ва роњ 
надодан ба њиљрати барзиѐди ањолї, тањкими вањдати миллї, њалли масъалањои 
мухталифи љомеа дар заминаи манфиатњои умумиро яке аз вазифањои муњими 
Њукумати Љумњурии Тољикистон мешуморад. Ба андешаи ў манфиатњои њаѐтан 
муњимми Тољикистонро масъалањои пойдории сулњ ва субот дар љомеа ташкил 
медињанд, ки танњо набудани мољароњои сиѐсї ва љангњо маънии комили сулњи љомеаро 
надорад. Фањми муосири сулњро ў чун раванди ташаккул ва инкишофи шароит ва 
имкониятњое дар назар дорад, ки на танњо љанг ва бесуботиро интисно намояд, балки 
инсон тавонад аз тамоми њуќуќњо ва масъулияту ўњдадорињои хеш бањри таъминоти 
комили иљтимої истифода намояд. Зокиров Г.Н. чунин мешуморад, ки танњо дар 
шароити сулњу субот Тољикистон метавонад манфиатњои геополитикии хешро њимоят 

намояд ва амнияти миллию давлатиро такмил бахшад [2, 293]. 
Дар мавриди таъмини амнияти миллии Тољикистон дар сатњи минтаќавї ва 

байналхалќї дар шароити кунунї масъалаи амнияти иттилоотї низ муњим дониста 
мешавад. Дар шароити имрўза масъалаи роњњои таъмини амнияти иттилоотї дар 
сиѐсати амалии Љумњурии Тољикистон низ муњим арзѐбї шудааст.  

Барои мисол Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мубориза бар зидди 
экстремизм» якчанд љињатњои истифода аз васоити ахбори омма дар мубориза бо 
ифротгароиро инъикос намудааст. Дар ин ќонун пеш аз њама мафњуми «маводњои 
экстремистї» шарњи худро ѐфтаанд, ки чунин таъриф шудаанд: «ин интишори иттилоот 
ѐ њуљљатњое, ки барои амалї гаштани фаъолияти экстремистї даъват карда мешавад ѐ 
ногузирии ин фаъолиятро асоснок менамояд, нашрияњо, ки ногузирии бартарии миллї 
ѐ нажодиро талќин менамоянд ѐ таљрибаи љиноятњои њарбї ва дигар љиноятњоро, ки ба 
несту нобудкунии пурра ѐ ќисмии ягон намуди гурўњи этникї, иљтимої, нажодї, миллї 

ѐ динї равона карда шудааст, асоснок мегардонад» [3,13].  
Дар «Стратегияи миллии Љумњурии Тољикистон оид ба мубориза бо терроризму 

экстремизм барои солњои 2016-2020» рушди фарњанги баланди сиѐсї чун шароити 
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зарурии таъмини суботу амният ва њамдигарфањмї дар љомеа ва бо ин васила пешгирии 
андешањои ифротї дониста шудааст.  

Рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон моро зарур мешуморем, ки васоити ахбори оммаи 
миллї дар фаъолияти худ ба пуррагї аз рўи принсипи авлавияти амнияти миллї ва 
манфиатњои миллию давлатї кор баранд ва њамеша масъулиятшиносиро дар назди 
халќу миллат дар пеш гузошта бошанд. Аз он љумла, ошкор намудан ва ба самъи 
мардуми кишвар расонидани симои воќеии созмонњои террористиву ифротгаро 
баѐнгари масъулиятшиносї  ва хизмати васоити ахбори оммаи кишвар дар самти 
мубориза бо ин падидањои дањшатбор мебошад.  

Ҷумҳурии Тољикистон дар самти сиѐсати амалии ба масъалаи љалби васоити 
ахбори омма дар муќовимат бо мушкилотњои тањдидомез ба амнияти миллии кишвар 
таваљљуњи хосса зоњир гаштааст. Аз он љумла, ба он масъала эътибор дода шудааст, ки 
дар муносибати васоити ахбори омма ва  падидањои терроризму ифротгарої абзорњои 
иттилоотї зери таъсир ва нуфузи созмонњои террористї ва ифротгаро ќарор нагиранд 
ва гурўњњои тахрибкор натавонанд аз имкониятњои васоити ахбори омма ба нафъи худ 
истифода намоянд.  

Таъмини амнияти иттилоотї дар шароити инкишофи равандњои глобаликунонї 
барои Тољикистон барин давлатњои кўчак муњим мебошад. Дар самти таъмини амнияти 
иттилоотї омодагии ѓайрианъанавї хос аст, ки метавонад дар инкишофи мамлакат 
маќоми махсус пайдо намояд. Ин падидаи нав буда, пас аз инкишофи технологияи 
иттилоотї ва аз байн бурдани марзњои иттилоотї таъсири сариваќтии худро мегузорад.  

Таъмини сатњи зарурии амнияти иттилоотї дар шароити Тољикистон метавонад 
ифодагари њимояи имиљи сиѐсии кишвар бошад. Тавассути иттилоот комѐбињо ва 
муваффаќиятњо, њамчунин масъалањои дигари инкишофи давлат дастраси љомеаи 
љањонї гардида, ба тањким ва такмили мавќеи давлат наќши муайянкунанда мерасонад. 

Дар њама давру замон яке аз чорањои муассир барои њифзи амнияти миллии 
кишвар аз њамагуна тањдидњои берунї ин мустањкам намудани иќтидори муњофизатї ва 
њарбии давлат мебошад. Дар Паѐми Президенти кишвар Эмомалї Рањмон, ки моњи 
декабри соли 2018 ба Маљлиси Олии кишвар ироа карда шуд, ба ин масъала таваљљуњи 
хосса људо гардид. Пешвои миллат дар ду се соли оянда боз њам мураккабтар гардидани 
вазъи сайѐраро таъкид намуд. Таъкид карда шуд, ки вазъияти имрўзаи љањон ва 
минтаќа њамеша дар њолати омодабош ќарор доштани Ќуввањои мусаллањи мамлакат 
ва бахусус љузъу томњои Ќўшунњои сарњадиро таќозо менамояд.  

Шароити имрўза низ дар шабакањои иљтимої бањси миѐни љавонони тољик дар 
атрофи масъалањои аќидатї сурат мегирад ва ба назар мерасад, ки бањси миѐни ‚ирону 
араб‛ масъалаи муњими љавонони тољик гашта бошад. Љавонони бехабар аз моњияти ин 
мушкилї бањси миѐни ирониѐн ва арабњоро ба љомеаи тољик кашида, бо ин ихтилофи 
миѐни мардумро зиѐд мегардонанд ва боиси заминасозии низоъ мегарданд.  

А. Рањнамо  чунин қайд намудааст, ки яке аз роњњои пешгирї намудани ин 
мушкилиро дар ба роњ мондани маорифи дурусти динї ва њамчунин мустањкам 
намудани мавќеи мазњаби њанафї дар кишвар медонад. Ба андешаи ў мустањкам 
намудани њувияти миллї ва динии мо метавонад заминаи муњиме дар пешгирии зуњури 
њар гуна низоъњои аќидатї дар љомеаи мо гардад.       

Дар самти истодагарї намудан бар алайњи тањдидњои амниятии минтаќавї ва 
байналхалќї Тољикистон аз механизмњои мухталиф истифода менамояд. Аз он љумла 
дар ин самт Љумњурии Тољикистон дар доираи созмонњои байналхалќии мухталиф 
худро фаъол нишон медињад ва масъалањои љойдоштаро дар якљоягї бо дигар 
кишварњо баррасї ва њал менамояд.  

Ба андешаи А. Сатторзода ќайд намудааст дар вазъи зудтаѓйирии љањони имрўза 
ва тањаввулоти љиддии олами муосир Тољикистон ба он муваффаќ шуд, ки дар 
баробари таъмини суботи сиѐсї, амнияти сарзамин ва дар маљмўъ татбиќи манфиатњои 
миллї, инчунин афзалиятњо, усулу асосњо ва суннатњои сиѐсати хориљии худро тањия ва 
амалї созад. 
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Дар шароити имрўза Тољикистон на танњо дар доираи СММ балки њамчунин дар 
доираи дигар созмонњои байналхалќї кўшиш бар он менамояд, ки дар самти њифзи 
амнияти миллї ва муќовимат бо тањдидњои байналхалќї ва минтаќавї иќдомњо намояд.  

Дар ин самт Тољикистон дар доираи Иттињоди Давлатњои Мустаќил, Созмони 
њамкории Шанхай, Созмони Ањдномаи амнияти дастаљамъї, Созмони њамкории 
исломї, Созмони амният ва њамкорї дар Аврупо ва созмонњои дигари байналхалќї 
амал намуда, амнияти миллї ва манфиатњои миллии кишварро њифз менамояд.  
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 забони тољикї 
 

ХУСУСИЯТЊОИ ЛЕКСИКОГРАФЇ  
ВА СОХТИ ФАРЊАНГИ ЗАБОНИ ТОЉИКЇ 

 
Омўзиш ва тадқиқи асарњои лексикографияи ин ѐ он халқ барои равшан кардани 

соњањои гуногуни маданияти миллии он кўмак хоњад кард. Луғатсозӣ  ѐ  фарҳангнигорӣ,  

ки  онро  ба  истилоҳи Аврупо  лексикография  мегӯянд,  як  соҳаи  бисѐр  муҳим  ва 

деринаи  забоншиносии  тоҷик  ба  шумор  меравад [2, 3]. 

Барои тараққї ва инкишофи забони адабї роли луѓатњои тафсириро В.И.Ленин 
муњим мешуморид. Ин суханони доњї ба кори тартиб додани луѓатњо илњоми калон 
бахшиданд. Дар давраи советї луѓатњое тартиб дода шуданд, ки барои ќонеъ 

гардонидани талаботи маънавии халқи советї хизмати бузург карданд. Дар 

лексикографияи тољик низ як қатор луѓатњои замонавї тартиб дода шуданд. Вобаста ба 

њамин корњои тадқиқотї навишта шуданд, ки барои муайян намудани соњањои гуногуни 

лексикографияи тољику форс, роњњои инкишоф ва тараққиѐти он мадади калон 
расониданд. 

Лексикографияи тољику форс мутобиќан бо тараќќиѐти адабиѐти тољикї-форсї 
инкишоф ѐфта, ба илми забоншиносї хеле бисѐр асарњои гаронбањо додааст [1, 3].  

Дар даврони шўравї бахшида ба фарњангњо ва равияњои луѓатсозиву луѓатшиносї 

корњои тадқиқотии муфассал ва муњиме ба амал омада буданд. Дар ин љо рисолањои 
В.А.Капранов, Х. Рауфов, А.Отахонова, А.Сангинов ва А.Воњидовро номбар кардан 
мумкин аст.   

«Фарњанги забони тољикї», ки мавзўи тадқиқи ин рисола аст, аз дигар фарњангњо 

бо хусусиятњо ва назариѐти худ фарқ карда меистад. Ин фарњанг, ки дар зери тањрири 
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М.Ш.Шукуров, В.А.Капранов, Р.Ҳошим, Н.А.Маъсумї соли 1969 дар Москва чоп 

шудааст, аз ду љилд иборат буда, тақрибан 45 њазор калимаву иборањоро дар бар 
мегирад. Хусусияти барљастаи ин фарњанг дар он аст, ки калимаю иборањо бо мисолњо 
аз ашъори шоирону нависандагон шарњ дода шудааст. 

Ҳангоми тартиб додан ва тањрири ин фарњанг аз баъзе фарњангњои муњимми 
мўътабар истифода шудааст. Аз љумла: «Луѓати фурс», «Бурњони котеъ» (нашри 

танқидии М.Муин), «Бањори Аљам» ва «Ѓиѐс-ул-луѓот»; аз фарњангњои нав: Луѓати 
форсї-русии Мирзо Абдулло Ѓаффоров, «Луѓатнома»-и Дењхудо, «Фарњанги Нафисї»-

и Алиакбари Нозимулатиббо ва қисман «Фарњанги форсї»-и М. Муин (љилдњои I ва II) 
ва ѓайра. 

Ин фарњанг якумин луѓати тафсирии забони адабии пешазреволютсионии тољик 
буда, боигарињои назму насри форсу тољикро аз асри X то аввали асри XX дар бар 
гирифтааст ва дар асоси сарчашмањои зиѐди адабї мураттаб ѐфтааст. Ба «Фарњанг» 

қисми зиѐди лексика ва фразеология аз асарњои насрї бо мисол оварда шудааст, ки дар 

лексикографияи пешина дида намешавад. Ҳиссаи муњимми лексикаи «Фарњанг»-ро 
калима ва иборањои адабиѐти асрњои XV-аввалњои асри XX, алалхусус, намуна аз осори 
Восифї, Исмати Бухорої, Сайидои Насафї, Шавкати Бухорої, Шоњин, Савдо, Ањмади 
Дониш, Туѓрал ва дигарон ташкил медињанд.  

Бо баробари калимањои эзоњшаванда шакли арабї ва асли баромади калимањо низ 

ќайд карда шудаанд.Тафсири қариб њамаи калима ва иборањо дар «Фарњанг» бо 

мисолњо шарњ ѐфтааст, ки онњо на фақат маънои калима, балки њамчун намунањои 
барљастаи даврањои гуногуни инкишофи забони точикї, рангорангии услуб, жанр ва 
ѓайра хизмат мекунанд. 

Дар «Фарњанг» бар замми лексика ва истилоњоти асарњои манзум њамчунин 
лексика ва истилоњоти асарњои илмї ва соњавї низ дохил гардидаанд. 

«Фарњанги забони тољикї» луѓати таърихї мебошад, ки бањри хондану омўзиши 

забон ва адабиѐти классикии тољику форс, тањқиқи таърихи забон, услуб, лексикология 
ва дигар соњањои забоншиносиву адабиѐтшиносї сарчашмаи муњим ба њисоб меравад. 

Ҳар як таърифоти грамматикї, ки забоншиносон баѐн кардаанд, бо мурури замон 

қисман таѓйир ѐфтааст. Дар њалли ин масъала муаллифони фарњангњо агар аз як тараф 

ба қонунњои маъмул ва равшан такя карда, аз манбаъњои људогона, хусусан, аз 

муқаддимањои грамматики фарњангњои пешина ва ѐ муосирашон истифода намуда 

бошанд, аз тарафи дигар, ақидаи шахсии худро дар ин ва ѐ он соњаи забон низ баѐн 

намудаанд. Бинобар ин дар бисѐр масъала ва қоидањои забон фикри онњо каму беш ба 
якдигар шабоњат пайдо кардааст.  

Дар бораи њарфњо. Тартибдињандагони фарњанг дар бораи њар як њарф, аз љумла 
њарфњои хоси забони арабї, ба таври мухтасар, вале фањмо ва равшан баѐнот медињанд. 
Ба монанди: 

1. «А», њарфи якуми алифбои тољикї буда, ба љои њарфњои зерини алифбои арабии 
тољикї навишта мешавад: 1) дар аввали калима - а) ба љои алифи мафтўњ (фатњадор) ” 
абр; б) ба љои айни мафтўњ- амуд; 2) дар миѐни калима ” а) ба љои аломати фатња 

(забар) ” бад; б) ба љои айни мафтўњ ” муаллақ; 3) дар охири калима ” ба љои њои њавваз 
” зарра, гўянда. 

Сохти фарњанг, тартиб ва тарзи тафсир дар он. «Фарњанги забони тољикї» аз рўи 
сохт ба принсипи мављудаи луѓатсозии замони худ пурра риоя гардидааст. Барои 

равшан нишон додани хусусият ва характери фарњанг қайд кардани ин принсипњои 
фарњангсозї ањамияти махсус дорад. Ин принсипњо барои њаматарафа дарк намудани 
фарњанг ѐрї хоњад дод. Тартибдињандаи њар фарњанг барои дастраси умум гардонидани 
луѓати худ то њадди имкон баъзе ишора ва аломатњоро илова менамуд. Ин гуна 
хусусияти кори фарњангсозї дар «Фарњанги забони тољикї» низ равшан намоѐн 
гардидааст.  
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1. Калимањои эзоњшаванда ба тартиби алифбо паси њам омадаанд ва бо њарфњои 
нимѓафс чоп шудаанд.  

2.  Дар пањлўи калимањои ѓайри тољикї ишораи этимологї гузошта шудааст, ки аз 
кадом забон омадани калимаро нишон медињад:а.- арабї, т.- туркї ва ѓайра. Баъд аз ин 
бо њуруфи арабї навишташудааш нишон дода шуда, баъд маъноњои калима ва мисол 
зикр меѐбад. 

3. Ҳар як омонимњо (калимањои њамшакл) дар моддаи алоњида эзоњ ѐфта, бо 

рақами римї қайд мешаванд. Масалан: 

Замон I а. 1. вақт, њангом…  
Замон II 1. њаѐт, умр, љон… 
Замон III а. 1. зоминї, кафолат… 
4. Агар калима шаклњои дигари фонетикї ѐ имловї дошта бошад, онњо пас аз 

аломати мувозї (//) гузошта мешаванд. Дар айни замон њар кадоми он шаклњо аз рўи 
тартиби алифбо дар љои худ омадааст, лекин танњо шакле, ки асосист ѐ бештар 
истифода мешавад, шарњ ѐфтааст. Чунончи: 

Вуреб//виреб – уреб, каљ… 
Виреб ” ниг. Вуреб. 
Гумроњї//гумрахї, гунбад//гунбаз, сафед//сапед. 

Агар тарзи талаффузи Осиѐи Миѐна ва Эрон фарқ мекарда бошад, шакли 
талаффузи Осиѐи Миѐна дар љои аввал гузошта шудааст. Аммо калима дар дохили 
мисолњо, одатан, дар шакли хоси замону мањалли зиндагии муаллиф дода мешавад. Ба 

њамин тариқ, дар як воњиди луѓавї, ки тарзи талаффузи гуногун дорад, дар мисолњо аз 

Саъдї ва Ҳофиз як тарз, аз Сайидо, Савдо, Шоњин ѐ Ањмади Дониш тарзи дигари 
талаффузи он дода шуданаш мумкин аст. Масалан, дар калимањои падар//пидар; 
афгандан//афкандан ва ѓайра.     

5. Агар калима дар алоњидагї истеъмол нашавад ѐ онро људогона эзоњ додан 

мушкил бошад, пас аз зикри он дунуқта гузошта, баъд иборае, ки ин калима одатан дар 
дохили он меояд, зикр ва эзоњ дода мешавад: 

Сарсарї: боди сарсарї боди тунди пурсадо. 

6. Ҳарфи факултативии охири калимањо дар тартиби алифбо ба назар гирифта 
нашудааст. Масалан, по(й) дар он љое, ки аз рўи алифбо бояд «по» истад, гузошта 
шудааст. Лекин шакли пурраи калима боз дар љои худ (ба тартиби алифбо) такрор 
оварда шудааст: 

По(й) 1. узви бадани инсон ва њайвон… 
Пой ниг. по(й). 
Агар дар байни шакли кўтоњ ва пурраи ин гунна калимањо ба тартиби алифбо 

калимањои дигаре воқеъ нашуда бошанд, шакли пурра дубора зикр намешавад. Шарњу 
тавзењи ин гуна калимањо, ибора ва мисоли онњо дар мавриди зикри шакли кўтоњ меояд. 

7. Й-и факултативї , ки дар масдарњои арабї ба монанди авлави(й)ят,  ками(й)ят 
њаст, низ дар тартиби алифбо ба назар гирифта намешавад. 

8. Шакли мухтасар, ѐ арабишуда, ѐ таѓйирѐфтаи калимањо ба тартиби алифбо дар 
љои худ зикр ѐфта, дар ин маврид аз эзоњ худдорї шуда, танњо ба шакли аслии калима 
ишора карда шудааст: 

Ёс – шакли кўтоњшудаи ѐсаман. 
Банљ ” шакли арабишудаи банг. 
Зи ” шакли шеърии пешоянди аз. 
9. Сифати феълї ва феъли њол танњо дар сурате, ки маънои наве пайдо карда ва ѐ 

ба ибораи фразеологї даромада бошад, алоњида дода мешавад: 
Нависанда 1. сифати феълии замони њозираи навиштан; 2. он кї менависад, котиб… 
10. Дараљаи киѐсии сифат низ танњо дар сурате, ки маънои дигаре њам дорад, 

алоњида шарњ меѐбад: 

Калонтар 1. дараљаи қиѐсии калон; 2. сардори шањр… 
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11. Сифати нисбї шарњ наѐфта, ба исме, ки ин сифат аз он сохта шудааст, ишора 
карда шудааст:  

Обї 1. мансуб ба об 
12. Љамъи арабї ба чанд тарз шарњ меѐбад: а) агар љамъи арабї маънои дигаре 

надошта бошад, ба шарњи шакли танњо њавола карда мешавад: 
Авоид а. љ. оида.  
б) агар шакли љамъ маъноњои дигаре њам дошта бошад, пеш аз эзоњ ишораи љамъ 

гузошта шуда, баъд маъноњои он оварда мешавад: 

Авоиқ а. љамъ 1. љ. оиқ 2, оиқа; 2. маљ. њаводис, њодисањо. 
г) агар шакли танњои калима камистеъмол ва шакли љамъи он серистеъмол бошад, 

аз эзоњи шакли танњо худдорї шуда, фақат ба камистеъмолии он ишора карда шуда, 
эзоњи калима ва мисолњои он дар мавриди шакли љамъ омадааст: 

Лоњиза а. ба ин шакл камистеъмол; љамъаш лавоњиз.  
Лавоњиз а. љ. лоњиза чашмњо. 
13. Аломатњои эзоњии иловагї (ки маънои маљозї ѐ истилоњии калима ва монанди 

инњоро нишон медињанд) пеш аз зикри маънои калима гузошта мешаванд.  

14. Маъноњои гуногуни калима аз якдигар бо рақами арабї људо карда шудаанд. 

Дар вақти эзоњи њар маънои калима пас аз синонимњо ва иборањои синонимї, ки 
маънояшон ба якдигар хеле наздик аст, вергул гузошта шуда, агар маънои ин синониму 

иборањои синонимї аз якдигар андак дур бошад, байни онњо нуқта вергул монда 
мешавад. 

15. Фразеология пас аз шарњи њар маънои калима оварда шудааст. 
Луѓат ва иборањо дар фарњанг. Дар фарњанги забони тољикї луѓат ва иборањоеро, 

ки дар варақањои шўъбаи луѓати Институти забон ва адабиѐти ба номи Рўдакї 

љамъоварї шудаанд ва миқдорашон дар таълифи фарњанг то 500 њазор расида буд, фаро 

гирифта шудаанд. Як қисми на чандон зиѐди вожањо, ки дар варақањои љамъшуда 
мављуд буда ва ба ин фарњанг ворид шудаанд, дар фарњангњои дигари истифодашуда 
вонамехўранд. Ин намуди луѓат ва иборањо, асосан аз асарњои муаллифони Осиѐи 
Миѐна аз асри XV то аввали асри XX гирифта шудаанд.  

Ҳангоми ба фарњанг дохил кардани калимањои мураккаб ва сохта ба калимањое 

имтиѐз дода шудааст, ки ба воситаи суффиксњои қадимаи њоло камистеъмол ба вуљуд 
омадаанд. Чунончї, сиѐњфом//сиѐњпом, фархордес, моњваш, париваш ва њоказо.  

Фразеологияњо дар фарњанг. Фаровонии иборањои фразеологї, хусусан иборањои 
маљозии бадеї дар адабиѐт ташхис додани иборањои устувор ва типиро аз иборањои 
тасодуфї, ки мањсули фикру хаѐли шоиронаи як муаллиф мебошанд, бисѐр душвор 
мегардонад. Дар фарњангњои гузашта ин гуна ташхис асосан дида намешавад. Онњо 
тамоми иборањои фразеологї ва мусталањотеро, ки дар осори манзум зикр гардидаанд, 

бе фарқ ба фарњангњо дохил мекарданд.  

Равшан аст, ки ба таври қатъї фарқ кардани фразеологияи рехта аз ифодањои 
бадеии маљозї кори хеле душвор ва њатто ѓайри мумкин аст. Бинобарин, дар 

фарњангњои пештара бисѐрии ин қабил иборањои маљозиро бо қайди махсуси киноя аз…, 
маљозан…, мурод аз…, истиоратан… зикр мекарданд, ки аксари онњо ѐ ибораи 

фразеологї намебошанд ва ѐ ба як гурўњи хоси он тааллуқ доранд ва фақат барои назм ѐ 

ба услуби хоси шоири људогонае тааллуќ доранд. Бинобарин, як қисми иборањои 
маљозї, ки фразеологияи холис нестанд ва ѐ ба услуби фардии шоире хос мебошанд, 
агар фањмидани онњо то андозае душвор бошад, дар фарњанг зикр гардидаанд. 

1. Чунин навъи ибора ба фарњанг дароварда шудаанд:      
а) иборањои изофї; амри маъруф д. фармудани корњои шоиставу раво дар шариат. 
б) иборањои баѐния; кони Бадахшон кони лаъл, ки дар Бадахшон аст. 
Имола дар фарњанг. Имола навъе аз таѓири фонетикии калима мебошад, ки дар 

забони тољикї бисѐр вомехўрад. Баъзе имолањо дар натиљаи бисѐр кор фармуда шудан 

бо шакли аслии худ њуқуқи баробарї пайдо кардаанд [2, 3-4]. 
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Рашидї дар  муқаддимаи «Фарњанги Рашидї» дар забони тољикї бисѐр кор 

фармуда шудани имоларо чунин қайд мекунад: «Бидон, ки имола дар луѓати фурс бисѐр 
аст, чи дар алфози форсї ва чи дар алфозе, ки аз луѓати тозї дар каломи худ истеъмол 
кардаанд. Масалан дар «Фарњанги забони тољикї» калимаи «эътимед» имолаи 
«эътимод» мебошад. 

Аз натиљаи тањлилњо бармеояд, ки дар «Фарњанги забони тољикї» калимаву 
иборањои адабиѐти асри Х то ибтидои асри ХХ шарњи луѓот ва ибороти баъзе осори 
муњимми бадеї ва илмиро дар бар мегирад. Дар фарњанг калимаю иборањо ба таври 
соддаю фањмо ва бо мисолњо оварда шудааст, ки ин барои фањмиши њарљонибаи 
калимаю иборањо мусоидат менамояд. Ин фарњанг ба талаботи замони худ пурра 

љовобгў буд, хусусияти худро то имрўз гум накардааст. Ҳамин тавр, пас аз ба майдон 
омадани «Фарњанги забони тољикї» бо таъсири он дар лексикографияи тољику форс як 
љунбиш, гардиши азиме ба вуљуд омад, ки он барои бењтар намудани сохт ва 
принсипњои луѓатсозї, равшан намудани маънї ва шакли калимањо равона карда шуда 
буд. 
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НАҚШИ ВАСОИТИ АХБОРИ ОММА ДАР ИНЪИКОСИ РАВАНДИ 

МОДЕРНИЗАТСИЯИ СИЁСӢ 

 

Пешрафти васоити ахбори омма дар ҷараѐни тағйиротҳои сиѐсӣ, аз ҷумла 
модернизатсияи системаҳои сиѐсӣ нақши муњимро иљро мекунад. Дар ин бора, ношири 
рустабори амрикої Александр Трахтенберг қайд мекунад, ки сарчашмаҳои ВАО асосан 
барои муаррифӣ ва барқарор кардани имиҷи сиѐсат истифода бурда мешаванд. 
Ҳамзамон, васоити ахбори омма дар рушди ҷомеа нақши муҳим доранд, онҳо кафили 
таъмини ҳуқуқи шаҳрвандон ба иттилоот, дастрасии шаҳрвандон ба дастовардҳои 
фарҳанги ҷаҳонӣ ва дар маҷмӯъ, кафили пешрафти иҷтимоӣ ва рушди демократия 
мебошанд [5].  

Васоити ахбори омма дар дигаргунсозии сиѐсӣ, дар татбиқи модернизатсияи сиѐсӣ, 
аз ҷумла модернизатсияи системаи сиѐсӣ, нақши муҳим доранд. Тавре ки олими рус 
А.А. Калмыков ќайд мекунад, ин нақш инъикоси объективии мавқеи элитаи сиѐсӣ, 
мавќеи мансабдорони воломақоми давлат, пешвоѐни миллӣ, қувваҳои мухталифи сиѐсӣ 
ва ҳизбҳо, ки дар шароити модернизатсияи системаи сиѐсӣ ниҳоят муҳим аст, дарбар 

мегирад [4]. 
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Барои дарки нақши ВАО дар инъикоси модернизатсия системаи сиѐсї ифшо 
намудани мундариҷаи онро ҳамчун як объекти муҳими инъикоси сиѐсат дар нақшаҳои 
назариявӣ ва амалӣ лозим аст.  

Модернизатсия дар доираи назарияи умумии пешрафт тафсир дода мешавад ва ин 
шаҳодат медиҳад, ки рушди диахронии инсон аз сатҳҳои пасттар бо сатњи болотар 
гузашта  давлат ва ҷомеа низ ба навигариҳои пешрафтаву самарабахш ноил мегарданд 
[3].  

Модернизатсия тасвири иҷтимоии некӯаҳволиро, хусусан ҷомеаи Аврупоро, иваз 
кард ва ба аврупоѐн сифату хусусиятҳои нав бахшид. Чихеле ки файласуф ва сотсиологи 
фаронсавї  Эмил Дюркгейм гузаришро аз ҳамбастагии механикӣ ба ҳамбастагии 
органикӣ афзалтар донист ва Макс Вебер бошад гузариш аз фаъолияти арзишманд ба 
фаъолияти мақсаднокро қайд кард [2]. 

Дарки модернизатсия табиатан бо гузариш аз як марҳилаи рушди љомеа ба 
марҳилаи дигар, аз як сохт ба сохти дигар ва инчунин дар ташаккули иҷтимоии аҳолӣ 
алоқаманд аст. Тавре ки М. Вебер, П. Сорокин қайд карданд, ѓояи пешравии мунтазам 
бо дарк намудани марњилаи тағйирѐбанда ва  ташаккули љамъиятї-иқтисодӣ алоқаманд 
аст, ки он рушди равонии инсон, таҳия ва татбиқи моделҳои иҷтимої-иқтисодӣ ва 
иљтимої-синфиро дар бар мегирад [1]. 

Имкониятҳои методологии сиѐсатгузории муосир имкон медиҳанд, ки 
муайянкунандаҳо, самтњо, мақсадҳо ва вазифаҳои асосии модернизатсияи системаҳои 
сиѐсии дар љои аввал гузошта шавад, тавре ки Д. Норт қайд намуд. Табиист, ки 
модернизатсия дигаргунсозии равандҳои сиѐсӣ ва институтҳоро дар самти 
оптимизатсия, баланд бардоштани самаранокӣ, шаффофият, ошкорбаѐнӣ, фаръӣ, 
шартанопазирӣ ва алтернативӣ таъмин менамояд. Аз ин лиҳоз, модернизатсия ҳамчун 
марҳилаи махсус дар рушди башарият арзѐбӣ мешавад. Ҳамин тавр, ба гуфтаи 
файласуф ва сотсиологи рус A.С. Ахиезеру, модернизатсия гузариш аз тамаддуни 
анъанавӣ ба тамаддуни либералӣ, аз ҷомеаи статикӣ ба ҷомеаи мустақили рушдкунанда 
мебошад, ки бо динамикаи баланди иҷтимоӣ-сиѐсӣ тавсиф карда мешавад. 

Модернизатсияи дар илми сиѐсатшиносӣ бо коркарди мафҳумҳои бо ҳам 
алоқаманд - «модернизм», «постмодернизм», «модернити», «модерн» таҳқиқ карда 
мешавад. 

Дар мундариҷаи ин мафҳумҳо чунин принсипҳо, ба монанди истиқлолияти шахсї, 
худмуайянкунии шахсият, худтанзимкунӣ ва худидоракунии гурӯҳҳои иҷтимоӣ, 
ошкорбаѐнии сиѐсат, ошкорбаѐнии њокимият ба назар мерасад [6]. 

Дар шароити модернизатсия, нақши пешбарандаи ВАО, пеш аз ҳама, ба миқѐси 
модернизатсия ҳамчун масъалаи глобалии суръатбахшии азнавсозии сохтории давлат 
ва ҷомеа, аз ҷумла иттилоот вобаста аст. Чунин таҷдиди сохтор аз он ҷиҳат муҳим аст, 
ки вай синфҳо, табақаҳо ва қишрҳоро ҷудо намекунад ва ҳамаи субъектҳои 
муносибатҳои ҷамъиятию сиѐсиро дар робитаи иттилоотӣ дарбар мегирад. Воситаҳои 
ахбори омма дорои инъикоси принсипҳо, самтҳо, шаклҳо ва усулҳои навсозии низоми 
сиѐсӣ мебошанд. 

Воситаҳои ахбори омма имкониятҳои махсус доранд, ки саҳифаҳои худро ба 
идеологҳои модернизатсияи системаи сиѐсӣ - шахсони аввалини элитаи сиѐсӣ ва 
қудратӣ, роҳбарони ҳизбҳои сиѐсӣ - ташаббускорон ва субъектҳои раванди 
модернизатсия пешниҳод намоянд. Ин ҳама муҳимтар аст, зеро бидуни динамикаи 
сифатии қудрат ва элитаи сиѐсӣ навсозии системаи сиѐсӣ ғайриимкон номумкин аст. 

Нақши васоити ахбори омма дар ҷараѐни навсозӣ, ки тағйирот ва ислоҳоти сиѐсӣ, 
тағйири низомҳо ва низомҳои сиѐсиро пешбинӣ мекунад, зоҳир мешавад. Ин ба он 
вобаста аст, ки дар ҷомеа на танҳо алгоритми асосии тағйирот, балки барномаҳои 
рақобатпазир ва ҳатто оппозисиони модернизатсия татбиқ карда мешавад. Агар дар 
ҷомеа дар бораи ояндаи муштарак мувофиқати бештар ѐ камтар мавҷуд бошад, пас 
нақши васоити ахбори омма ба андозае кам мешавад. Аммо, агар дар ҷомеа гурӯҳҳои 
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муқобил бошанд, ки сенарияҳои ба ҳам мухолифро барои рушди системаи сиѐсӣ 
пешниҳод мекунанд, пас ВАО саҳнаи бархӯрди назарҳо ва мавқеъҳо мегардад. Ба ин 
маъно, васоити ахбори омма ба ноил шудан ба ризоияти иҷтимоию сиѐсӣ ѐ, баръакс, ба 
шиддат гирифтани низои иҷтимоӣ-сиѐсӣ ва ҳатто низоъ мусоидат мекунад. 

Аз як тараф, навсозии ҷомеа ба он оварда мерасонад, ки нақши васоити ахбори 
омма меафзояд ва онҳо ба тамоми соҳаҳои ҳаѐти ҷамъиятӣ ворид мегарданд. Аз ҷониби 
дигар, васоити ахбори омма ба як навъ шоҳиди глобалӣ, ҳакам ва довар дар ҳама 
равандҳо, ки аз ҳама ҷабҳаҳои ҳаѐт - аз ҷомеа то шахсиятҳои алоҳида ворид мешаванд. 
Назарияшиносони расонаҳои асри бист. зуд-зуд нақши онҳоро манфӣ арзѐбӣ 
мекарданд, онҳоро ба бадахлоқӣ, ахлоқи бад, фасод кардани ҷомеа, ба авҷ гирифтани 
ихтилоф ва низоъҳои синфӣ айбдор мекарданд. 

Ҷомеа аксар вақт мекӯшад, ки худро аз ифшои иттилоот муҳофизат кунад, аз он, 
ки васоити ахбори омма тамоми паҳлӯҳои ҳаѐтро инъикос мекунанд, аз қоидаи 
модернизатсия истифода мебаранд. Ҳамзамон, матбуот таваҷҷӯҳи ҷомеаро ба чунин 
мушкилот, ба монанди салоҳият ва фасоди мақомот, ташаккули ҷинояткорон, паст 
шудани сатҳи зиндагии мардум, паст шудани иқтисодиѐт, инчунин мушкилоти 
муносибатҳои байналмилалӣ ҷалб мекунанд [6]. 

Дар васоити ахбори омма, ғайр аз ғояҳои умумӣ ва принсипҳои модернизатсияи 
системаи сиѐсӣ, онҳо таҷрибаи мушаххаси татбиқи ин равандро дар сатҳи минтақавӣ ва 
маҳаллӣ инъикос мекунанд. Воқеияти объективии васоити ахбори омма барои ба вуҷуд 
овардани фаҳмиши эътимоднок дар байни шаҳрвандон оид ба эҳтиѐҷот, 
муайянкунандаҳо, шартҳо ва омилҳои модернизатсияи низоми сиѐсӣ муҳим аст. 
Ҳамзамон, ғаразнок будани воситаҳои ахбори омма дар инъикоси модернизатсияи 
системаи сиѐсӣ ин равандро ба таври назаррас мушкил мекунад, зеро шаҳрвандон 
тасаввуроти нодуруст дар бораи хусусият ва ҳадафи навсозии системаи сиѐсиро эҷод 
мекунанд, ки бо якчанд сабаб хатарнок аст. Аввалан, шаҳрвандон дар бораи стратегия 
ва тактикаи роҳи асосии сиѐсии рушди кишвар ва ҷомеа маълумоти нодуруст мегиранд. 
Дуюм, шаҳрвандон аз сабаби дониши номуайян дар бораи дурнамои рушди ҷомеа, аз 
иштирок дар таҳаввулоти сиѐсӣ ва дигаргунсозии системаи сиѐсӣ хориҷ карда 
мешаванд. Сеюм, шаҳрвандон дар бораи фоидаҳо ва натиҷаҳои дар нақшабуда ва 
равандаи ислоҳоти сиѐсӣ маълумоти кофӣ надоранд, метавонанд сиѐсати оппозитсияро 
нисбати самти асосии рушди аз ҷониби роҳбарияти кишвар эълоншуда татбиқ кунанд. 

Ба ин маъно, нашрияҳо дар васоити ахбори омма, ки маводи барномавии навсозии 
системаи сиѐсиро инъикос мекунанд, аз ҷумла суханронӣ ва муроҷиатҳои ходимони 
давлатӣ, пешвоѐни сиѐсӣ, фаъолони ҷамъиятӣ, ҳуҷҷатҳои барномавии ҳизбҳои сиѐсӣ ва 
ҳаракатҳои иҷтимоӣ-сиѐсӣ аҳамият доранд. Инчунин, инъикоси чунин чорабиниҳо, ба 
монанди анҷуманҳои ҳизбӣ, интихобот, суханрониҳои оппозитсия ва дигар васоити 
ахбори омма муҳим аст, ки онҳо метавонанд тасвири ҳамаҷонибаи иттилоотии 
мундариҷаи демократӣ, тасвири модернизатсияи системаи сиѐсии давлатро эҷод кунанд. 
Ин тасвирҳо ҳам тамоюлҳои расмии сиѐсӣ ва ҳам рӯҳияи мухолифонро инъикос 
мекунанд. 

Нақши пешбарандаи ВАО дар инъикоси навсозии системаи сиѐсӣ мустақиман бо 
рушди давлат ва ҷомеа, пеш аз ҳама, парадигмаи демократии рушди институтҳо ва 
равандҳои сиѐсӣ вобаста аст. Гузашта аз ин, васоити ахбори омма на танҳо равандҳои 
демократикунонӣ ва модернизатсияро ба таври механикӣ, ҳуҷҷатӣ инъикос мекунанд, 
балки мавзӯи фаъоли онҳо мебошанд. Ин ҳам дар сатҳи байнидавлатӣ ва ҳам дар сатҳи 
миллӣ рух медиҳад ва махсусан бо равандҳои ҷаҳонишавӣ, вақте иттилоот бо сабаби 
техника ва технологияҳои навсозӣ ба сатҳи байналмилалӣ мубаддал мешавад. 

Дар шароити модернизатсияи системаи сиѐсӣ ВАО дар муосирсозии фазои 
иттилоотии маҳаллӣ, минтақавӣ, миллӣ, инчунин фазои байналмилалии иттилоотӣ ва 
иртиботи байналмилалӣ дар ҳама соҳаҳо - иқтисод, сиѐсат, фарҳанг, ахлоқ нақши муҳим 
дорад. 
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Таърихи модернизатсия нишон медиҳад, ки таҳаввулоти сиѐсӣ, сиѐсишавии ҳаѐти 
ҷамъиятро муайян мекунад, сатҳи фарҳанги сиѐсӣ ва фаъолияти сиѐсии шаҳрвандонро 
баланд мебардорад. Ҳамзамон, модернизатсияи системаи сиѐсӣ боиси зиддиятҳо ва 
низоъҳои ҷиддии синфӣ, тақсимоти иҷтимоӣ-равонӣ, ташаккули қувваҳои оппозисионӣ 
мегардад. Табиист, ки пас аз модернизатсия давраҳои такрори реаксияҳо - давраи 
аксуламалҳо оғоз мешаванд [5].  

Мантиқист, ки нақши пешбарандаи ВАО дар инъикоси навсозии системаи сиѐсӣ 
мушкилот ва аксаран хатари иҷрои рӯзноманигорон ва мухбиронро муайян мекунад. 
Ҳамзамон, кормандони ВАО ҳангоми иҷрои вазифаҳои касбии худ - инъикоси 
муноқишаҳо (байнидавлатӣ, сиѐсӣ, минтақавӣ, этникӣ, хонаводагӣ), амалиѐти низомӣ, 
амалҳои террористӣ, офатҳои табиӣ ва техногенӣ, инчунин амалҳои ҷиноӣ ва 
коррупсионӣ, метавонанд хатари ҷиддӣ дошта бошанд. Дар робита ба ин, ҷанбаи 
бехатарии рӯзноманигорон, ки аксар вақт қурбони режими тоталитарӣ ва ҳокимони 
дахлдор мегарданд, ба тарсу ҳарос, таҳдид ва дар баъзе ҳолатҳо ҳамлаи ҷисмонӣ то 
куштор дучор мешавад. Ин дар рафти иҷрои вазифаи касбии рӯзноманигорон дар 
«нуқтаҳои доғ»-и муосир - Украина, Сурия, Ливия ва ғайра зоҳир мешавад. 

Нақши васоити ахбори омма меафзояд, ки ба равандҳои идоракунии иҷтимоию 
сиѐсӣ дохил мешаванд: ислоҳоти маъмурӣ, ислоҳоти худидоракунии маҳаллӣ, таҳкими 
амудияти ҳокимият, рушди муносибатҳои миллӣ ва ташкили интихобот. Аммо, барои 
он, ки ВАО нақши худро бомуваффақият иҷро кунад, ба он бояд шароити дахлдор - 
ҳуқуқӣ, сиѐсӣ, иқтисодӣ, ташкилиро тақвият дода шавад. Давлати демократӣ бояд 
озодии ВАО ва озодии матбуотро таъмин намояд, зеро бе рушди демократии ВАО 
амиқсозии дигаргуниҳои демократӣ ғайриимкон аст. 

Ин ҷо як ихтилофи муайяне ҳаст. Аз як тараф, давлати демократӣ бояд ба 
инъикоси объективӣ ва танқидии равандҳои замонавӣ дар ВАО ҳавасманд бошад. Аз 
ҷониби дигар, давлат, ҳатто давлати демократӣ, ҳамеша кӯшиш намекунад, ки усулҳо 
ва технологияҳои фаъолияти худро дар соҳаҳои мухталиф - иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиѐсӣ, 
маъмурӣ, ташкилӣ ба таври иттилоотӣ инъикос намояд. 

Бо зарурати дақиқи инъикоси модернизатсияи системаи сиѐсиро дар ВАО, давлат 
аксар вақт нақши онҳоро манфӣ арзѐбӣ мекунад. Ин ба он вобаста аст, ки ВАО дар 
ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ, дастгирии иттилоотии низоъҳо, сабти амалҳои 
ғайриқонунӣ ва фасодкории мақомоти давлатӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ нақши муҳим 
мебозанд. Давлат бо истифода аз манбаи бюрократӣ шаклҳои гуногуни таъсирро ба 
озодии ВАО истифода мебарад. Он инчунин пропагандаи иттилоотӣ, таҳияи маводи 
ғаразноки мақсаднокро, ки ба манфиати мақомот, элитаи сиѐсии ҳукмрон мувофиқат 
мекунад, истифода менамояд, ки инъикоси боэътимодии системаи сиѐсии давлатро дар 
ВАО душвор мегардонад [5]. 

Ҳамин тариқ, модернизатсияи системаи сиѐсӣ дар чунин соҳаҳо амалӣ карда 
мешавад: тақсими ваколатҳо; таҷассуми низоми бисѐрҳизбӣ ва рақобати ҷунбишҳои 
сиѐсӣ ва ҳизбҳои сиѐсӣ; такмили принсипҳои танзим; ташаккули ҳайати мақомоти 
қонунгузор; баланд бардоштани самаранокии ҳайати роҳбарон дар сатҳи федералӣ, 
минтақавӣ ва мунисипалӣ; баланд бардоштани масъулияти роҳбарони субъектҳо барои 
вазъи иҷтимоию сиѐсӣ (аз ҷумла муносибатҳои этникӣ). Боз як самти муҳим ин ба 
тартиб даровардани муносибатҳои байни давлат ва ҷомеаи шаҳрвандӣ тавассути 
такмили заминаи қонунгузорӣ ва ташкилӣ барои фаъолияти ҳизбҳои сиѐсӣ ва 
ташкилотҳои ҷамъиятӣ мебошад.  
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НАҚШИ ВАСОИТИ АХБОРИ ОММА ДАР ҲАЛЛИ  

МУАММОҲОИ ИЛМҲОИ СИЁСИИ МУОСИР 

 

Фаҳмиши нақши васоити ахбори омма дар баробари таҳаввулоти дигар равандҳо 
ва воқеиятҳои иҷтимоию сиѐсӣ ва инчунин субъектҳои равандҳои сиѐсӣ амалӣ карда 
мешавад. Назарияҳои ВАО дар робита бо назарияи сотсиологии М.Вебер, О.Конт, 
Г.Спенсер, Ф. Теннис, Э.Дюркгейм таҳия шуданд. Арзѐбиҳои ибтидоии консептуалии, 
васоити ахбори омма, дискурси иттилоотӣ, афкори ҷамъиятӣ ба Ч.Коли, Р. Парк, Р. 
Дебр, Д. Милтон ва ғайра тааллуқ доранд [4]. 

Дар асоси баҳодиҳии ибтидоии консептуалӣ, яке аз назарияҳои муҳими ВАО - 
назарияи таблиғот таҳия шудааст, ки аз як тараф ба ташаккули ҷомеаи иттилоотӣ ва аз 
тарафи дигар, ба рушди истеҳсолоти оммавӣ ва истеъмоли омма вобаста аст. Бо рушди 
васоити ахбори оммаи электронӣ, инсоният ба як миқѐси васеи иттилоот дастрасӣ пайдо 
кард ва ВАО дар навбати худ, имконияти таъсироти глобалии аҳолиро ба даст 
оварданд. Вобаста ба ин, мушкилоти таъсири таблиғоти воситаҳои ахбори омма ба 
шуур, рафтори ҳизбҳои сиѐсӣ, элитаи сиѐсӣ ва пешвоѐни сиѐсӣ боз ҳам шадидтар 
гардид. 

Таблиғи иттилоотӣ ба ҷомеа, ки проблемаҳои «таблиғи сафед» ва «таблиғи сиѐҳ»-
ро ба таври назаррас амалӣ менамояд, таъсири назаррас мерасонад. Ин масъала аз 
ҷониби Г.Д. Лассуэлл таҳия шудааст. Лассуэлл ва В.Липпманн, таъсири 
шунавандагонро ҳамчун маълумоти мусбат ва ҳам манфӣ баррасӣ карданд. Г.Д. 
Лассуэлл ба таҳияи як методология ва методологияи омӯзиши нақши ВАО, инчунин 
таҳияи методологияи таҳлили мундариҷаи матнҳои таблиғи сиѐсӣ ва идеологӣ марбут 
аст [7]. Таблиғи мусбат, ба гуфтаи В.Липпман, ба амалҳои мусбӣ мусоидат мекунад. 
Ҳамзамон, таблиғи манфии иттилоотӣ боиси нигарониҳои ҷамъиятӣ, овозаҳо ва 
шикоятҳои коллективӣ мегардад [1]. 

Бидуни фарогирии ҳамаҷонибаи васоити ахбори омма ба равандҳои сиѐсӣ, 
ташаккули фазои муосири иҷтимоӣ ва сиѐсӣ, муқаррар кардани афзалияти ҳуқуқи инсон 
ва шаҳрванд, инчунин рақобати озод ва кушоди ғояҳои сиѐсӣ, қувваҳо ва гурӯҳҳои озод 
имконнопазир аст. ВАО дар ташаккул ва фаъолияти чунин муассисаҳо ва созмонҳо, ба 
монанди ҳукуматҳои кушод, палатаҳои ҷамъиятӣ ва шӯрои ҷамъиятӣ, омбудсменҳои 
ҳуқуқи инсон, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва ҳаракатҳои сиѐсӣ ва ғайра бевосита ва 
бавосита иштирок мекунанд. Инчунин, ВАО дар давлатҳои мушаххас ва ҷомеаҳо 
дастгирии иттилоотиро барои ислоҳотҳои сиѐсӣ, маъмурӣ, маъмурӣ, худидоракунии 
маҳаллӣ, миллӣ ва ғайра. таъмин мекунад. 

Дар пайдоиши озодиҳои динӣ мутафаккири англис Ҷ. Локк маҳдудияти ҳокимияти 
олӣ дар кишвар, ҳуқуқи мардум ба иштирок дар қабули қонун, таҳаммулпазирии 
мақомот нисбат ба ақидаҳои гуногуни динӣ, инчунин нуқтаи назари сиѐсӣ ва 
мавқеъҳоро асоснок карда буд [2].  



 

217 
 

Ғояи асосии Ҷ.Локк ғояи озодии шахсӣ буд, ки калиди ташаккули ҷомеаи озод ва 
давлати мустақили мустақил аст. Ҷ. Локк ду принсипи асосии озодихоҳиро таҳия намуд: 
а) принсипи озодии иқтисодӣ ҳамчун ҳуқуқ ба моликияти шахсӣ; б) усули истифодаи 
озодии моликият ва ақл, аз ҷумла озодии виҷдон. Мантиқист, ки Ҷ.Локк дар сатҳи нав 
назарияи ҳуқуқи табиии инсон ва шаҳрвандро ба ҳаѐт, озодии шахсӣ ва моликияти 
хусусӣ, идома додани ғояҳои Ж.Ж. Руссоро асоснок кард. Маҳз ин ҳуқуқҳо ба монанди 
ҳуқуқҳои шахси муосир ва шаҳрванд, аз ҷумла ҳуқуқи дастрасӣ ба иттилооти 
боэътимод, саривақтӣ ва марбут ба ВАО мебошанд [2]. 

Дар заминаи назарияҳои гуногун, ВАО ҳамчун субъекти муносибатҳои иҷтимоию 
сиѐсӣ, инчунин ҳуқуқ доранд, ки вазъи воқеӣ, далелҳои воқеӣ ва пешниҳоди ин 
иттилоотро ба шаҳрвандон нишон диҳанд. 

Амалияи сиѐсӣ дар охири асрҳои ХХ ва ХХ1 нишон медиҳад, ки озодии комили 
изҳори ирода ва озодии худмуайянкунӣ, озодии номаҳдуди амали сиѐсӣ ва озодии 
комили иттилоот (ҷосусии иттилоот, рейдкунии иттилоот, густариши иттилоот, 
фишори иттилоот) ба оқибатҳои харобиовар барои давлатҳо, системаҳои сиѐсӣ ва 
ҷомеаҳо оварда мерасонад. 

Муайян кардани нақши васоити ахбори омма дар ҷомеаи демократӣ, системаи 
институтҳои иҷтимоию сиѐсии он ва нисбати давлат муҳим аст. Нақши асосии 
воситаҳои ахбори омма, аз ҷумла матбуот, инъикоси шумораи зиѐди далелҳо, 
гуногунии назарҳо, тамоюлҳо ва намунаҳои мухталиф мебошад. Ҳамин тавр, нақши 
васоити ахбори омма дар таъсиррасонии рӯҳияи ҷамъиятӣ ва некӯаҳволии ҷамъият 
метавонад амалӣ шавад. Барои иҷрои ин нақш, васоити ахбори омма набояд сензура, 
назорат ва ѐ фишор оварда шавад. Ҳамзамон, васоити ахбори омма бояд қонунҳоро 
риоя кунад ва ВАО-и гуногун бояд дар шароити баробар барои таъмини воқеъбинӣ ва 
беғаразӣ дар фаъолияташон бошанд. 

Нақши пешбарандаи васоити ахбори омма дар муносибатҳои ҷамъиятию сиѐсӣ ба 
диверсификатсияи вазифаҳои онҳо оварда расонид. Ҳамин тариқ, Ҷ. Лассуэлл се 
вазифаи асосии васоити ахбори оммаро ҷудо кард: таъмини аҳолӣ бо маълумот дар 
бораи рӯйдодҳои ҷорӣ «тавассути мушоҳидаи муҳити беруна»; мусоидат ба ҷомеа дар 
фаҳмидани сохтори муҳити беруна ва эҷоди симои боэътимоди ҷаҳон; гузаштан ба 
наслҳои нави меъѐрҳои иҷтимоӣ, мероси иҷтимоӣ ва муассисаҳо ба наслҳои нави 
истеъмолкунандагон [3]. 

Функсияҳои асосии ВАО функсияҳои иттилоотиро дар бар мегиранд. Дар байни 
принсипҳое, ки озодихоҳон эълон кардаанд, муҳимтарин ҳуқуқи дастрасӣ ба иттилоот, 
аз ҷумла дар сохторҳои давлатӣ мебошад. Васоити ахбори омма дар назди ташкилотҳои 
касбии институтҳо (ассотсиатсияи рӯзноманигорон, офисҳои муҳаррирӣ, конгрессҳо, 
фестивалҳо) исрор менамоянд, ки тамоми фаъолияти ҳукумат бояд барои онҳо кушода 
бошад ва ин ҳақ ва вазифаи онҳо дар ҷомеа ҷамъоварӣ ва гузориш додани навигарӣ дар 
бораи фаъолияти ҳукумат дар ҳама сатҳҳо мебошад. Аммо, мушкилоти дастрасӣ ба 
иттилоот аз мақомоти ҳокимияти иҷроия, шӯъбаҳои дипломатӣ ва ҳарбӣ-техникӣ, 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои зиддитеррористӣ ва асноди ҳамчун 
гурӯҳбандишаванда то ба ҳол ҳалли худро наѐфтааст.  

Бо рушди равандҳои сиѐсии муосир ва пур кардани он, назарияҳои нави ВАО ва 
воситаҳои коммуникатсия ташаккул ѐфтанд. 

Инчунин назарияи демократии ВАО ки дар байни назарияи меъѐрии ВАО ва 
назарияи иртиботи оммавӣ навоварона аст, имкониятҳои бузурги методологии 
омӯзиши ВАО-ро пешниҳод мекунад. Номи худи назария бар он ишора мекунад, ки 
захираҳои методологии он бо воқеияти сиѐсии солҳои охир муайян карда мешаванд, аз 
ҷумла: фаъолияти системаҳои бисѐрҳизбӣ, таҳкими институтҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, 
рушди демократияи ҷомеа ва фаръӣ, фаъолияти сиѐсати давлатӣ ва рушди худидораи 
маҳаллӣ. 
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Назарияи демократии ВАО бо падидаҳои замонҳои нави демократии фазои сиѐсӣ 
ба монанди ҳукумати маҳаллӣ, ҷудокунӣ, идоракунии муштарак, демократияи ҷомеа, 
созиши иҷтимоӣ ва ғайра робитаи ногусастанӣ дорад. Он баробарӣ, қонунияти 
иштирокчиѐни раванди иҷтимоӣ-сиѐсӣ, аз ҷумла васоити ахбори оммаро таъмин 
менамояд. Таҳияи ин назария асосан дар асарҳои Д.Маккуил ба амал омадааст [5]. 

Назарияи демократии ВАО дорои захираҳои назарраси фаҳмиши назариявӣ ва 
методологии нақши ВАО мебошад, зеро он нақши васоити ахбори оммаро дар робита 
бо воқеияти сиѐсӣ таъкид мекунад. Ҳамин тариқ, назарияи иштироки демократии ВАО 
дар назар дорад, ки нақши ВАО дар заминаи институтҳои демократӣ, ки барои 
пешгирии бюрократизатсия, милликунонӣ, тиҷоратикунонӣ ва монополияи ВАО 
пешбинӣ шудаанд, афзоиш меѐбад. Ҳамзамон, хавфҳои иштироки ВАО дар 
демократизатсия ва навсозии ҷомеа, аз қабили васоити ахбори омма таҳти таъсири 
давлат ва элитаи ҳукмрон (падариализм), хоҳиши ВАО барои манфиатҳои олигархия ва 
қабатҳои коррупсия, хоҳиши васоити ахбори омма шудан ба сухангӯи содиқ ва узрхоҳӣ 
барои ҷараѐни асосии сиѐсӣ, таъкид карда мешавад.. Назарияи иштироки демократии 
ВАО то андозае посухи ҷомеа ба таназзули пояҳои демократӣ, милликунонӣ ва 
бюрократикунонии ҳаѐти ҷамъиятӣ, канорагирӣ аз иттилоот ва аз мундариҷаи ВАО 
гурӯҳҳои муайян - иҷтимоӣ, синну сол, ҷинс, қавмӣ, мазҳабӣ мебошад. То ҳадди муайян, 
муноқишаҳои бераҳмонаи иҷтимоӣ ва этнополитикии охири асри ХХ ва аввали асри 
ХХI. онҳо натиҷаи маълумоти ғалат, ғаразнок, беэътиноӣ, демагогӣ ва аксаран 
маълумоти ғалат буданд. Аз ин рӯ, назарияи демократии ВАО принсипҳои мушаххас ва 
амалии ташкил ва оптимизатсияи равандҳои иҷтимоӣ ва сиѐсиро эълон мекунад ва ин 
афзалияти назарраси он нисбат ба дигар назарияҳо мебошад: 

“ Шаҳрвандони алоҳида ва гурӯҳҳо ба дастрасӣ ба расонаҳо (ҳуқуқи иртибот) ва 
ҳуқуқ ба хидмат аз ҷониби васоити ахбори омма мутобиқи ниѐзҳои хидматрасониашон 
ҳуқуқ доранд; 

“ ВАО пеш аз ҳама барои аудиторияи худ мавҷуд аст, на барои ташкилотҳои ВАО, 
мутахассисон ва муштариѐни ВАО; 

“ гурӯҳҳо, созмонҳо ва ҷомеаҳои маҳаллӣ бояд васоити ахбори худро дошта 
бошанд; 

“ шаклҳои хурдҳаҷми байниҳамдигарӣ ва ВАО назар ба ВАО-и калонҳаҷм, 
яктарафа ва касбӣ афзалтаранд; 

“ Муошират дар ҷомеа раванди хеле муҳимест, ки бояд барои мутахассисон 
гузошта шавад, дахолати давлатро талаб мекунад. 

Дар робита бо эълони ин принсипҳо, Д.Маккьюл  қонунҳоеро дар бораи 
фаъолияти ВАО ва васоити ахбори умум эълом кард: ‚дар тамоми системаҳои матбуот 
ВАО васоити шахсоне мебошанд, ки қудрати сиѐсӣ ѐ иқтисодӣ доранд. Аз ин рӯ, 
рӯзномаҳо, маҷаллаҳо, телевизион ва радио агентҳои мустақил нестанд, гарчанде ки 
онҳо қудрати мустақил доранд; тамоми системаҳои матбуот ба эътиқод ба озодии баѐн 
асос ѐфтаанд, гарчанде ки ин озодӣ дар онҳо бо роҳҳои гуногун муайян шудааст; 
тамоми системаҳои матбуот таълимоти назарияи масъулияти иҷтимоиро, ки хидматро 
ба эҳтиѐҷот ва манфиатҳои одамон эълом медоранд, дастгирӣ мекунанд; системаҳои 
матбуотӣ идеология ва системаи арзишро дар ҷомеае, ки дар он мавҷуданд, мерасонанд; 
амалияи матбуот ҳамеша аз назария фарқ мекунад‛ [8] . 

Дар чаҳорчӯбаи назарияи иштироки демократии ВАО, нақш ва хусусиятҳои 
функсионалии ВАО ба таври зайл ҷудо карда шудаанд: гуногунрангӣ; ивазшаванда; 
маҳал / глобалӣ; институтсионализатсия / ғайриинститутсионализатсия; статикӣ / 
ташкилшуда. Робита бо воситаҳои ахбори омма бо субъектҳои воқеии равандҳои сиѐсӣ 
ва ҷомеаи шаҳрвандӣ ниҳоят муҳим аст. Он нақши бесобиқаи васоити ахбори оммаро 
таъкид мекунад, ки ба гуфтаи М. Ҳерман, ба аҳолӣ дар бораи дигаргуниҳои сиѐсии ҳам 

дар дохил ва ҳам дар хориҷа иттилоот фароҳам меорад [6]. 
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Хулоса назарияҳои истифодашуда имкон медиҳанд, ки хусусиятҳои 
институтсионалии ВАО-ро, ки бо хусусиятҳои асосии ҳаѐти муосири иҷтимоӣ ва сиѐсӣ 
алоқаманданд: оқилӣ, рақобат, тафовут, иқтисодиѐт. П.Стомпка қайд мекунад, ки 
замони муосир бо равандҳое ба монанди афзоиши аҳолии шаҳр тавсиф карда мешавад, 
ки нисбат ба дигар ҳолатҳо бештар сиѐсӣ аст. Он инчунин болоравии соҳаи сиѐсат ва 
ҳуқуқ ва болоравии соҳаи идоракунии сиѐсӣ ва маъмурӣ ва бюрократӣ мебошад. Сатҳи 
умумии фарҳанги сиѐсӣ ва фаъолияти сиѐсии аҳолӣ, пеш аз ҳама кишварҳои демократӣ, 
тавре ки А. Миллер таъкид мекунад, дар шаклҳои мустақим ва ғайримустақим 
демократияи раъйпурсӣ ифода ѐфтааст. Дар робита ба ин, мушкилоти таъсири ВАО ба 
ташаккули афкори ҷомеа, тавре ки К.Манхайм қайд кард, проблема оид ба зарурат ва 
имкони назорат ба озодии ВАО ва ҳамзамон ба озодии шаҳрвандон дар дастрасӣ ба 
иттилоот бо ифодаи пурраи он қайд карда мешавад.  
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АМАЛИГАРДИИ   САМТҲОИ АФЗАЛИЯТНОКИ СИЁСАТИ  

ДАВЛАТИИ ҶАВОНОН 
 

Ҷавонон объекти манфиатҳои миллию давлатӣ буда, яке аз омилҳои асосии 

таъмини рушди давлат ва ҷомеа ба ҳисоб мераванд. Ояндаи наслҳои нав бояд ба таври 

ногусастанӣ ба вазифаҳои ҳифз, рушд ва эҳѐи кишвар алоқаманд буда, вориси таърихӣ 

ва фарҳангӣ бошанд. 

Суботи сиѐсати давлатии ҷавонон бо роҳи татбиқи самарабахши тадбирҳои 

маҷмӯӣ, ки вазифа, аҳамият ва нақши сиѐсати давлатиро нисбат ба насли наврас муайян 
менамояд, таъмин мегардад. 
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Сиѐсати давлатии ҷавонон дорои хусусияти фаъоли инноватсионӣ ва истеҳсолӣ 

буда, нерӯи меҳнатӣ ва эчодии ҷавононро инъикос менамояд. 

Татбиқи сиѐсати давлатии ҷавонон ба фароҳам овардани шароити ҳуқуқӣ, 

иқтисодӣ ва ташкилӣ, кафолатҳо барои аз ҷониби ҷавонон интихоб гардидани роҳи 

зиндагӣ, худтатбиқнамоии шахсии ҷавонон, рушд ва дастгирии иттиҳодияҳои 

ҷамъиятии ҷавонону кӯдакон, ҳаракат ва ташаббусҳо нигаронида шудааст [1]. 

Сиѐсати давлатии ҷавонон барои муттаҳид сохтани захираҳои давлатӣ ва 

ғайридавлатӣ даъват шудааст, ки он барои мақсадҳои зайл хусусияти байниидоравии 

ҳамкориҳои муштаракро дар назар дорад: 

-ҷалби босуботи ҷавонон ба хаѐти ҷамъиятӣ ва инкишофи малакаи фаъолияти 

мустақилонаи ҳаѐтан муҳими шаҳрвандони ҷавони кишвар, иттилоотонӣ дар мавриди 

рушду такомули минбаъдаи онҳо ҳам дар ҷумҳурӣ ва ҳам дар чомеаи ҷаҳонӣ, инчунин 

фарҳанги истифодаи инкишофи шахсият ва ҷомеа, ки имкон медиҳад ҷавонон нерӯи 

худро дар амал татбиқ намоянд, ба қувваи худ ва ояндаи худ боварӣ дошта бошанд; 

-муайян намудан, пешбари кардан ва дастгирии фаъолнокии ҷавонон ва 

дастовардҳои онҳо дар соҳаи иҷтимоию иқтисодӣ, ҷамъиятию сиѐсӣ, эҷодию варзишӣ, 

ки имконият медиҳад ҷавонон қобилияти худро зоҳир намоянд, нерӯи худро дар амал 

татбиқ кунанд ва дар кишвари худ шоистаи эътироф гарданд; 

-ба ҳаѐти комил ҷалб намудани ҷавононе, ки ҷиҳати ҳамгироӣ бо ҷомеа ба 

мушкилот рӯ ба рӯ шудаанд, маъюбон, хатмкунандагони муассисаҳои таълимии барои 

кӯдакони ятим, кӯдакони бесаробон, муассисаҳои махсуси таҳсилот барои онҳое, ки 

дорои қобилияти маҳдуд мебошанд, муассисаҳои махсуси таълимию тарбиявии шакли 

пӯшида, ҷабрдидагони зӯроварӣ, кӯчбастагон ва муҳоҷирон, шахсоне, ки аз ҷойҳои 

маҳрумият аз озодӣ ҷавоб шудаанд, намояндагони халқҳои маҳаллӣ ва камнуфуз, 

инчунин ҷавонон аз оилаҳое, ки дар вазъи ногувори ичтимоӣ қарор доранд, бекорон, 
шахсони бо ВНМО (Вируси норасоии масунияти одам) сироятшуда ва шахсони 
истеъмолкунандаи маводи сахттаъсир. 

Чунин системаи самтҳои афзалиятноки сиѐсати давлатии ҷавонон ба беҳбуд вазъи 

зиндагии насли ҷавон, афзоиши саҳми онҳо ҷиҳати рақобатпазирии кишвар мусоидат 

намуда, ҳамзамон оқибати иштибоҳотро, ки маъмулан барои насли ҷавон хос аст, ба 

қадри имкон коҳиш медиҳад.  

Стратегияи сиѐсати давлатии ҷавонон дар Ҷумхурии Тоҷикистон  ҳуҷҷати 

муайянкунандаи сиѐсат буда, фаъолиятеро инъикос менамояд, ки Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар давраи миѐнамӯҳлат анҷом медиҳад ва ҷавобгӯи афзалиятҳои асосии 

Стратегияи рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. 

Стратегия барои муайян намудани мақсад, афзалият ва тадбирҳое нигаронида 

шудааст, ки татбиқи онҳо ба ҳалли вазифаҳои мубрами рушди иҷтимоию иқтисодии 

Тоҷикистон дар ҷаҳони муосир мусоидат менамояд. Интихоби самтҳои стратегии 

сиѐсати давлатии ҷавонон метавонад танҳо ба натиҷаҳои таҳлил ва дурнамои 

равандҳои миѐнамӯҳлат ва дарозмӯҳлати рушди ҳаѐти ичтимоию фарҳангии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ки дар асоси таҳлили ҳисобот ва ҳуҷчатҳои расмӣ ошкор гардидаанд, асос 

ѐбад. Ғайр аз ин, Стратегия бояд дигаргуниҳоеро, ки дар соҳаи фаъолияти ҳаѐтан 

муҳими ҷамъият ва давлат руй медихад, ба инобат гирад ва пешбинӣ намояд. 

Дар Паѐми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон зикр гардидааст: «Ҳадафи сиѐсати давлатии мо дар бахши 

ҷавонон тарбияи кадрҳо, мутахассисони донишманду соҳибмаърифат, насли дорои 

ҷаҳонбинии васеъ ва хислатҳои ватандӯстиву ватанпарастӣ мебошад» [8]. 

Тавре маълум аст, яке аз омилҳои асосии рушди ҳар кишварро дар қатори дигар 

арзишҳо захираҳои инсонӣ, аз ҷумла ҷавонон ташкил медиҳад. Ин имкон медиҳад, ки 

сиѐсати давлатии ҷавонон ҳамчун яке аз самтҳои муҳими рушди чомеа мавриди баррасӣ 

қарор дода шавад. Дар кишваре, ки вазъи демографӣ мунтазам афзоиш меѐбад ва беш 
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аз 35 фоизи аҳолиро насли ҷавон ташкил медиҳад, муайян намудани сиѐсати давлатии 

ҷавонон аз нуқтаи назари сиѐсӣ ва ичтимоӣ аҳамияти калон дорад. 

Барои таҳияи Стратегияи мазкур Шӯрои ҳамоҳангсоз таъсис дода шуд. Ба ҳайати 

ин Шӯрои ҳамоҳангсоз мутахассисони Кумитаи ҷавонон ва  варзиш назди Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Маркази тадқиқоти стратегии назди Президента Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати молияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати маориф ва илми 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати корҳои 

дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин намояндагони ташкилотҳои байналмилалӣ ва 

чамъиятӣ шомил гардиданд [3]. 

 Мақсади сиѐсати давлатии ҷавонон аз рушд ва татбиқи нерӯи ҷавонон 

манфиатҳои Тоҷикистон иборат мебошад. Сиѐсати давлатии ҷавонон дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо дарназардошти рушди ичтимоию иқтисодӣ, дар асоси принсипҳои зайл 

таҳия ва татбиқ мегардад: 

-муайян намудани самтҳои афзалиятнок; 

-ба инобат гирифтани манфиат ва талаботи гуруҳҳои мухталифи ҷавонон; 

-иштироки ҷавонон дар таҳия ва татбики самтҳои афзалиятноки сиѐсати давлатии 

ҷавонон; 

-ҳамкории мутақобилаи давлат, институтҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва намояндагони 
бизнес; 

-шаффофияти иттилоот; 

-мустақилият ҷиҳати баҳодиҳии натиҷаҳои Стратегия. 

Стратегия системаи самтҳои афзалиятноки сиѐсати давлатии ҷавононро дар 

Тоҷикистон баррасӣ менамояд. 

Лоиҳаҳое, ки барои татбиқи самтҳои афзалиятнок таҳия гардидаанд, ба ҷавонони 

Тоҷикистон нигаронида шуда, имкон медиҳанд ҷавонон сарфи назар аз ҷинс, миллат, 

касб, маҳали зист ва мақоми иҷтимоӣ дар он ба таври баробар иштирок намоянд. 

Стратегия дар татбиқи сиѐсати давлатии ҷавонон муносибати лоиҳавиро ба 

сифати асос баррасӣ карда, онро мутобиқи се афзалиятҳои дар боло зикргардида 

муайян мекунад.Стратегия мақсад ва нишондиҳандаҳои асосии ҳар як лоиҳаро муайян 

менамояд. Мӯҳтавои мушаххаси онҳо аз ҷониби худи ҷавонон ва ташкилотҳое, ки 

онҳоро намояндагӣ мекунанд, дар ҳудуди ҷумҳурӣ ташкил гардида, амалӣ менамоянд. 

Ҳамин тавр, ҳар кадом лоиҳа фаъолияти лоиҳавӣ ва инноватсионии ҳамон ташкилот ва 

иттиҳодияи ҷамъиятии ҷавонон ва ташаббусҳоро муттаҳид месозад, ки метавонад 

намудҳои беҳтарини татбиқро пешниҳод намояд ва он усули нисбатан самарабахши 

ноил гардидан ба мақсадро таъмин месозад. 

Ҷавонони соҳибистиқлол дар ҳама давру замон қувваи пешбарандаи ҷомеа буда, 

ояндаи миллату давлат ба онҳо вобаста аст. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон низ барои 

тарбияи ҷавонон як зумра қонуну санадҳо қабул кардааст, ки барои фаъолияти озодона 

ва ибтикори онҳо шароити васеъ фароҳам меорад. Мо дар замоне қарор дорем, ки 

раванди ҷаҳонишавӣ таҳдидҳои зиѐд дорад. Аз ин рӯ барои баланд бардоштани ҳисси 

ватандӯстии ҷавонон Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи моддаи 16 Қонуни 

конситутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон ‚Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон‛ 

дар самти тарбияи ватандӯстии ҷавононро қабул намуд, ки барои тарбияи ватандӯстии 

ҷавонон аҳамияти зиѐд дорад. 

Воқеан, имрӯзҳо ҷавонони кишвар дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ: сиѐсат, 

иқтисодиѐту иҷтимоиѐт, фарҳанг, тандурустиву саноат ба монанди инҳо саҳми 

ҳалкунанда доранд ва дар як вақт давлат низ ба ҷавонон таваҷҷуҳи махсус зоҳир 

намуда, ҳуқуқи онҳоро ба моликият ва фаъолияти соҳибкорӣ низ кафолат медиҳад. 

Мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ‚Дар бораи ҷавонон ва сиѐсати давлатии 



 

222 
 

ҷавонон‛, ҷавонон ҳуқуқ ба меҳнат, истироҳат, ҳифзи саломатӣ ва таҳсил дошта, 

ҳамзамон давлат дастгирии оилаҳои ҷавон ва иҷтимоии ҷавононро дар мадди 

аввалиндараҷа қарор медиҳад. 

 Тавре Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон пайваста таъкид менамоянд: «Ҷавонон 

қувваи бузург, нерӯи созанда ва ояндаи миллатанд». Дар ҳақиқат, татбиқи босамари 

сиѐсати давлатии ҷавонон аз рӯзҳои нахустини соҳибистиқлолӣ дар меҳвари фаъолияти 

Ҳукумати Тоҷикистон қарор дорад. Аксарияти аҳолии Тоҷикистонро ҷавонон ташкил 

медиҳанд, ки онҳо давомдиҳандаи кору фаъолияти насли калонсол, нерӯи созанда ва 

иқтидори воқеии пешрафти ҷомеа, хулоса, ояндаи миллат ва давлат мебошанд. 

Имрӯзҳо дар тамоми соҳаҳои иқтисоди миллии мамлакат, инчунин, дар сафҳои 

Қувваҳои Мусаллаҳи Тоҷикистон ҷавонони бонангу номус содиқона хизмат ва кору 

фаъолият доранд ва дар рушди иқтисоди миллӣ саҳми назаррас мегузоранд. Дар 

баробари ин, ҷавонон дар дохил ва хориҷи мамлакат дар бахшҳои мухталиф таҳсил 

карда, соҳиби касбу ихтисосҳое шуда истодаанд, ки барои Тоҷикистон зарур мебошанд. 

Яке аз омилҳои асосии эълон гардидани соли 2017 „ Соли ҷавонон ин рисолати 

созандагию бунѐдкорӣ доштани насли ҷавон аст. Тибқи таҳлилҳо дар кишварамон 

тақрибан 55 дарсади аҳолии қобили меҳнат ва 80 дарсади шаҳрвандони ба иқтисодиѐт 

машғулро ҷавонон ташкил медиҳанд. Мутаносибан ҷавонон ҳамчун захира ва қувваи 

асосии меҳнатӣ, инчунин сармояи афзалиятноки инсонӣ дар иқтисодиѐти кишвар 

арзѐбӣ мегарданд. 

Дар ҷомеаи имрӯза дар кори пешбурди соҳаҳои мухталифи иқтисоди миллӣ 

мавқеи ҷавонон хеле муҳим аст, зеро ин қишри ҷомеа дорои афкори тозаю нав, нерӯи 

муҳими пешбарандаи иқтисод буда, истифодаи васеи технологияи муосирро дар 

истеҳсолот метавонад ба хубӣ таъмин созад. 

Дар замири ҷавонони кишвар Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Асосгузори 

сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун асосгузори 

давлати навини тоҷикон ва муаррифгари асили миллати тоҷик дар арсаи байналмилалӣ 

нақши воло доранд. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти ҷумҳурӣ, муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон бо дилу нияти нек зимоми идораи давлатро дар замони бениҳоят 

ҳассос, ки хавфи пароканда шудани давлат ва аз байн рафтани миллати тоҷик баръало 

эҳсос мегардид, бар уҳда гирифтанд ва дар як муддати кӯтоҳ шуълаи умедро ба фардои 

дурахшон дар қалби ҳар як фарди миллат фурӯзон намуданд. Ин буд, ки меҳнаткашон, 

модарону хоҳарони мушфиқ, пирони рӯзгордидаву ҷавонони навовару ғайратманд, 

чашми ростбин, гӯши ҳақшунав, ақли бедору хиради дурбин, забони ҳақгӯву табъи 

нуктасанҷ ва ҳазорҳо бозуи қавӣ дар зери сиѐсати оқилонаашон гирд омада, дар 

ободиву пешравии Тоҷикистон муттаҳид гардиданд. 

Фаъолияти пурмуҳтавову пурмаҳсули давлативу ҷамъиятии Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оинаест, ки дар он мавқеи миллати тоҷикро бо 

ҳама шаҳомат ва шуҳраташ сарфаҳм рафта, ба ин восита қадаме ба сӯи хештаншиносӣ 

ва худогоҳӣ ниҳода, бо диди ибрат дурнамои кишварро муайян карда метавонем.  
Новобаста ба вазъи душвори таърихии сахту сангин ва давраи гузариш, ки бо 

ташаккули низоми сифатан нави иҷтимоию иқтисодӣ алоқаманд мебошад, Асосгузори 

сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба 

масъалаҳои ҷавонон, аз ҷумла беҳдошти вазъи таълиму тарбия, соҳиби ихтисос, касбу 

ҳунар, ҷои кор гардидани онҳо ва мавқеи хосса пайдо намудани ҷавонон дар ҷомеа 

таваҷҷуҳи махсус зоҳир менамоянд. 

Мавриди зикр аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон баробари ба даст овардани 

Истиқлолият зарурати ногузирии ташаккул ва амалӣ намудани сиѐсати давлатии 

ҷавононро пазируфтааст. Баъди 6 моҳи соҳиб гаштани Истиқлолияти давлатӣ аз 

ҷониби Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гаштани қонуни асосии ҷавонон ” 
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Қонун ‚Дар бораи сиѐсати давлатии ҷавонон‛, ки 13 марти соли 1992 сурат гирифтааст, 

далели ин гуфтаҳо мебошад. Ибрози он бамаврид аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ми ѐни 

Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил яке аз аввалинҳо шуда қонуни асосии ҷавононро қабул 

кардааст. Ин бори дигар собит месозад, ки кишвари азизамон Тоҷикистон дар таҳкими 

сиѐсати давлатдорӣ ва сохтмони ҷомеаи демократии ҳуқуқбунѐд ташаккули сиѐсати 

ҷавононро яке аз самтҳои асосии стратегии фаъолият медонад.  

Дар марҳилаҳои минбаъдаи рушди давлатдорӣ ва таҳкими сиѐсати давлатии 

ҷавонон қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ‚Дар бораи ҷавонон ва сиѐсати 

давлатии ҷавонон‛, Консепсияву стратегияи давлатӣ дар самти татбиқи сиѐсати 

давлатии ҷавонон дар ҷомеа, қабул ва амалигардонии як қатор барномаҳои соҳавии 

давлатӣ, мулоқотҳои пайваставу мунтазами Пешвои ҷавонпарвари миллат бо 

намояндагони ҷавонони ҷумҳурӣ, роҳандозии як зумра ҳавасмандиҳо, аз қабили 

стипендияҳои президентӣ, Ҷоизаи ба номи И.Сомонӣ барои олимони ҷавон, грантҳои 

ҳукуматӣ бо мақсади дастгирии ташкилотҳои ҷамъиятии кор бо ҷавонон, таъсисѐбӣ ва 

баргузории ҷаласаи нахустини Шӯрои миллии кор бо ҷавонон дар назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҷлили ҳамасолаи Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон, ҷавоникунонии 

сиѐсати кадрӣ ва дар зинаҳои роҳбарикунанда таъин гардидани шумораи зиѐди 

ҷавонони лаѐқатманд, ободу зебо гардонидани боғҳои фарҳангӣ, мавзеву гулгаштҳои 

фароғатӣ ва бунѐди майдончаҳои варзишии муҷаҳҳаз бо талаботи замони муосир ва 

билохира эълон гардидани соли 2017 ‚Соли ҷавонон‛ дастовардҳои беназиртарину 

нотакрор дар ҳаѐти ҳар як ҷавони саодатманди кишвар мебошад. 

Ҷалби нерӯи ҷавонон ба корҳои созандагиву бунѐдкорӣ, тақвияти таъмини 

ширкати фаъоли онҳо дар ҳаѐти сиѐсиву ҷамъиятӣ, ҷалби ин табақаи нерӯманди ҷомеа 

ба сафҳои хеш барои устувор намудани рукнҳои давлатдории навин, ҳимояи марзу 

буми Ватани азизамон ва мутобиқат намудан ба ҷараѐни таҳаввулоти босуръати ҷаҳон 

ва эмин нигоҳ доштани давлату миллат аз таззодҳову таҳдидҳои замони муосир 
мусоидат менамояд. 

Тавре Сарвари давлат, Пешвои муаззами кишвар зикр намуданд: ‚Мо бо 

ҷавонони созандаи худ ифтихор мекунем, чунки ҷавонони даврони соҳибистиқлолии 

Ватанамон имрӯз бо нангу номуси миллӣ, ташаббусҳои шоиста ва эҳсоси баланди 

ватандорӣ дар рушди Тоҷикистони азиз ҳиссаи арзишманд мегузоранд ва ба Модар-

Ватани худ содиқона хизмат мекунанд‛. 

Ин нуктаҳо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ, худшиносиву худогоҳӣ, руҳияи 

озодихоҳӣ, ватанпарастӣ, ифтихори миллии ҷавонони саодатманди диѐрро баланд 

бардошта, бори дигар водор месозад, то ба қадри неъматҳои бебаҳо, ба мисли 

Истиқлолияти давлатӣ, Ваҳдати миллӣ, Ватани ободу ором ва арзишҳои фарҳангии 
хеш бирасем. 

Яъне, имрӯз барои ҷавонон, иштирок ва фаъолияти онҳо дар ҳаѐти иқтисодиву 

иҷтимоии мамлакат ҳамаи омилҳо ва шароити иҷтимоиву фарҳангӣ ва иқтисодиву 

сиѐсӣ фароҳам оварда шудаанд. Ва дар ин роҳ, пеш аз ҳама, азму талош ва кӯшишҳои 

ҷавонони лаѐқатманду фаъол, ватандӯсту меҳанпарвари мо нақши ҳалкунанда дорад. 

 Беҳуда нест, ки Президенти кишварамон дар яке аз баромадҳои худ таъкид 

намуданд: ‚Ҷавонон, ки ҳафтод дар сади аҳолии ҷумҳурианд, нерӯи такондиҳанда ва 

пешбарандаи ҳаѐти ҷамъият буда, ҳама чиз вобаста ба он аст, ки аз ин нерӯи азим чӣ 

тавр истифода бурда мешавад. Ин нерӯ метавонад ҳам созанда бошад ва ҳам 

сӯзанда‛[6]. 

Ба фикри ман, пеш аз ҳама дар раванди ҳаѐти худ бояд расму оинҳо ва арзишҳои 

миллии худро риоя намоем. Одобу рафтори ба миллати тоҷик хосро гум накунем. 

Ҳамзамон ҳангоми зисту зиндагонии худ бояд қонуну қоидаҳои танзиму анъана ва 

ҷашну маросимҳоро набояд вайрон кард. Ин иқдом фақат барои нафъи мо равона шуда 

имконият медиҳад, ки маблағи худро сарфакорона истифода барем. 
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Ғайр аз ин, ҳар яки мо, ҷавонон, бояд дарк кунем, ки ҳангоми барпо намудани 

оила шумораи фарзандонро бо назардошти вазъияти иҷтимоии худ ба нақша гирем. 

Талаботи моддӣ ва маънавии онҳоро пурра қонеъ карда тавонем. Фақат дар ҳамин 

маврид фарзандони солим ва соҳибмаълумоту ботарбия ба воя расонидан мумкин аст. 

Муносибат ба сиѐсати давлат низ яке аз масъалаҳои муҳими ҳаѐти ояндаи мо 

мебошад. Барои он ки пайрави сиѐсати давлат ва роҳбари он бошем, мо бояд пайваста 

аз сиѐсати дохилӣ ва берунии кишвар огоҳ бошем, маърифатнокии сиѐсии худро 

ҳамеша сайқал диҳем. 

Қайд кардан зарур аст, ки ба ғайр аз кушишу ғайрат ва донишу малака барои 

аъзои фаъоли ҷамъияти муосир шудан боз ҳаракат, нотарсӣ, боварии комил ба ояндаи 

дурахшон лозим аст, ки ҳамаи ин хислатҳо барои ҷавонон хос аст. 

Аз ҳамин сабаб ояндаи миллат ва кишвари азизамон дар дасти мо мебошад. 

Бинобарон, мо - ҷавонон, бояд пайрави ҳамешагии Пешвои миллатамон дар роҳи 

бунѐдкории Тоҷикистон бошем. 
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ЗАМИНАҲОИ ПАЙДОИШИ ТЕРРОРИЗМИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ 

 
Имрўз терроризм беш аз пеш хусусияти фаромиллї ва глобалї касб мекунад. Он 

дар минтаќањои том ва умуман љањон доман пањн карда, хатари бузурги иљтимої дорад 
ва барои амнияти давлатњои алоњида ва минтаќањо воќеан тањдид эљод менамояд. 

Чуноне ки Пешвои миллат дар Паѐми охирини хеш ба Маҷлиси Олии кишвар қайд 
намуданд: «Амалҳои даҳшатноки террористӣ, ки солҳои охир дар гӯшаҳои гуногуни 
олам содир гардида, боиси марги ҳазорон одамони бегуноҳ шуда истодаанд, возеҳ 
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нишон медиҳанд, ки терроризм имрӯзҳо ба таҳдиди воқеиву ҷиддӣ ба амнияту суботи 
ҷаҳон ва пешрафти инсоният табдил ѐфтааст» [5]. 

Дар замони муосир хатари терроризм ба масъалаи глобалӣ табдил ѐфта, қариб ба 
ҳама давлатҳо таҳдид мекунад. Доманаи созмонҳои террористӣ тораф васеъ шуда, 
фаъолияти онҳо ба ҳама кишварҳои ҷаҳон хатар эҷод намуда истодааст. Амалҳои 
ваҳшатангезе, ки гурӯҳои террористӣ солҳои охир дар Афғонистону Покистон ва берун 
аз он содир карда истодаанд, на танҳо Осиѐи Марказӣ, балки мардуми дигар қитъаҳоро 
низ ба ташвиш оварда, хеле мутаассир гардонидаанд. Аъзоҳои ин гурӯҳњои террористӣ 
ҷонибдори ба вуҷуд омадани нооромӣ, хунрезӣ ва ҷангу ҷидолҳои ваҳшатангезанд. 
Онҳо ба хотири расидан ба мақсад ва ҳадафҳои харобкоронаи худ роҳҳои 
мусаллаҳонаро пеш гирифтаанд. 

Терроризм яке аз шаклњои манфуртарини экстремизми сиѐсист. Мафњуми 
экстремизм бошад, аз забони франсузї (extremism) ва аз лотинї (extremus)  гирифта 
шуда, маънои канораро дорад [3, 553]. Экстремизм дар пояи пайравї ѐ эътиќод ба 
њиссиѐт, амал, стратегия ѐ муносибат ба чизеву касе сар зада, њолату вазъияти махсуси 
зоњиршавиро дорад. Амалиѐти экстремистї аз доираи эътирофи умум дур буда, 
имконияти созиш, гуфтушунид ва ризоият бо субъектони он душвор ѐ имконнопазир 
аст. Фаъолияти экстремистї аслан тавассути таблиѓоту ташвиќот (осоишта) ва 
тавассути љанг ѐ низои мусаллањона сурат мегирад. Терроризм як навъи мусаллањона ва 
муташаккилонаи экстремизми сиѐсист. Дар баъзе адабиѐти дигар мафњуми экстремизм 
(калимаи лотини Экстремус) дар адабиѐти илмї ва фарњангиву иттлоотї ба маънои 
љонибдор ѐ шомил шудан ба ќоидањои тундравона яъне «мољарољу» омадааст. Чомеаи 
љањонї дар пайи љустуљӯи роњњо ва воситањои самаранокї мубориза бар зидди 
терроризм аст. Ба таври доими масъалаи мазкур давр СММ мавриди омўзиш ва 
муњокима ќарор мегирад. Кумитаи махсуси мубориза бар зидди терроризми 
байналхалќї аз соли 1972 фаъолият мекунад, ки њамоњангсозии фаъолияти маќомоти 
кишварњои гуногунро ба уњда дорад.  

Барои дарки масъала моро лозим меояд, ки аввалан мафњумро муайян намоем, 
пасон оиди моњияти он њарф зад. Мафњуми терроризм аз забони лотинї (terror – 
дањшат, њарос) гирифта шуда, ба маънои муосираш дар охирњои асри XVIII њангоми 
Инќилоби Бузурги Фаронса истифода шудааст [2, 14]. Он як навъ сиѐсат, идеология ѐ 
амали иборат аз тањдид, фишороварї, зурї  нисбати  шахсони алоњида, гурўњи одамон, 
љомеа, њокимият, институтњои њокимиятї, давлат ва низоми идоракунии он буда, бањри 
расидан ба њадафњои сиѐсї, иќтисодї, иделогї, геополитикї ва имкониятњои гуногуни 
тањрезишуда равона гардидааст. Њоло зиѐда аз 200 навъи маънидоднамоии терроризм 
мављуд аст, ки њељ як аз он умумиэътирофшуда нест. Дарки падида бошад, аз тавсифи 
мафњумии он осон нест. Зеро бо вуљуди характери бисѐрсоња доштанаш, боз омили 
бавуљудої дар дохили як давлат ва мавќеъ гирифтан дар он, инчунин дар миќѐси 
байналхалќї зуњур карданаш як ќатор мушкилињоро дар равшаннамої ва дарки худ ба 
миѐн овардааст.  

Тибќи маълумоти коршиносони боэътимод имрўз дар љањон таќрибан 500 
созмонњои террористии пинњонкор амал мекунанд. Њамасола дар арсаи терроризм дар 
маљмўъ аз 5 то 20 миллиард доллари амрикої сарф карда мешавад [1, 156]. Солњои охир 
дар Аврупо, Амрико, Ховари Миѐна, Африќо кишварњои Балкан, Осиѐи Марказї ва 
дигар давлатњо амалњои дањшатноки террористї ба вуќўъ пайвастаанд. њољат ба баѐн 
нест, ки љуѓрофияи амалњои берањмонаи террористї торафт васеъ мешавад. Дар ин 
хусус иќдомњои террористї дар Балї, Филиппин, соњилњои Яман ва манотиќи 
мухталифи дигар гувоњї медињанд. Ваќтњои охир раванди устувори ба њам пайвастани 
терроризм бо шаклњои мухталифи љиноятњои фаромиллї ” гардиши ѓайриќонунии 
маводи мухаддир ва ќочоќи аслиња, хариду фурўши одамон, зархаридї ва муњољирати 
ѓайриќонунї ба назар мерасад. Ба андешаи мо, дар ин радиф хатарноктарин навъи 
дигари љиноят - ќочоќи маводи мухаддир шудааст, ки тибќи маълумоти сершумор яке 
аз манбаъњои асосии бо маблаѓ таъмин намудани амалиѐти террористї гаштааст.  



 

226 
 

Пешвои миллат вобаста ба масъалаи хатари терроризм ва оқибатҳои фоҷиабори 
он,  ҳанӯз соли 1994 аз минбари баланди Созмони милали муттаҳид аз ҷомеаи ҷаҳонӣ 
чунин даъватро ба амал оварда буданд: «Таваҷҷуҳи шуморо ба ташвишу изтиробе, ки 
вазъияти ҳамсояи мо ” Давлати Исломии Афғонистон ба амал овардааст, ҷалб накарда 
наметавонам. Вазъияти ин мамлакат, ки ҷанги дохилӣ бар муносибатҳои ҷамъиятӣ 
ғолиб омадааст, ҷомеаи ҷаҳонро бепарво гузошта наметавонад. Муноқишаи 
Афғонистон хавфи ба миѐн омадани воҳидҳои ҷузъии ҷуғрофиро пеш меорад, ки дар 
оянда заминаи терроризми байналҳалқӣ ва худсарона паҳн гардидани аслиҳа, маводи 
мухаддир шуда метавонад… Мо ҷомеаи ҷаҳонро даъват менамоем, ки проблемаи 
Афғонистонро ҷиддан мавриди муҳокима карор диҳанд» [6, 271]. 

Муборизаи ќотеъ бар зидди ин падида мисли терроризм иќдомоти дастаљамъонаи 
љомеаи љањониро таќозо мекунад ва ба тањияву татбиќи Консепсияи ягонаи мубориза 
алайњи он ниѐз дорад. Мусаллам аст, ки мубориза бо тамоми ин хатарњо бояд яке аз 
самтњои муњимтарини њамкории байналмилалї ва талошњои муназзами кишварњо ва 
созмонњои байналмилалї гардад. Вале агар натиљањои амалии фаъолияти љомеаи 
љањониро дар самти мубориза бо терроризм, аз љумла баъди таќвияти он бар асари 
њодисањои 11 сентябри соли 2001 дар Амрико, арзѐбї намоем, онњоро, ба андешаи мо, 
муассир гуфтан нашояд.  

Азбаски терроризм хислати фаромиллї пайдо карда, ба хатари умумиљањонї 
табдил ѐфтааст, мубориза алайњи он низ бояд тавассути стратегияи глобалии ягона ва 
самарабахш пиѐда гардад. Яъне талошњои муташаккилонаи байналмилалї тањти 
васояти Созмони Милали Муттањид ва бо наќши пешбари он комилан зарур мебошанд. 
Ин бори дигар зарурати њарчи зудтар амалї намудани барномаи ислоњоти ин Созмон 
ва Шўрои Амнияти онро таќозо мекунад. Бо таассуф мебояд зикр кард, ки љомеаи 
љањон то њол дар бораи худи мафњуми терроризм ба хулосаи ягона нарасидааст. њол он 
ки бе ин гуна вањдати назар ба низом даровардани масъалањои мубориза ба муќобили 
терроризм ѓайриимкон аст. Мањз дар чунин шароит баъзе давлатњо дар ќаламрави худ 
бар зидди терроризм мубориза бурда, њамзамон терроризми фаромиллиро дар 
кишварњо ва минтаќањои дигар бавосита ѐ бевосита пуштибонї менамоянд ва мехоњанд 
террористонро ба њайси муборизони роњи озодї, истиќлолият ва њувияти миллї 
муаррифї созанд. Ба њељ ваљњ терроризм боиси омурзиш нест ва дар њамаи њолатњо 
бояд ќатъиян мањкум карда шавад. Дар муоњидаи пешнињодии ягона ва мукаммали 
умумиљањонї нисбат ба давлатњое, ки аз њамкорї дар самти мубориза бо терроризм 
саркашї мекунанд ва террористонро пуштибонї менамоянд, бояд муљозот пешбинї 
гардад. Маънидод кардани терроризм њамчун падидаи дорои њадафи сиѐсї ва дар сатњи 
байналмилалї ба њам мувофиќ сохтани ќонунгузории миллї оид ба мубориза бо 
терроризм таќозои замон аст. Ба андешаи мо, пешнињодоти дар гузориши Гурўњи сатњи 
баланди Созмони Милали Муттањид оид ба тањдиду хатарњои нав зикршуда метавонист 
дар раванди эљоди ризоияти умум дар масъалаи таърифи ягона ва фарогири мафњуми 
«терроризм» асоси мўътамаде гардад. Равшан аст, ки дар мубориза бо терроризм фаќат 
ба ќувваи зўрї ва нерўи њарбї такя кардан мумкин нест.  

То замоне, ки чунин барнома тањия нагардад ва мавриди амал ќарор дода 
нашавад, терроризм њамроњи ногузири глобализм ва нусхаи он хоњад буд. Дар 
чањорчўби Созмони Конфронси Исломї низ бояд пиѐда намудани иќдомоти воќеї ва 
фаъол сурат гирад. Кишварњои сарватманди мусулмонї метавонанд аз тариќи кўмаки 
њадафманду мунтазам ба мамлакатњои рў ба тараќќии олами ислом барои њаллу фасли 
мушкилоти иљтимої ва бо њамин роњ аз байн бурдани заминаву решањои терроризм 
мусоидати муассир намоянд, ки намунаи возењи татбиќи ояти раббонии «мўъмин 
бародари мўъмин» хоњад буд. Дар баробари таъсиси Маркази байналмилалии 
зиддитеррористї, баланд бардоштани наќши њамоњангсози Интерпол ба маќсади 
таќвияти мубориза бо маблаѓгузории терроризми фаромиллї комилан зарур аст. Дар 
Оинномаи ин созмон бояд имконияти гузаронидани амалиѐти байналмилалии полисї 
оид ба мубориза бо терроризм, љинояткории муташаккилона, нашъаљаллобї ва 
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поксозии маблаѓњои шубњаноки пулї пешбинї гардад. Ин матлаб дар Конвенсияи 
Созмони Милали Муттањид бар зидди љинояткории фаромиллии муташаккилона дарљ 
ѐфтааст, ки онро намояндагони расмии зиѐда аз 150 кишвари љањон имзо кардаанд. Дар 
арсаи мубориза бо терроризм таќвият бахшидани њамкории муфиди идорањои вижаи 
кишварњои гуногун зарур аст.  

Бо боло рафтани наќши технологияњои иттилоотї ва љанги иттилоотї дар замони 
муосир чунин зарурат бештар эњсос мегардад. Аз ин лињоз, ташаккули фазои ягонаи 
иттилоотии олам ба хотири нест кардани пойгоњу бошишгоњњои таълимии террористон 
муњим аст. Идорањои махсуси кишварњои пешбари олам бояд дар бораи бунѐди махзани 
ягонаи маълумот дар ин соњаи мубориза њарчи зудтар ба мувофиќат оянд. Тањияву 
тасдиќи усулњои муассири амалиѐти зиддитеррористї, љорї намудани низоми умумиву 
мукаммали инъикоси њолатњои марбут ба иќдомњои террористї низ ба манфиати кори 
умум мебуд.  

Њаводиси дањсолаи аввали асри XXI љомеаи љањониро водор месозад, ки масъалаи 
наќши њуќуќи байналмилалиро ба таври умум бознигарї кунад. Мутаассифона, наќши 
њуќуќ, обрўи маънавии он ва нуфузи ахлоќии созмонњои байналмилалї дар понздањ 
соли охир ба андозае коњиш ѐфтааст. Дар замири бисѐр одамон шубњае пайдо шудааст, 
ки њуќуќи байналмилалї дарвоќеъ эътибори амалї надорад ва сарчашмаи нерў 
намебошад. Аз ин рў, кишварњои мухталифи љањон бояд бештар ва дар амал эњтироми 
комили худро нисбат ба њуќуќи байналмилалї зоњир намоянд. Бояд дарк кард, ки 
љомеаи љањонии асри XXI на љањони марказњои нерў, балки љањони эњтироми 
мутаќобилаи мардумон ва фарњангњои гуногун мебошад. Ва ин љањон ба ахлоќи нави 
геосиѐсие, ки ба њуќуќи байналмилалї асос ѐфта бошад, сахт ниѐз дорад. Ањолии сайѐра 
бояд дар рўњияи фарњанги сулњ, муколамаи байнимардумї ва тањаммулгарої тарбия 
ѐбад. Терроризми байналхалкї баъд аз солњои 1960 - уми асри ХХ хеле рушд карда дар 
давлатњои алоњида њамчун гурӯњњо ва ташкилотњои террористї амал кардааст. Имрӯз 
дар љањон зиѐда аз 500 ташкилотњои террористї амал карда, аз соли 1968 то соли 1980 
зиѐда аз 6700 амалњои террористї гузаронида шудааст, ки дар онњо 3668 нафар њалок 
гардида, 7474 нафар ярадор гардидаанд[4, 8]. Имрӯз аз руи тањлили татќиќотчиѐн ба 
љањонї террроризм њамасола зиѐда аз 5 то 20 млд. доллар ворид мегардад. 

Бояд ќайд кард, ки њар як амали манфур аз майнаи манфур бармеояд. Терроризм 
низ мањсули њамин навъи майнаи инсонист. Он як навъ тањдидест ба инсоният ѐ ба 
аќидаи муњаќќиќи рус Болтунов М. ” «терроризм нафратест ва ин нафрати инсон ба 
инсон ва ба башарият мебошад. Имрўзњо њолати фаъоляити терроризм тавре шакл 
гирифтааст, ки аз кўдаки хурдсол то мўйсафед метавонад амали террористї содир 
кунад. Бинобар ин, дар назди давлатњои олам вазифаи мењварї - бо роњњои самараноку 
тањќиќшуда њар чи зудтар мањв ѐ паст намудани сатњи фаъолияти он меистад» [4, 16].  

Хулоса, хатари терроризм ба ҳар давлат новобаста аз ҷойгиршавии ҷуғрофӣ ва 
вазъи иқтисодиву сиѐсии он таҳдид дорад. Аз ин рӯ, муборизаи якҷоя нисбати он 
вазифаи муҳими ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад.  
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ТАШАККУЛЁБӢ ВА МАРҲИЛАҲОИ ИНКИШОФИ  

ҲИЗБИ ХАЛҚИИ ДЕМОКРАТИИ ТОҶИКИСТОН 
 
 Ҳизби сиѐсӣ зодаи ду асри охир буда, дар ҳаѐти ҷомеаи демократӣ нақш ва 

мақоми баланди сиѐсиро соҳиб мебошад. Ҳодисаву равандҳои иҷтимоиву сиѐсии ҷомеаи 
муосири демократиро бе иштироки ҳизби сиѐсӣ тасаввур кардан номумкин аст. Ҳизби 
сиѐсӣ ҳамчун субекти фаъоли сиѐсӣ дар ҷомеа мақоми муайян дошта, нисбати рушди 
минбаъдаи ҳаѐти ҷомеа мавқеи мустақилро касб менамояд.  

Сиѐсатшиноси тоҷик Г.Н. Зокиров дар тадқиқоти илмии худ бобати ташаккулѐбии 
ҳизбҳои сиѐсӣ чунин қайд намудааст: ‚Ҳизбҳои сиѐсӣ марҳалаҳои мураккабу дуру 
дарози инкишофро сипарӣ намудаанд. Мафҳуми «partis» («партия» = «ҳизб») замоне 
мавриди истифода қарор гирифта буд, ки ҳанўз ҳизбҳои сиѐсӣ вуҷуд надоштанд. 
Мафҳуми «partis» ифодаи гурӯҳҳое буд, ки байни худ барои ҳокимият рақобат доштанд. 
Ханӯз дар замони Арасту гурӯҳҳои сиѐсие пайдо шуданд, ки онҳоро «ҳизб» 
меномиданд. Арасту ҳизбҳои кӯҳистониѐн, водинишинон, қисми соҳили шаҳрро ном 
мебарад. Онҳо асосан иттиҳодияҳои муваққатӣ барои ҷонибдории шахсони алоҳида 
буданд [1, 261]. Ҳизб аз забони лотинӣ «partis» («партия») гирифта шуда, маънои қисм ѐ 
гурӯҳро дорад. Тадриҷан бо ташаккул ва инкишофи ҳизбҳои сиѐсӣ ва системаҳои њизбӣ 
мафҳуми мазкур мазмунан тағйир ѐфт. 

Ҳизбҳои сиѐсии муосир ҳамчун падидаи тамаддуни Аврупои ба ҳисоб рафта, 
пайдоиши он ба асрҳои XIX ” XX рост меояд. Ҳизби сиѐсӣ аз калимаҳои юнони 
пολιτική „ «санъатаи идоракунии давлат»; ва лотини pars ” ‚қисм‛ гирифта шудааст. 
Мафҳуми ҳизби сиѐсӣ - гурўҳи муттаҳидшудаи одамоне, ки мустақиман вазифаи худро 
ба даст овардани ҳокимияти сиѐсӣ дар давлат ѐ иштирок дар он тавассути 
намояндагони худ дар мақомоти давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ гузоштаанд. Аксар 
ҳизбҳо барномае доранд, ки идеологияи ҳизб, рӯйхати ҳадафҳои он ва чӣ гуна ба онҳо 
расиданро нишон медиҳад. 

Хусусиятҳои фарқкунандаи ҳизби сиѐсӣ аз дигар ташкилотҳои ҷамъиятӣ инҳоянд: 
1. Мақомоти роҳбарикунанда ва дастгоҳи ҳизбӣ; 
2. Барномае, ки ҳадафҳои ҳизб ва василаҳои ба даст овардани ҳокимиятро инъикос 

менамояд; 
3. Маъракаи ташвиқотӣ барои ҷалби тарафдорон. 
Ҳизби сиѐсӣ ташкилоти сиѐсии иерархӣ буда, ба таври ихтиѐрӣ ашхосеро бо 

манфиатҳои умумӣ ва манфиатҳои иҷтимоӣ-синфӣ, сиѐсӣ, иқтисодӣ, миллӣ-фарҳангӣ, 
мазҳабӣ ва дигар бо мақсади ба даст овардан ѐ иштирок дар ҳокимияти сиѐсӣ муттаҳид 
менамояд [3]. 

Дар низоми ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳизбҳои сиѐсӣ дар муқоиса бо иттиҳодияҳои 
ҷамъиятӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, иттифоқҳои касаба, созмонҳои ғайриҳукумати 
нақши муҳим доранд, зеро онҳо метавонанд бо ҳукумат баробарвазн бошанд ва бо ин 
восита талаботи тарафдорони худро қонеъ гардонанд.  

Ташаккулѐбии системаи бисѐрҳизбӣ дар таърихи Тоҷикистон таърихи тӯлонӣ 
надорад. Аниқтараш солҳои 90-уми асри гузашта, пас аз пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ 
дар ҳудуди 15 ҷумҳуриҳои дар ҳайати он қарор дошта, давлатҳои соҳибистиқлоли 
алоҳида ба вуҷуд омаданд, ки дар қатори онҳо Ҷумҳурии Тоҷикистон низ моҳи 
сентябри соли 1991 истиқлолияти хешро эълон намуд.  

Дар марҳилаи аввали соҳибистиқлолӣ Тоҷикистон ба вазъияти хеле мудҳиши 
сиѐсию иқтисодӣ дучор гардид, ки дар натиҷаи мухолифатҳои маҳалгаронаи дохилию 
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дахолатҳои беруна моҳи майи соли 1992 дар қисми ҷануби Тоҷикистон ҷанги 
шаҳрвандӣ ба вуҷуд омад. 

Новобаста аз вазъияти сиѐсӣ аз рӯзҳои аввали истиқлолият Тоҷикистон роҳеро 
интихоб намуд, ки тавассути он имкони сохтани ҷомеаи демократӣ имконпазир гардид. 

Ташаккул ва инкишофи институти ҳизбҳои сиѐсӣ дар Тоҷикистон ба охирҳои 
солҳои 80 ” ум ва ибтидои солҳои 90 ” ум рост меояд. Зеро дар ин давра Тоҷикистон 
баъди ба даст овардани истиқлолият роҳи бунѐди давалти демокартиро интихоб 
намуда, он зарурати ташаккулѐбии институти бисѐрҳизбиро ба миѐн овард. Чуноне ки 
дар ин бора муҳаққиқи тоҷик В.М. Набиев қайд намудааст: ‚Ибтидои ташаккулѐбии 
бисѐрҳизбӣ дар Тоҷикистон тағйир дода шудани моддаи 6-уми Конститутсияи 
Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои Шӯравӣ Сотсиалистӣ (марти соли 1990) ва аз монополияи сиѐсӣ 
ва иделогӣ, аз ивазкунии мақомоти идоракунии давлатӣ ва хоҷагӣ даст кашидани Ҳизби 
комунистӣ мебошад‛[2, 16]. 

Ҳамин тавр, баъди соҳибистиқлолии давлатӣ муайян гардидани роҳи бунѐди 
ҷомеаи демократӣ барои таъсис ва фаъолияти ҳизбҳои сиѐсӣ замина фароҳам овард. 
Гузашта аз ин сарчашмаи ҳокимият эътироф гардидани мардум ва гуногунандешии 
сиѐсӣ асос гардид, ки шаҳрвандон барои иштирок намудан дар корҳои сиѐсӣ ва идораи 
давлатӣ ҳизби сиѐсӣ таъсис диҳанд.  

Дар муддати кӯтоҳ якчанд ҳизбҳои сиѐсӣ, ба монанди Ҳизби демократӣ, Ҳизби 
наҳзати ислом, Ҳизби коммунистӣ, Ҳзиби навсозии сиѐсӣ ва иқтисодии Тоҷикистон, 
Ҳизби ягонаи халқ ва ғ. таъсис дода мешаванд. Ҳамзамон, 6 декабри соли 1993 Кумитаи 
ташкилии Ҳизби халқии Тоҷикистон дар ҳайати Достиев А.С. ” раис, Ашӯров Қ.Д., 
Давлатов Д.Р. ” муовинони раис таъсис ѐфта, 10 декабри соли 1994 Анҷумани муассисон 
баргузор гардид [18]. Дар ин Анҷуман масъалаҳои мухталиф доир ба дурнамои 
минбаъдаи фаъолияти ҳизб мавриди баррасӣ қарор гирифта, Оиннома, Барнома, 
ҳайати роҳбарикунанда ва таъсиси Рӯзномаи минбари халқ бо ду забон қабул 
гардиданд. Баъдан 15 декабри соли 1994 ҳизб дар Вазорати адлияи Тоҷикистон ба қайд 
гирифта шуд. Ҳизби Халқии Тоҷикистон дар давраи ҳассоси сиѐсии кишвар таъсис 
ѐфта, аз аввалин рӯзҳо фаъолияти худро дар самти таъмини суботи ва ба эътидол 
овардани вазъи сиѐсии кишвар равона намуд. Чуноне ки дар ин маврид Раиси Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон зимни суханронии худ дар Маҷлиси васеи Кумитаи 
Иҷроияи Марказии ҲХДТ, санаи 7-уми феврали соли 2019 таъкид намуданд: «Бисту 
панҷ соли талошу муборизаҳо дар таҳкими давлатдории навини миллӣ, яъне 
Тоҷикистони соҳибистиқлол далели он аст, ки ҳизби мо дар хизмати мардум аст. Зеро 
ҳизби мо аз иродаи мардуми шарифи Тоҷикистон маншаъ гирифта, ҳамчун ниҳоди 
боэътимоди мардумӣ дар арсаи сиѐсати кишварамон ворид шуд ва дар ин муддат барои 
хомўш кардани ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ, барқарорсозии сулҳу оромӣ, таҳким 
бахшидани ваҳдати миллӣ ва аркони давлатдорӣ саҳми сазовор гузошт»[5]. 

Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ҷойи холӣ барои пур кардани фазои 
холии сиѐсии ҷомеа, муттаҳид намудани мардум ва гурӯҳҳои ба ҳам зид дар атрофи як 
ғоя барои бунѐди Тоҷикистон ягона ва расидан ба Ваҳдати миллӣ таъсис дода шуд ва ин 
рисолати хешро то имрӯз анҷом дода истодааст. Ин ҳизби сиѐсӣ дар раванди 
дигаргунии ҷомеа ва рушди минбаъдаи иқтисодиву иҷтимоӣ ва ба амал баровардани 
сиѐсати дохиливу хориҷии кишвар нақши назаррас дорад.  

Раванди ташаккулѐбии Ҳизби халқии демократии Тоҷикистонро ба се марҳилаи 
алоҳида ҷудо намудан мумкин аст: 

1. Солҳои 1994-1997 ” давраи муаррифии ҳизб дар ҷомеа ва саҳм гузоштан дар 
самти ба эътидол овардани вазъи сиѐсии кишвар ва ба имзо расидани ‚Созишномаи 
истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ‛. 

2. Солҳои 1997-1998 ” давраи тағйир ѐфтани номи Ҳизби халқии Тоҷикистон ба 
Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ва заминаҳо барои фаъолияти минбаъдаи 
пурсамари ҳизб. 
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3. Солҳои 1998 то имрӯз. Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ин давра аз 
ҷиҳати заминаҳои сохторӣ, кадрӣ ва моливию идоранамоӣ ва зиѐд гардидани шумораи 
аъзоѐн бамаротиб рушд менамояд. Хосатан, соли 1998 Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар як вақт ҳам аъзо ва ҳам Раиси он интихоб гардиданд. 

Бори аввал дар таърихи давлатдории кишварамон 21 феврали соли 2000 
интихоботи парлумони доимоамалкунандаи касбӣ баргузор гардид. Дар интихобот 3 
ҳизби сиѐсӣ ” ҲХДТ, ҲКТ ва ҲНИТ меъѐри панҷ фоизаро гузашта, мувофиқи овозҳои 
гирифтаашон дар парлумон ҷой гирифтанд [4, 300]. Дар натиҷа Ҳизби халқии 
демократии Тоҷикистон дар интихобот ғолиб омада, соҳиби 36 мандати вакилӣ гардид.  

Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон бо роҳи ба даст овардани таҷрибаи 
ғолибият дар интихоботи Парлумонӣ, зарурати минбаъд нерӯ бахшидани ячейкаҳои 
худро дар сатҳи маҳал (шаҳру ноҳияҳо) дарк намуд. Дар муддати кӯтоҳ дар ин самт 
корҳоро қувват бахшида, ба дастовардҳои назаррас ноил гардид. Маҳз таъсиси 
шумораи зиѐди ячейкаи ҳизбӣ дар маҳалҳо, афзудани миқдори аъзоѐну ҷонибдорон ва 
таҷрибаи намояндагони ҳизб дар Парлумон боис гардид, ки дар интихоботҳои 
минбаъдаи соли 2005, 2010, 2015 ва 2020 Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ба 
натиҷаҳои баланд соҳиб гардид.  

Яке аз хусуиятҳои Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон фаъолияти густурда 
бурдан дар самти рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ, боло бардоштани маърифати сиѐсиву 
шаҳрвандии мардум мебошад. Масъулону аъзоѐни ҳизб пайваста корҳои тарғиботию 
ташвиқотӣ ва маҳфилҳои мубоҳисавию сиѐсӣ доир намуда, дар рӯзҳои муайян арзу 
дархости шаҳрвандонро қабул карда, ҳамеша дар байни мардум фаъолият пеш 
мебаранд. Маҳз чунин хусусият ҳизб боис гардидааст, ки сол аз сол шумораи 
ҷониборону аъзоѐни ҳизб афзоиш ѐфтаа истодааст. Аз рӯи ин сифати фаъолият Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон ҳамчун ҳизби мардумӣ дар ҷомеа маъруфият пайдо 
намудааст.  

Хулоса, Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон яке аз ҳизбҳои фаъоли кишвар дар 
муддати кӯтоҳи давраи мавҷудияти хеш  дар рушди дигаргуниҳои ҳаѐти ҷомеаи тоҷик 
саҳми назаррас гузошт. Ҳоло дар таърихи бист соли фаъолияти Парлумони касбӣ дар 
кишвар Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон аз зумраи ҳизби созанда ва мардумӣ 
эътироф гардида, пайваста дар ҳалли муаммоҳои мушкилоти дохилии кишвар саҳми 
назаррас дорад. Мунтазам беҳтар гардидани фаъолияти  сохторҳои ҲХДТ дар оянда 
барои ҳамчун ҳизби ҳоким боқӣ мондани он нақши назаррас дорад.  
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ПЕШВОИ МИЛЛАТ ЭМОМАЛӢ   РАЊМОН – АСОСГУЗОРИ 

 МАКТАБИ  НАВИ  САРВАРӢ 

 

Эмомалӣ Раҳмон воқеан ҳам Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ва Пешвои миллат 
аст. Инро тамоми мардуми Тоҷикистон эътироф мекунанд. Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат» танҳо 
эътирофи ҳуқуқии ҳамин масъала аст. Ин қонун расмият бахшидани ормонҳо ва 
эҳтироми воқеиву мондагори миллати мо ба Пешвои худ аст. 

Далели бисѐр возеҳу равшани Пешвои воқеӣ ва мардумӣ будани Эмомалӣ Раҳмон 
дар он аст, ки ба шарофати заковату хирад ва љоннисориҳои ӯ ягонагии давлат ва халқ 
ба вуҷуд омадааст. Ӯ чун меҳварест, ки ин ду  қутбро ба ҳам овардаву пайваст кардааст. 

Назрї Асадзода дар мақолааш бо номи ‚Асосгузори мактаби давлатдории миллӣ‖ 
гуфтааст: ‚Дар таърихи башар  ва дар сиѐсати ҷаҳонӣ ин гуна  ҳолатҳое, ки ба сабаби 
бузургиву маҳбубияти Сарвари кишвар ягонагии халқу давлат ба вуҷуд меояд, ҳодисаи 
муқаррарӣ нест. Иҷрои ин гуна рисолат  фаротар аз ҳади маъмуливу хидмати вазифавии 
як роҳбари муқаррарии давлат аст. Ин гуна хидматро танҳо Пешвои миллат метавонад 
анҷом диҳад!‛ [1, 221]. 

Бо назардошти гуфтаҳои боло ақидаи ман чунин аст, ки Эмомалӣ Раҳмон на фақат 
Асосгузори сулҳу ваҳдат, балки Асосгузори  мактаби давлатдории миллӣ ва эҳѐгари 
суннатҳои давлатдории азѐдрафтаи бостонии  миллати тоҷик аст. 

Воқеан ҳам, яке аз омилҳои бисѐр муҳимми ҳифзи қудрати сиѐсии миллат он аст, 
ки таҷрибаву усул ва анъанаҳои давлатдории худро ҳифз карда, ба таври муттасил аз як 
насл ба насли дигар интиқол диҳад. Миллати мо, ки 1000 сол қабл давлатдории 
миллиро  аз даст дода буд, дар паи он бо гузашти  муҳлати тулонии таърихӣ дар асари 
авомили айниву зеҳнӣ тамоми андухтаҳо ва таљрибаҳои  давлатдориву усули ҳифзи 
қудрати сиѐсиро марҳила ба марҳила  ба боди  фаромӯшӣ дод. Хидмати Эмомалӣ 
Раҳмон ҳамчун роҳбари давлат дар ин самт он буд, ки услуби давлатдории  мустаќили  
миллӣ ва ҳифзи қудрати сиѐсиро на эҳѐ, балки аз сифр эҷод кард. Баъд аз њазор соли 
заволи давлати Сомониѐн ин аввалин мактаби давлатдории  муваффақи  миллат аст, ки 
дар робита бо саъю талошҳои фидокорона  ва ҷуръати  фавқулодаи  сиѐсии  Пешвои мо 
ба вуҷуд омад. 

Технологияи муосири сиѐсӣ қудрати онро дорад, ки бо шеваҳои гуногуни 
шахсиятсозию шахсиятсӯзӣ шахсеро дар чашми мардум бузург ѐ хурд ҷилва диҳад. 
Аммо таҷрибаи рӯзгор нишон додааст, ки чеҳраҳои сунъии таблиғотию расонаӣ бо 
гузашти андак замоне аз байн мераванд ва дар бекарони таърих нопадид мегарданд. 
Аммо, баръакси ин, чеҳраҳои табиӣ ва пешвоѐни воқеии мардум ба бахши унсурии 
ҳастии миллату давлат табдил шуда, то абад, то замони бақои ин миллату давлат 
ҳамчун арзиш, намуна ва қаҳрамон ҷовидона боқӣ мемонанд.  
 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аз ҷумлаи роҳбаронест, ки 
шахсияти сиѐсии ӯ лаҳза ба лаҳза ва қадам ба қадам, дар пеши назари мардум, ҳамнафас 
бо ғаму шодии миллат ташаккул ѐфта, ҷойгоҳи мардумии худро ба таври табиӣ 
дарѐфтааст. Ҳамон гуна, ки аҳли як хонадон фарзанди худро, ки дар пеши чашмашон аз 
як навҷавони навқад ба як марди рашид табдил шудааст, дуруст мешиносанд ва бо 
тамоми сифоту сиришти ӯ ошноӣ доранд, Эмомалӣ Раҳмон низ дар оғуши ватану 
миллат ва дар сояи дуову дастгирии мардум сабзида, ба таври комилан табиӣ мавриди 
эътирофу эътибори мардуми худ қарор гирифтааст. Ин аст, ки чеҳраи ӯ чеҳраи табиӣ, 
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шахсияти ӯ шахсияти воқеӣ ва хидматҳои ӯ хидматҳои бунѐдӣ мебошанд. 
 Аммо барои расидан ба ин мақоми милливу таърихӣ, Роҳбари давлат роҳеро тай 
намуд, ки пур аз мушкилот, пур аз печу тоб, пур аз камину хатар, аммо пур аз ифтихор, 
пуразмуҳаббатвапуразкомѐбӣбуд. Ин аст, ки агар касе бихоҳад, то симо, шахсият ва 
ҷойгоҳи ӯро назди мардуми тоҷик дарк намояд, бояд пеш аз ҳама, роҳи паймудаи ӯ ва 
хидматҳои таърихии ӯро барои ин мардум дарк кунад. Таҳлили ҳамин роҳ ва дарки 
ҳамин дастовардҳо худ ба худ нишон медиҳанд, ки Эмомалӣ Раҳмон кист ва барои 
мардум ва давлати Тоҷикистон чи ҷойгоҳ ва чи арзише дорад. Зеро, имрӯз вақте дар 
бораи масири тайшуда ва дастовардҳои бунѐдии Тоҷикистон дар марҳилаи 
пурпечутоби истиқлолият сухан меравад, бешубҳа, симоиин шахсиятпеши назар меояд 
[1, 134].  
 Албатта, комѐбиҳои ин миллат ва кишвар зери сарварии Эмомалӣ Раҳмон бисѐр 
зиѐданд, вале фақат дарк, муқоиса ва ҷамъбасти дастовардҳои усулӣ ва бунѐдии ин 
марҳила кофист, то дарк шавад, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбари пурталоши он чӣ 
масиреро тай карда ва чӣ дастовардҳои азимеро ноил шудаанд. Ва низ, бо дарку 
ҷамъбасти ин дастовардҳои бунѐдӣ метавон дарѐфт, ки сабаби эҳтироми амиқ ва 
эътимоди устувори мардуми Тоҷикистон ба пешвои миллии худ дар чист. 
 Қадами нахуст ѐ асоситарин дастоварди давлат ва мардуми Тоҷикистон зери 
роҳбарии Эмомалӣ Раҳмон ин аст, бо тадбир ва талошҳои пайгиронаи ӯ давлатдории 
миллии тоҷикон аз вартаи нобудӣ наҷот ѐфт. Ин масъала муҳимтарин ва усулитарин 
дастоварди таърихи муосири мост, зеро бе доштани давлати миллии мустақили худ 
тамоми орзую омоли таърихии миллат ва тамоми ҳадафу барномаҳои насли имрӯзу 
фардои он маънои худро аз даст медод. Зеро баъди ҳазор сол таърих барои халқи тоҷик 
имкон фароҳам овард, ки бо номи худ давлати миллӣ дошта бошад. Аз ин рӯ, агар дар 
он тӯфоне, ки солҳои аввали истиқлолият ба миѐн омада буд, давлатдории миллии мо аз 
даст мерафт, моро наслҳои оянда ҳаргиз намебахшиданд. 

Эмомалӣ Раҳмон дар вазъияте Сарвари давлати тоҷикон интихоб шуд, ки кишвар 
дар оташи ҷанг месӯхт ва ба гирдоби нобудӣ фурӯ мерафт. Аз ин хотир, баробари ба 
дӯш гирифтани масъулияти сарварии кишвар ӯ барномаи кории тайѐршудае надошт, 
зеро вақте хонаи инсон оташ мегирад, дигар фурсати барномарезӣ нест. Яъне, дар 
чунин ҳолат барномаи аввалин хомӯш кардани оташ, наҷот додани хона ва аҳли 
хонавода мебошад. Дар он лаҳзаи ҳассоси таърихӣ барномаи роҳбарияти нави 
Тоҷикистон фақат як чиз буд: хомӯш кардани оташи ҷанг, наҷот додани давлат аз 
нобудӣ ва эмин доштани миллат аз парокандагию бадбахтӣ.  
 Хушбахтона, ин вазифаи таърихӣ иҷро гашта, давлатдории миллии тоҷикон аз 
вартаи нобудӣ наҷот ѐфт. Ва шояд фақат ҳалли ҳамин масъала барои чеҳраи мондагори 
таърихи халқи мо ва пешвои миллии мардуми мо донистани Эмомалӣ Раҳмон кофӣ 
бошад. 

Ҳамчун қадами сеюм Эмомалӣ Раҳмон тавонист, ки дар муддати барои таърих 
бисѐр кӯтоҳ низоми мукаммал ва муосири давлатдориро барқарор намуда, аркони 
давлатдории миллӣ ва ниҳодҳои асосии давлатдории моро эҳѐ намояд. Барои он, ки 
вазъияти онрӯзаи давлатдории Тоҷикистонро дуруст ба ѐд орем, аз гузориши раиси 
онвақтаи Шӯрои Олӣ Акбаршоҳ Искандаров дар иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олӣ иқтибос 
меорем, ки гуфта буд: «Имрӯз дар кишвар органҳои конститутсионӣ амалан фалаҷ 
шудаанд… Агар ин вазъият идома ѐбад, хатари он мавҷуд аст, ки Тоҷикистон аз 
харитаи ҷуғрофиѐии ҷаҳон умуман нест шавад». Ин буд вазъияти воқеии кишвар дар 
рӯзҳои аввали ҳамчун роҳбари Тоҷикистон интихоб шудани Эмомалӣ Раҳмон [2, 152]. 
 Ҳоло бисѐриҳо дар шароити орому осудаи имрӯза, даъвои вазирию кабирӣ ва 
раҳбарию сарварӣ доранд, вале дар он рӯзҳо, ки кишвар дар коми оташ месӯхт, иддае 
ба ояндаи Тоҷикистон бовар надошта, ҳатто ба вазифаи вазирӣ розӣ намешуданд… 
Вазифаи сарварии давлат ҳам ба чанд нафар аз шахсиятҳои муътабари кишвар ҳамон 
рӯзҳо пешниҳод шуда буд, вале ҳамаи онҳо аз тарси ҷони худ ин масъулиятро ба душ 
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нагирифтанд. Дар он рӯзҳо на танҳо мақомоти марказии ҳокимияти давлатӣ, балки дар 
аксарияти минтақаҳо, мақомоти маҳаллии ҳокимият низ пурра фалаҷ гашта буданд, ки 
барқарорсозии онҳо кори осон набуд. Ва хушбахтона, Эмомалӣ Раҳмон дар кӯтоҳтарин 
замон тавонист, ки мақомоти конститутсионии давлатдориро барқарор намуда, 
ниҳодҳои фалаҷшударо эҳѐ намояд. Тайи ин муддат Тоҷикистони соҳибистиқлол 
соҳиби сохтори мукаммали идорӣ, ҳукумати коршоям, парлумони касбӣ, артиши 
миллӣ, ниҳодҳои босалоҳияти қудратию амниятӣ ва дигар рукну абзорҳои зарурии 
давлатдории худ гашт. 

Дар ин масъала бояд гуфт, ки маҳз ташаккул ѐфтани системаи давлатӣ ва ҳамчун 
механизми ягона ба кор даромадани низоми давлатдорӣ яке аз заруратҳо ва 
нишондиҳандаҳои асосии барпо шудани давлат ва давлатдорӣ ба ҳисоб меравад. Зеро 
маҳз системаи ташаккулѐфтаи давлатӣ метавонад кори муназзами институти давлат ва 
бақои давлатдориро таъмин намояд. Бинобар ин, дар сатҳи муосир эҳѐ ва барқарор 
намудани системаи мукаммали давлатдории тоҷикон яке аз дастовардҳои бунѐдии 
дигари Эмомалӣ Раҳмон, балки яке аз хидматҳои муҳимтарини ӯ барои давлату 
миллати тоҷик мебошад. Касоне, ки ба сиѐсат ва давлат аз назари касбӣ менигаранд, то 
чӣ дараҷа ҳаѐтӣ будани  ин дастовардро ба хубӣ дарк менамоянд. Дастовард ѐ қадами 
устувори чоруми Эмомалӣ Раҳмон дар он буд, ки бо ҷасорат ва иродаи қатъии ӯ 
мардуми Тоҷикистон аз вартаи ҷанги дохилии хонумонсӯз раҳо гашта, ба ваҳдати 
миллӣ расид. Ғояи сулҳ, оштии миллӣ ва афву ҳамдигарбахшӣ аз муҳимтарин паѐмҳое 
буданд, ки Сарвари давлат ҳанӯз дар рӯзи аввали интихобаш ба миѐн гузошта буд ва ин 
паѐмҳо ҷавҳари тамоми барномаю фаъолияти баъдии ӯро ташкил намуданд.   
 Ҳамагон дар ѐд доранд, ки Эмомалӣ Раҳмон дар ҳузури вакилони иҷлосияи 
таърихӣ ва дар пешгоҳи халқи шарифи Тоҷикистон савганд ѐд кард: ‚Агар лозим 
шавад, ба ивази ҷони худ сулҳу ваҳдатро ба Тоҷикистони азиз бозмегардонам ва то 
даме, ки як гурезаи тоҷик дар хориҷ умр ба сар мебарад, ором зиндагӣ нахоҳам кард‛. 
Имрӯз шоҳидем, ки он суханон як шиори холии сиѐсӣ набудаанд, балки фарѐди 
самимии як фарзанди халқи тоҷик, ки дарди ҷонкоҳи миллат ва андешаи наҷоти Ватан 
тамоми вуҷудашро фаро гирифта буд. 

Ҳарчанд мардуми шарифи Тоҷикистон ташнаи сулҳу ваҳдат буд, аммо тарроҳони 
ин ҷанги бемаънӣ ба осонӣ аз нақшаҳои худ даст намекашиданд. Ин буд, ки ба Эмомалӣ 
Раҳмон солҳо лозим омад, то ба иҷрои яке аз паѐмҳои марказии худ - барқарорсозии 
сулҳ ва ваҳдати миллӣ ноил гардад. Барои расидан ба ин ҳадафи муқаддас роҳбарияти 
давлат тавонист, ки ҳудуди як миллион гурезаро ба хонаҳояшон баргардонад, даҳҳо 
ҳазор манзили вайроншударо барқарор созад, ҳазорҳо макони ҷамъиятӣ ва нуқтаҳои 
истифодаи умумӣ, мисли мактабҳо, муассисаҳои тиббӣ, пулҳо, корхонаҳоро эҳѐ ва 
барқарор намояд. 

Ҷойи ифтихор аст, ки имрӯз таҷрибаи сулҳи Тоҷиконро ҷомеаи ҷаҳонӣҳамчун як 
мактаби бузурги сулҳофарӣ ва ҳалли низоъҳо эътироф намуда, мавриди омӯзиши 
ҳамаҷониба қарор медиҳад[3,180]. 

Чор дастоварди зикршуда боис гаштанд, ки заруратҳои ҳаѐтии давлату миллат ба 
таври устувор таъмин гашта, масъалаи наҷоти миллӣҳалли худро ѐбад. Ва дар ин 
раванди мураккабтарини таърихӣ, ки масъалаи буду набуди давлату миллат ҳал мешуд, 
Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун шахсияти дорои хусусиятҳои баланди роҳбарӣ зуҳур карда, ба 
таври табиӣ ба пешвои мардумӣ ва лидери умумимиллӣ табдил ѐфт. Муҳимтарин 
хусусияти шахсияти сиѐсии Сарвари давлат дар он буд, ки дар симояш тамоми рӯҳия ва 
хусусиятҳои беҳтарини халқи тоҷик ифода ѐфта, ӯ дар муҳити мардумӣҳамчун падидаи 
худӣ, ҳамчун бахше аз худи мардум, ҳамчун «порае аз пайкари халқ» пазируфта шуд. 
Ҳамин тавр, бо зуҳури Эмомалӣ Раҳмон мардуми Тоҷикистон соҳиби пешво ѐ лидери 
ягонаи миллӣ гашт ва дар натиҷа яке аз муҳимтарин масъалаҳои миллӣ ва таърихии 
давлатдории мо, яъне масъалаи лидери сиѐсии миллат ва пешвои эътирофшудаи 
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давлатӣҳалли муносиби худро пайдо намуд. Ин дастоварди панҷуми Эмомалӣ Раҳмон, 
балки дастоварди бунѐдии тамоми мардуми Тоҷикистон буд.    

Яке аз муҳимтарин нақшҳои лидери миллӣ ва пешвои давлатӣ дар сарнавишти 
давлатҳо аз он иборат аст, ки чунин шахсиятҳо бо донишу таҷрибаи бузурги худ 
мактаби давлатдории миллиро поягузорӣ намуда, шароити ҳифз, рушд ва интиқоли 
арзишҳо ва анъанаҳои давлатдории миллиро фароҳам меоваранд. 

Дар охир мехоњам ќайд намоям, ки мавҷудият ва эътирофи чунин симои 
ваҳдатпазир, чунин пешвои илҳомовар на ба хотири шахсиятпарастӣ, на ба хотири 
мадҳи симо ва шахсияте, балки ба хотири ваҳдати  миллӣ, муттаҳидии халқ ва ҳифзи 
рисолати таърихии давлатдорӣ, амонати нигоҳдошти арзишҳои тавлидгардида ва 
идомаи корҳои созандагӣ ва раванди бунѐдкорист. 
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ЉАНГИ ИТТИЛООТЇ (СОЙБЕРЇ): МУХТАСОТ  
ВА ВИЖАГИЊОИ ОН 

 
Муборизаҳои иттилоотӣ, албатта, пеш аз асри ХХ  дида мешуданд, вале бо вуҷуди 

ин, мардум дар  муоширати байни ҳамдигар бе истифодаи ягон технология ба рӯҳияи 
якдигар зарар мерасониданд. Дар охири асри XX  ба пайдоиши силоҳи нав ишора 

карда шуд, ки он ба ном аслиҳаи иттилоотӣ мебошад. Имрӯз, бо истифодаи 

технологияҳои нав таъсирот ба рӯҳияи одамон ҳамчун воситаи асосии пешбурди 

муносибат ба ҳисоб меравад. Аз ин рӯ, ҷанги иттилоотӣ ” роҳи асосии ба ҳадаф расидан 

аз болои рақиб  бе  истифодаи яроқ  ва  бе харҷи ниҳоятан зиѐд   мебошад. 

Иртиботи ин мавзӯъ, албатта, дар савияи воло дар ҳама давлатҳои мутараққї бояд 

истод, чунки заминаҳои асосии ҳамаи вазъияти ҷомеаро  имрӯз бо истифода аз 
технологияҳои муосир метавон идора кард. Ба гуфти муҳаққиқи рус В. Г Афанасев 

матбуот, радио ва телевизион силоҳи муҳими таъсиррасонӣ ба мафкураи одамон аст, ки 

онро наметавон бо чизи дигар муқоиса кард. Воқеан, бо воситаи тарғиботи сартосарӣ, 

ки тавассути матбуот ва воситаҳои электронии ахбор сурат мегирад, ба ҷомеа афкори 

муайяне бор гардида, ҳамзамон ахлоқи ҷамъиятӣ, сохторҳои нигоҳдорандаи он вайрон 

карда мешаванд. Ҳамзамон, гуфтан ҷоиз аст, ки дар раванди таърихи  низ  намудҳои  
гуногуни   ғолиб омадан аз болои рақиб  бо истифодаи иттилоъ  нишон дода шудааст. 
Чунончи: Сарлашкари бузург Юлий Сезер  якчанд маротиба бо методи таъсироти 
психологӣ ба рақиб дар ҷараѐни ҷангиаш бо Галҳо ва Африқоиҳо истифода намуда буд. 
Дигари сарлашкари номдори Хитой  Сун Сзи (VI-V пеш аз мелод) изҳор менамуд, ки 

асли ғолиб дар ҷанг  методи ‚ҷанг бе ҷанг‛ ”ро бояд истифода кард. Зеро бо истифода 

аз ин усул метавон бе яроқ  ва ҳалокшавии лашкарон  бо ҳалок кардани рӯҳияи рақиб 
ғолиб гардид. 

ВАО (Воситаҳои Ахбори Омма) яке аз воситаҳои муҳими ҳаѐти сиѐсӣ дар ҳар як 

халқу давлат ба ҳисоб меравад. Беҳуда онро ҳокимияти чорум намегӯянд. Ба воситаҳои 

ахбори умум радио, телевизион, газетаю маҷаллаҳо дохил мешаванд. Айни ҳол 
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Интернет шакли аз ҳама маъмул ва паҳншудаю пуртаъсири ВАО гардидааст. Ҳадафи 
асосии ВАО ба мардум расонидани иттилооти гуногун ва таъсир расонидан ба 
ҷаҳонбинию қобилияти дарки ӯ ба шумор меравад. Имрӯзҳо бузургтарин расонаҳои 
хабарии дунѐ ба мисли КОМЕРСАНТ, ИНЕРФАКС, ИТАР-ТАСС, РЕЙТЕР, ФРАНС-
ПРЕСС, ОЗОДӢ, БИ-БИ-СӢ дар миқѐси олам бо ҳам рақобат карда, ҳодисаю воқеаҳоро 
ба таври хеш ба самъи мардум мерасонанд. Дар пайраҳаи пайдоиши технологияҳои на 

сол аз сол пеш бурдани ҷанги иттилоотӣ дар дунѐ бисѐр гардида истодааст [1]. 
   Ҷанги иттилоотӣ - ин ҳама гуна амали ҳифзи вазифаҳои иттилоотии ҳар яки  мо, 

сарфи назар аз воситаҳои истифода бурда мебошад. Тањкими мубодила ва сохтмони 

мудофиа аз инфиҷори тарафи дигар ” ин як қисми ҷанги иттилоотӣ мебошад. Аз ҳамин 

лиҳоз метавон  гуфт, дар бораи барномаи антивирусӣ, ки метавонад иттилоъро  
муҳофизат кунад аз дигар тарафҳо [2].  

Ҷанги иттилоотӣ - танҳо як восита , на ин ки  ҳадаф мебошад. Ҷанги иттилоотиро  

метавон ҳамчун воситаи ҳамлаи стратегӣ ѐ мубориза истифода карда мешавад. 

Ҷанги иттилоотӣ (Eng ҷанги иттилоотӣ.) ” ин истилоҳ 2 маъноро дорост: 
1. Раванди муқобили инсоният  барои ба даст овардани  ҳадафҳои стратеги дар 

сиѐсат, иқтисодиѐт,низомӣ ва дигар намуди ҳадафҳо бо  таъсир ба халқи оддӣ, 

ҳокимият, афсарони низомиӣ бо паҳн намудани  иттилоотӣ бардурӯғ   нафъи 
тарафи худро аз ин гирифтан; 

2. Амалњои маќсадноке, ки бо истифода аз хабарњои љорї иттилоотї бударо ба тарзи 
вайрон кардан ба тарафи раќиб хабари вайронро нишон додан ва онњоро боварї 
кунонидан ба асли иттилоъ ва дар он наќши худро боло бардоштан мебошад [3]. 

         Хусусиятҳои асосии ҷанги иттилоотӣ: 
“   Ҷанги иттилоотӣ байни ҷомеаҳои инсонӣ бо системаи худ аз системаи давлатї , то 

ҳадде ки ҳамдигарро истисно мекунанд фарқ мекунад,ки он аз ҷумла мафкураи ва 
системаи давлатиро дигаргун месозад.  

“  Дар ҷанги иттилоотӣ метавонад ҳамчунин  аз ҷониби сохтори давлатӣ ва 
инфиродии љомеањо, гурўњњо ва шахсони алоњида иштирок дошта бошад. 

“  ҷанги иттилоотӣ доимӣ бурда мешавад,он  на танҳо дар давоми муборизаи 

мусаллаҳона, балки дар замони сулҳи ҷомеа низ бурда мешавад. 

“  Яроқи бурдани ҷанги иттилоотӣ ин ҳама гуна воситаҳои паҳнкунандаи ахборот аз 
интернет сар карда то почта мебошад 

“  Таъсири итттиооти ба он равона гардидааст, ки модификатсияи ҷомеаи ҷаҳони 
гузаронида шавад бо назардошти фоидаи тарафи таъсироти иттилоотиро бурда 
истода ба инобат гирифта шавад. 

“ Таъсири итттиооти  дар худ исботҳои тахрифиро дорад, ки  тарафи дигарро 
(рақибро)  ба  фикр кардани бисѐр дар масъала оварда мерасонад [4].   

Мафҳуми ҷанги иттилоотӣ аз тарафи олим-физики Амрикоҳӣ Томас Рон ҳанӯз дар 

миѐнаи солҳои 70-уми асри XX пешниҳод гардида буд ,ки он замон Иттиҳоди Шӯравӣ 

исодагарии лагери сотсиалистиро мехост вале ИМА баракс  ҷаҳони ғарбро  муқобили 

арзиши ин система месохт. Ҷанги иттилоотӣ низ ҳамчун  ҷангҳои силоҳи  ҳадафи  
таъсир ва нобуд сохтан  ва аз худ намудани ҳудуд ва  бойгарии моддии рақибро  дар 

эътибор дарад. Аммо пайдоиши худи  ‚чанги иттилоотӣ‛  ба инсоният аз давраи кадим 
маълум аст.Агар ба заминаҳои таърихи назар афканем ҳанӯз дар замони қадим   ин 
намуди таъсироти иттилооти ба ақл ва рафтори мардум  истифода мешуд.Ҳередод ва 

Фукудид дар  навиштақотҳои худ дар бораи чи гуна овоза кардани хоинӣ ва 

тарсонидани рақиб  бо  силоҳҳои нави бо суханҳои бардурӯғ  истифода мекарданд ва 
ғайра [5].  

Сарлашкари бузург Юлий Сезер  низ якчанд маротиба бо методи таъсироти 
психологӣ бо рақиб дар ҷараѐни ҷангиаш бо Галҳо ва африқоиҳо истифода намудааст. 

Махсусан тавваҷҷуҳ ба методи ‚ҷанг бе ҷанг‛ ”ро сарлашкари номдори Хитой Сун Сзи 
(VI-V пеш аз мелод) изҳор менамуд. Кадом қаринаи қадимаи таърихиро   тафтиш 
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нанамоем, айѐн аст ки дар ҳама заминаҳо роҳҳои гуногуни таъсироти иттилоотӣ ба 

ғолибият аз болои рақиб дар ҳама халқиятҳои ҷаҳон гуногун  мебошад. 
Дар асри  XXI  инсоният силоҳу технологияи навини психоогиро омода сохт ки 

дар ҳамин равия асоси пешбурди ҳамаи ҷангҳо ба ҳисоб меравад [6].  

Имрӯз ҷаҳониѐн бо пешбурди технологияҳои нав системаи ягонаи иттилоотиро 

сохтаанд, ки бо номи Интернет маълум аст ва ҷараѐни ҳудуди муайянро надорад. 

Бисѐри олимони имрӯз Интернетро ҳамчун ҷанбаи асосии озодии инсоният, баробарии 
ҳама дар иттилоъ медонанд. Чунончи дар ба пеш овардани масъалае ҳамаи одамоне ки 

масъалаи ҷорӣ бархурдор гардида ба ин масъала фикри худро изҳор карда метавонанд.  
Муњаќќиќи љанги иттилоотї Н. А. Бруснитсин аз он изњори нигаронї мекунад, ки 

солњои охир ба олоти бурдани љанги иттилоотї ба монанди Радиои «Озодї» фаъолият 
кардан дар дохили Россия иљозат дода шудааст. «Вай бо пули Америка фаъолият дорад. 
Бинобар ин табиист, ки вай ба манфиати онњову бар зарари Русия кор мекунад» [7]. 

Дар Тољикистон низ муносибат ба расонањои хориљї чунин аст. Масалан, Радиои 
Би-Би-Си аз моњи сентябри соли 1996 дар Тољикистон бо истифода аз ретрансляторњои 
Тољиктелеком барномањояшро бо мављи миѐна пахш мекунад. Аз моњи июни соли 2004 
то 10 январи соли 2006 бошад, барномањои Би-Би-Си шабонарўзе 24 соат бо мављи FM 
пахш мешуданд. Њоло аз надоштани иљозатнома пахши барномањо ба мављи FM 
муваќќатан ќатъ гардидааст. Вале њукумат метавонад ба ин иљоза бидињад. Рекламањое, 
ки ба шунидани барномањои Радиои «Озодї» даъват мекунанд, дар кўчаву хиѐбонњои 
Душанбе хеле зиѐд насб шудаанд. Њатто чунин як лавња дар 50 метр аз Ќасри Президент 
насб гардидааст.  

Сармуњаррири њафтаномаи «Миллат» Адолати Мирзо дар бораи бе њадаф 
набудани пахши барномањои Радиои Би-Би-Си чунин мегўяд: «…модоме ширкати 
Радиои Би-Би-Си тўли мављудияти 65-солааш (бахши форсї. М.М.) ин иддаоро дорад, 
ки як расонаи мустаќили хабаррасон аст ва мавзеъгирї намекунад, пас талош аз 
саргирии пахши барномањои Би-Би-Си рўи мављи FM дар Тољикистон аз сўи сафорати 
Бритониѐ ба чї далел аст?» 

Журналисти тољик Бењрўзи Забењулло низ аз пахши барномањои Радиои Би-Би-Си 
изњори нигаронї кардааст: «… пахши барномањои шабонарўзии Радиои Би-Би-Си рўи 
мављи FM, пахши барномањои мўди урупої, рўзномањои мухталиф ба забони 
ѓайридавлатї ва ѓайраву њоказоро метавон худ як навъ мусоидат ва њамбастагињои 
нерўњои дохилї дар раванди тањољуми фарњангии бегонагон арзѐбї кард» [8].  
Таъсиррасонии ахбор ва сиѐсат имрўз яке аз воситањои асосии бурдани љанги 
иттилоотї мањсуб мешавад. Зеро бо ин усул метавон ба шуури мардум таъсир карда, 
тафаккури онро дигар кард. Масалан, ваќте ки як ќишри љомеа аз ягон ќарори њукумат 
норозї аст, онро тавссути ВАО нишон дода, ин норозигиро устувор кардан мумкин аст. 
Дар ин њол ВАО бевосита ба њукумат фишор меорад. Њамин аст, ки радиоњои «Озодї» 
ва Би-Би-Си аксаран ба мухолифини њукумат минбар медињанд, то ки онњо озодона 
аќидаи худро баѐн намоянд. Ин амал дар давраи љанги њамватанї хеле рўшан ба назар 
мерасад. Солњои 1993 пас аз Тољикистон фирор кардани роњбарони мухолифин 
сараввал мањз Радиои Би-Би-Си мусоњибаро бо Њољї Акбари Тўраљонзода, 
Муњаммадшариф Њимматзода, Саид Абдуллоњи Нурї ва дигарон пахш карда буд. Њоло 
низ ашхосони аз њукумат норозї бидуни мушкилот аз ин минбарњои радиоњо фаровон 
истифода мебаранд. 

Ба ќавли профессори украин Георгий Почепсов, ки технологияњои иттилоотии 
сиѐсиро пажўњиш кардааст, маъракањои иттилоотї њамеша ду њадафи ба њам мувозиро 
пайгирї менамоянд:  

а) нигоњ доштани таваљљўњ ба интерпретатсияи воќеањои рўйдода;  
б) пешгирї кардани пахши иттилои интерпретатсияшудаи раќиб. 
Як фактро метавон чанд хел тафсир кард ва афкори љомеаро ба вуљуд овард. 

Масалан, ѓасби Ироќ аз љониби нерўњои ИМА дар ВАО-и Америка чун воќеаи зарурї 
барои барњам задани нерўњои ањриманї, ки ба амнияти кишвар хатар эљод мекунад ва 
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барпо кардани демократия талаќќї мешавад. Њамин факт дар ВАО-и Русия, Белорус ва 
ѓайра чун таљовуз ба хоки Ироќ дониста шудааст.  

Бояд гуфт, ки ВАО метавонад аудиторияи худро муддати дарозе зери таъсири ягон 
рўйдод нигоњ дорад. Масалан, пешакї дар бораи ба вуќўъ пайвастани ягон њодиса 
хабар дода, таваљљўњи аудиторияро ба он љалб мекунад. Баъдан дар бораи ба вуќўъ 
пайвастани худи ин њодиса хабар дода мешавад. Сипас дар охир муддати тўлонї 
метавон ба натиљаи ин рўйдод баргашт. Бањси барномаи њастаии Эрон аз чунин мавзўъ 
аст, ки дер боз мавриди таваљљўњи расонањои хабарии олам аст. Њамин мавзўъ дар 
ВАО-и ИМА ва кишварњои ба вай наздик ду хел тафсир мешавад: яке ба фоидаи ИМА 
ва дигаре ба љонибдории ИМА.  

Барои бо аудитория кор кардан хадамоти тарѓиботии ИМА чунин намудњои 
фаъолиятро муайян кардааст:  

1) истифодаи ВАО-и ба аудитория наздик;  
2) истифодаи сарчашмаи иртибот, ки аудитория ба вай бештар эътимод дорад;  
3) нишон надодани мавќеи иртиботгиранда ва аудитория; 
4) пайдо намудани нуќтањои бањамої бо истифодаи калимањои ба аудитория 

наздик ва рўйдодњои ба вай ошно; 
5) мавќеи иртиботгирандаро чунин бояд нишон дод, ки вай мавќеи њамагон аст; 
6) истифодаи мушаххасгардонии гурўњњои иљтимої, динї, синну солї, касбї ва 

ѓайра.  
Бо истифода аз ин усулњо наздикшавии максималии аудитория ва 

иртиботгирандаро ба даст овардан мумкин аст.  
Муборизаи иттилоотиро метавон зидди ањолии осоишта ва ѐ низомиѐн анљом дод. 

Таввассути вай аз як њолат метавон ба њолати дигар гузашт. Масалан, аз њолати 
иќтисодї ба сиѐсї, низомї ѐ баръакс гузаштан мумкин аст. Ин њолат аввал дар фазои 
иттилоотї ба вуљуд оварда мешавад ва баъд ба њолати воќеї мегузарад. Аз ин рў, 
муборизаи иттилоотї чунин њадафњо дорад:  

„ хуб (мусбат) нишон додани объект;  
„ бад (манфї) нишон додани объект; 
„ ноором кардани вазъият;  
„ ором кардани вазъият. 
Муборизаи иттилоотиро метавон њамчун омодагии иттилоотї ба ягон амали 

оянда баррасї кард, ки дар шароити воќеї ва ѐ виртуалї мегузарад. Дигаргунињои 
куллї дар сохтори геополитикии љомеаи љањонї ва таѓйироти системаи иљтимої-сиѐсї 
аз он шањодат медињад, ки љањони муосир тадриљан ба давраи сифатан нави тараќќиѐт 
ворид мегардад. Падидаи возењи муосири љањонишавї ба аќидаи баъзе олимон 
«натиљаи инќилоби иттилоотї- телекоммуникатсионї», ба вуљуд омадани «тамаддуни 
нави умумиљањонї» ба љои «љањони аврупоитабор» мањсуб меѐбад [9]. Љањонишавї 
таќозо менамояд, ки аксари муносибатњои иљтимої, иќтисодї, маданї ва сиѐсї 
характери умумиљањонї касб намояд.  

Љањонишавї дар худ имкониятњои бузурги пешрафт ва дар айни замон тањдидњои 
љиддиро ба њаѐти башарият омезиш додааст. Асосгузори сулњу вањдати миллї- Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Точикистон муњтарам Эмомалї Рањмон зикр намуданд, 
ки дар шароити мушаххаси таърихии Тољикистон раванди љањонишавї ва тамоюлоти 
ба он пайванд бинобар якчанд омилњо…ба сарнавишти Тољикистон ва мардуми тољик 
таъсири дарозмуддати манфї дошта метавонад [10]. Аз љумла, љањонишавї дар 
баробари манфиат ба ВАО-и Тољикистони муосир тадриљан таъсири амиќи манфї 
мерасонад ва ба амнияти фазои иттилоотии кишвар тањдид ба амал меоварад. Чунин 
таъсири манфї ва тањдиди раванди љањонишавї ба шуур ва маънавиѐти љомеа тавассути 
васоити ахбори оммавї, ки дорои неруи бузурги таъсиррасонанда аст, эњсос мегардад 
[11].  .  

Бархе аз олимон аќида доранд, ки вазъи њосилшуда ва афзоиши таъсири ВАО-и 
хориљї ба афкори умум дар аксар маврид ба амнияти иттилоотии мамлакат метавонад 
таљдид ба бор оварад. «Тибќи мафњуми амнияти иттилоотии ЉТ њолати 
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њифзшавандагии манфиатњои миллї дар соњаи иттилоот бо назардошти манфиатњои 
баробари шахс, љомеа ва давлат фањмида мешавад» [12]. Воситањои ахбори оммаи 
Тољикистонро зарур аст, ки худро ба шароити нав мутобиќ намояд. Бояд дар 
тањаввулоти муосири илмиву техникї, бахусус дар робита ба амалї кардани 
технологияи нави иттилоотию коммуникатсионї фаъолона ширкат варзид. 
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Маҳмудҷони  Эркин, 

унвонҷӯи кафедраи  
сиѐсатшиносї 

 
НАКШИ ИТТИЊОДИЯЊОИ ДИНЇ ДАР ПЕШГИРИИ ГАРАВИШИ 

ЉАВОНОН БА ЊИЗБУ СОЗМОНЊОИ ИФРОТЇ 
 
Љомеаи имрўзаи љањониро хатарњое фаро гирифтанд, ки боиси аз байн бурдани 

халќу миллатњо мегарданд. Имрўз мо шоњиди он њастем, ки минтаќањои мухталифи 
оламро мављи бесобиќаи терроризм, ифротгарої ва низоъњо фаро гирифта, раќобати 
геосиѐсии абарќудратњо рў ба афзоиш нињодааст. Дар натиљаи вусъат пайдо кардани 
экстремизм, терроризм ва ифротгароии динї дањњо њазор одамон ба њалокат расида, 
оромиву осудагї дар аксари мамлакатњо халалдор гардидааст. Бо маќсади байни худ 
таќсим намудани неъматњои моддї ва амалї гардонидани њадафњои сиѐсии худ дар 
њудудњои давлатњои алоњида низоъро ба миѐн меоваранд. Ављ гирифтани ифротгарої 
ва терроризм љомеаи љањониро ба ташвиш овардааст. 

Тољикистон, ки дањшати љанги шањрвандиро аз сар гузаронидааст, њамеша зидди 
љангу нооромї ва љонибдори њалли мусолиматомези њама гуна мухолифату низоъњо 
мебошад. Оибати љанги тањмилии шањрвандие, ки њанўз дар оѓози давраи 
соњибистиќлолї рух дод,  сабабгори талафоти дањњо њазор мардуми бегуноњ гардида, 
таъсираш то њол аз хонаводањои мардуми тољик аз байн нарафтааст.  

Вазъи имрўза ва хатарњои афзоянда бояд шањрвандон, аз љумла љавонони моро 
менамояд, ки ба њар гуна њаракату гурўњњои тундрав шомил нагарданд ва зиракии 
сиѐсиро аз даст надода, барои њифзи давлатдории миллиамон кўшиш намоянд ва 
Ватани азизамонро чун мењри модар муќаддасу гиромї доранд. Мутаассифона, ба 
гурўњњои љангљўи террористиву экстремистї њамроњ шудани иддае аз љавонон ва 
фирефтаи таъсири исломи радикалї ва тундрав гардидани ќисми дигари онњо боиси 
ташвиш мебошад. Аз рўи маълумот садњо нафар љавонони гумроњу сустирода ва аз 
донишњои муосир ноогоњ ба сафи ин љангљўѐн њамроњ шуда, ќисми онњо дар љангњо 
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кушта ва асир гардида, ќурбони сиѐсати гурўњњои тундрав шудаанд. Чунин гурӯҳи 
одамон бо кирдори нангини худ ба шаъну шарафи миллати куњанбунѐди тољик ва 
давлати тољикон иснод меоранд. 

Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Ҷумњурии 
Тоҷикистон муњтарам Эмомалї Рањмон чунин хатарњои њалокатворро дарк намуда, дар 
Паѐми худ ба Маљлиси Олї оќибатњои номусоиди ин амалњои ѓайриинсониро ќайд 
намуда буданд: ‚Созмонҳои экстремистию-террористӣ бо истифода аз технологияҳои 
муосири иттилоотӣ ва бо роҳи тафсири ғаразноки сарчашмаҳои динӣ дар мафкураи 
ҷавонони камтаҷрибаву ноогоҳ ғояҳои тундгароиро ҷой карда, онҳоро ба қатлу 
куштор, барҳам задани амният ва суботу оромӣ дар мамлакатҳои гуногун ташвиқ 
менамоянд‛[1, 40]. 

Дар баробари терроризм дар бисѐр кишварњои љањони муосир амалиѐти 
экстремистї ба амал омада, боиси ташвишу изтироби љомеа гардида истодааст. 
Экстремизм маънои аслиаш канорљўї, ифротгарої, тундравї, фикру андешањо ва 
амалњои тундравона ба њисоб меравад. Экстремист шахсест, ки дар фаъолияти худ 
љонибдори амалњои якравию тундравї аст. Ин амалу зуњуроти номатлуб метавонад, дар 
тамоми соњањои фаъолияти инсон дар дин, сиѐсат, идеология, илм, фарњанг ва њатто дар 
варзиш низ ба миѐн ояд [6, 31]. 

Чунин рафтор дар таълимоти ислом манъ карда шудааст, ки он ба маънои фитна 
омадааст. Дар ин маврид Худованд дар китобаш мефармояд: ‚ Ва фитна аз ќатл сахттар 

аст‛. (Сураи Баќара, ояти 191) [4, 30]. Аз ин рӯ, инсонро зарур аст, ки ба дасисаю 
фитнабозињо фирефта нагардида, ба ќатлу куштори якдигар даст назананд. Худованд 
дар Ќуръони карим ин кирдори зиштро мањкум намуда, ба мусулмонон чунин хитоб 
менамояд: ‚Ва њар ки муъминеро ба ќасд бикушад, пас љазои ў дўзах аст, дар он љовид 
бошад; ва Худо бар ў хашм гирифтааст ва ўро лаънат кардааст ва азоби бузург барои ў 
омода сохтааст”  (Сураи Нисо, ояти 93) [4,  93]. 

Пайѓамбари гиромї (с) ањли башарро аз фитна барњазар намуда, одамонро ба 
дурї љустан аз он тарѓиб менамоянд. Аз сањоба бо ном Абўњурайра (р) ривоят 
омадааст, ки Паѐмбари Худо (с) фармуданд: ‚Ба зудї фитнањое ба вуќўъ хоњад пайваст 
ва дар ин фитнањо шахси нишаста бењтар аз шахси истода ва шахси истода бењтар аз 
шахси раванда ва шахси раванда бењтар аз иштироккунанда аст. Касе, ки ба онњо 
тамоюл намояд, ўро ба сўи худ љалб менамоянд. Пас касе, ки паноњгоњ ва гўшае пайдо 
карда метавонад, ба он љо паноњ бибарад ва гўшагирї намояд‛[2, 557]. 

Ихтилоф ангехтан бо маќсади дарѐфти обрўву манзалат аз бадтарин фитнањост, ки 
њадафи аслии он суст гардонидани тањкурсиии баќои давлату миллат мебошад. Бењуда 
Сайидои Насафї нафармудааст: 

Њар кї бар душмании халќ равон аст чу бањр, 
Зуд бошад, ки сари хеш чу гирдоб хўрад… 

Аз њодисаву рўйдодњои чанд солњои охир маълум мегардад, ки бар асари 
буњронњои сиѐсї, бархўрди манфиатњои абарќудратњо љињати аз нав таќсим кардани 
љањон, инчунин,  шиддат гирифтани низоъњои диниву мазњабї дар чандин кишварњои 
исломї, амалњои дањшатбори террористї дар як ќатор минтаќаву кишварњои сайѐра 
вазъи љањони муосир боз њам мураккабу њассос гардидааст.  

Дар ин самт фаъолияти ташкилотњои љамъиятї ва институтњои анъанавї баѓоят 
муњим мебошад. Аз љумла, наќши ходимони иттињодияњои динї дар пешгирии ањли 
љомеа ба хусус љавонон аз ин гуна зуњуроти номатлуб хеле муњим мебошад. Зеро ин 
гурўњи шахсиятњо дар љомеа тавассути дарки баланди воќеият, илм, ѓояњо, фикру аќида 
ва донишњои илмию динии худ метавонанд бањри дарки воќеии моњият ва мазмуни 
равияњои ифротї мусоидат намоянд [7, 35]. 

Масалан, дар њудуди шањри Хуљанд 48 иттињодияњои динї расман фаъолият 
доранд, аз љумла 1 масљиди љомеи марказї, 4 масљидњои љомеъ, 35 масљидњои панљваќта 
ва 8 ташкилотњои динии ѓайриисломї мебошад. Дар навбати худ намояндагони 
масљидњои мазкур оиди пешгирии тањдиду хатари терроризм ва экстремизми сиѐсиву 
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динї њангоми баргузории намоз ва маросимњои динї  корњои таблиѓотию ташвиќотиро 
пеш мебаранд.  Љалби ходимони дин љињати пешгирии амалњои ифротгарої дар сурати 
фаъолияти њамоњанги онњо бо маќомоти давлатї метавонад василаи самарабахш дар ин 
самт гардад. Аз ин рў, наќшаи-чорабинии 4 љонибаи маќомоти иљроияи њокимияти 
давлатии шањр, прокуратураи шањр, шўъбаи ВКД ЉТ дар шањр, шўъбаи  КДАМ ЉТ дар 
шањр ‚Оид ба  ташкили мулоќоту вохўрињо дар мањаллањои шањр бо ањолї, ќишрњои 
гуногуни љомеа, љомеањои мењнатї ва гузаронидани корњои тарѓиботї-ташвиќотї 
љињати эњтироми арзишњои миллї, пешгирии шомилшавии љавонон ба њизбу 
њаракатњои экстремистї-террористї ва дигар њодисањои номатлуб‛  ба тавсиб расонида 
мешавад. Тибќи њамин наќшаи мазкур ходимони иттињодияњои динї низ дар мулоќоту 
вохўрињо бо ањли сокинон иштирок менамоянд.  

Пас, ањамияти мубориза бо экстремизму радикализм аз ањамияти мубориза бо 
худи терроризм камтар нест, зеро экстремизму радикализм заминаи асосї ва марњилаи 
ибтидоии терроризм буда, дар нињоят ба терроризм бурда мерасонанд. Терроризм 
бошад, марњилаи олї ва охирини ифротгарої ѐ шакли амалишудаи экстремизму 
радикализм мебошад. Ин аст, ки њангоми муносибат ба ин кирдорњо бояд дар назар 
дошт, ки онњо бо њам пайванди амиќ дошта, ба вуљудоварандаи њамдигар мебошанд [3, 
29]. 

Аз њамин нуќтаи назар, дар шароити имрўза масъалањои огоњии сиѐсї, њушѐрии 
сиѐсї, зиракии сиѐсї, фарњанги сиѐсї ва доштани маърифати баланди сиѐсї, баробари 
дигар масъалањои љомеа, барои њар шањрванд ва пеш аз њама барои љавонон ањамияти 
хосса дорад. Яке аз масъалањои муњим вобаста ба мавзўи баррасишаванда ин зарурати 
баланд будани њушѐрї ва зиракии сиѐсии љавонон мањсуб меѐбад. Чуноне ки 
таљрибањои солњои охир нишон медињад, бештар ваќт љавонон бо сабабњои паст будани 
маърифати динї, фарњанги сиѐсї-њуќуќї, мављудияти мушкилоти иљтимої фирефтаи 
идеологияи бегонаи ифротии динї гашта, ба созмону њаракатњои ифротгароѐнаи динї 
шомил мешаванд ва дар ин роњ љони худро дар хатар мегузоранд [5, 102]. 

Даргирондани оташ нисбати хомўш кардани алангањои дањшатбори он кори осон 
аст. Фирдавсии бузургвор барњаќ фармуда: 

Бикуш оташи хурд пеш аз газанд, 
Ки гетї бисўсад, чу гардад баланд. 

Аз ин рў, ба љавонони даврони истиќлолият мурољиат карда мешавад, ки ба ќадри 
сулњу суботи пойдор расанд, зиракии сиѐсиро аз даст надињанд, шукронаи Ватанро ба 
љо оварда, дар доираи ќонун зиндагиву фаъолият кунанд, сатњи саводу дониш ва 
љањонбинии худро баланд бардошта, Тољикистони мањбубро бо тамоми муќаддасоташ 
њифзу нигањдорї намоянд. 

Дар шароити имрӯзаи ҳассоси сиѐсиву геополитикӣ сулњ ба њайси бузургтарин 
сармояи маънавии инсоният шароит ва имкон фароњам меорад, ки ањли башар бо њам 
дўстона зиндагї кунанд ва барои худ муњити орому осоишта бунѐд намоянд. Танњо ба 
шарофати сулњу вањдати комил мо тавонистем дар як муддати кўтоњ ќариб як миллион 
нафар гурезањо ва муњољирони иљбориро ба Ватан баргардонем, барои мардум 
шароити кору зиндагиро муњайѐ созем ва раванди созандагиро оѓоз намоем. 

Ҳамин тавр, ҳаракати ҷараѐнҳои экстремистӣ ва террористӣ танҳо хоси як ҷомеаву 
давлат набуда, он хусусияти байналмилалї дорад. Ба  ин падидаҳои номатлуб сарҳади 
байнидавлатї, миллат, дин, муқаддасоти дигар вуљуд надорад. Аз ин рӯ, барои пурзӯр 
намудани самаранокии мубориза бо терроризм ва дигар зуҳуроти экстремистї ҳамкорї 
ва мусоидати ҳар як фарди љамъият, аз ҷмула ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва иттиҳодияҳои 
динӣ лозим аст. Гарчанде ки мубориза бо терроризм ва экстремизм вазифаи асосии 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои қудратї аст, ҳамзамон нақши иттиҳодияҳои динӣ, 
ходимони дин низ метавонад пурсамар бошад. Барои он ки гаравиш аз тарафи љавонон 
ба ин гуна равияҳои ифротгарої аз байн бардошта шавад, бояд масъалаҳои таълим ва 
тарбия аз ҷониби волидон, дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидої муассисаҳои миѐнаи 
таҳсилоти умумї, миѐна ва олии касбї беҳтару хубтар ба роҳ монда шавад.  
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ЊАМБАСТАГИИ ФАРЊАНГЊОИ МИЛЛЇ  
ВА МУНОСИБАТ  БА МЕРОСИ КЛАССИКЇ 

 
Маданият падидаи басе мураккаб ва гуногунљабња буда, дараљаи муайяни 

инкишофи таърихии љамъиятиест, ки дар навъ, тарз ва шаклу воситањои таъмини 
раванди мураккаби њаѐт ва фаъолияти одамон, инчунин дар маљмўи офаридани 
сарватњои моддию маънавї ифода меѐбад.  Мафњуми фарњанг одатан барои тавсифи 
сатњи моддї ва маънавии марњалањои тараќќии миллат, халќњо ва љомеа истифода 
бурда мешавад. Мисли он, ки мањз мењнат одамро офаридааст, одамонро оласро 
комилан дигаргун намуда, маданиятро ба вуљуд овардааст.  

Аз ибтидо бунѐди фарњанг мењнат аст.  Мењнат,  олоти мењнат, вобастањои мењнат 
аз зинањои ѐбоигї ва тамаддун сар карда то кунун пайваста инкишоф ѐфта, такмил ва 
сермањсулу пурфайз шудаанд. Ва дар муњити муносибатњои љамъиятї маданият њам 
пайваста нашъунамо кард. Мафњуми фарњанг аз равандњои сохтан (- и манзил, - 
шањрњо, иншоотњои гуногун, олотњои мењнат, силоњ, љињози зебо) парвариш (-и чизе ва 
касе- гандум, њайвонот, парранда; инсон, фарзанд); офариниш(-и афсона, алла, суруд, 
раќс; наќшу нигор, фолклор, адабиѐт), ихтироъ (-и љињозоте, ки мењнатро пурмањсул ва 
зиндагиро хуш месозанд) иборат аст. Ба шарофати ихтироњо ва илм инсон табиатро ба 
худ мутеъ намуд, аз асрори олам, кайњон воќиф гашт. Ба таркиби фарњанг чунин 
падидањоро нодир, мисли тарбия (-и мењнат, забон, одат, хулќу ахлоќ, анаъанањо, 
зебоият ва адолат), дониш (маърифат, фазилат) њам шомиланд. Агар сохтори фарњанг 
дар њамбастагї, бо таркиби амалиѐти бунѐдкоронаи инсон мавриди тањќиќ ќарор ѐбад, 
дар он сурат мувофиќи навъњои фаъолият дар амалияи зиндагї се ќисми маданият- 
моддї сиѐсї ва маънавї бармеояд. Агар ба таркиби фарњанг нигарем, пас он аз 
унсурњои малакањои мењнатї, истењсолї, эљоду бунѐдкорињо, офаридани неъматњои 
моддї ва маънавї, пос доштану њифзи дастовардњои илму адаб, таъмини идомати 
таърихї аз насл ба насл иборат мебошад. Дар маънои мањдудтар фарњангро ба соњаи 
њаѐти маънавию ахлоќии инсон нисбат медињанд.  

Фарњанги маънавї, њамчун љузъи том, хусусиятњои мушаххасро доро буда, аз 
ќисматњои мафкура, илм, маориф, маълумот, фарњанги ахлоќї, тарбия, забон, 
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воситањои ахбори умум, бадеї, муассисањои санъат, асотир ва дин иборат аст. Инак, 
фарњанги маънавї њамаи шаклњои шуури љамъиятиро низ ифода менамояд.  

Ба љараѐни инкишофи маданият дар њар давру замон, сарфи назар аз таѓйир 
ѐфтани сохти сиѐсию љамъиятї, идомати таърихи хос мебошад. Мањз дар заминаи ќавии 
дастовардњои ѓанї ва рангоранги фарњангиву маънавии асрњои сипарї наслмои муосир 
инкишофи минбаъдаи фарњанги миллиро таъмин менамояд. 

Таљрибаи таърих собит кардааст, ки дар олам фарњанги миллие нест ва буда њам 
наметавонад, ки равнаќи он бидуни таъсири халќу миллатњои љањон сурат гирад. Дар 
тўли њазорсолањо халќњои олам аз дастовардњои маънаию фарњангии њамдигар 
бархўрдор шуда омадааст. Таъсири мутаќобилаи миллату фарњангњо, алалхусус, дар 
асри ХХ беш аз пеш вусъат пайдо намуд. Робитањои фарњангї байни халќњо ва 
љумњурињои Иттињоди Шўравї падидаи нодири замон гардид ва ба гумон аст, ки дар 
ягон давраи таърихи гузашта чунин њамбастагї ва таъсири тарафайни халќњо 
бобаракат шуда бошанд. Фарњанг, адабиѐт ва санъати миллии тољик дар натиљаи 
њаматарафа бањравар шудан аз мероси бои классикї, таљрибаи ѓании њаѐти маънавии 
халќ, шиносої ва омўхтани адабиѐти классикии рус ва дигар халќњои ИЉШС, 
намунањои адабиѐти классикии бадеии мамолики Ѓарбу Шарќ, инкишоф ѐфтаанд [3,с-
384]. Алњол дар олам халќе вуљуд надорад, ки анъанањои миллї, сарватњои санъати 
нафиса ва забонаш беолоиш ва соф бошанд. Ба аќидаи профессор Шукур Султонов дар 
љумњурї ваќтњои охир падидањои беэътиної нисбати омўзиши забони русї ва мутолиаи 
асарњои бадеии русу љањон аз љониби љавонон мушоњида мешавад.  

Дар назар доштан муњим аст, ки њар як миллат аз табаќањо, синфњои иљтимої 
таркиб ѐфтааст. Шароити зиндагї, аќидаю тасаввуроти онњо дар бораи олам ва муњите, 
ки дар он сукунат доранд, гуногун аст. Њар як миллат аз оммањои мењнаткаш, дењќонон, 
коргарон, косибон, њунармандон, ањли зиѐ ва синфњои доро иборат аст. Манфиатњои 
онњо њам аз якдигар фарќ мекунад. Дар њар ду ќутби иљтимоии љомеа њатто идроки 
мафњуми маънавии њастї, зиндагї аз њамдигар тафовут дорад. Фарњанги њар миллат аз 
унсурњои пешќадами демократї ва ѓайридемократї иборат мебошад. Таърихи куњани 
миллати тољик дар ин хусус далелњои зиѐдеро медонад. Масалан, табаќањои гуногуни 
љамъиятї ба шўриши Муќаннаъ зидди арабњо љунбиши пурвусъати иљтимої ќарматия 
дар замони Сомониѐн, шўриши халќии Сарбадорон ва љадидия аз мавќеъњои гуногун 
бањс медоданд. Як халќ, як фарњанг, вале ибрози аќида (љањонбинї) гуногун. Ба 
фарњанги асил ѓояњои халќият, одамият (гуманизм), анъанањои неки миллї: ахлоќи 
њамида, арзишњои волоии маънавие, ки таљрибаи истењсолї- мењнатии наслњои 
пешинро дар раванди бунѐдгорї ифода менамоян, ќобилияти зебопарастї ва нафрати 
умум ба кору кирдорњои зишт, беадолатї ва зулму истибдод хостанд. Инкишофи 
фарњанг дар Тољикистон баъди ѓалабаи Инќилоби сотсиалистї дар заминаи устувори 
дастовардњои моддї ва маънавии наслњои пешин имконпазир буд, ки ин падида 
бањснопазир мебошад. Ба гумон аст, ки ягон давру замон дар таърихи њазорсолаи 
миллати тољик мисли ќарни ХХ дар тањаввулот ва эњѐи фарњанг, илм ва дониш то ба ин 
сон пурфайз ва њосилхез бошад. Асри ХХ дар инкишофи ќуввањои истењсолкунанда, 
илм ва техника беназир аст. Бори нахуст дар њамин сада дар ќаламрави Точикистон 
барои ниѐзи њамаи соњањои бузургу мураккаби хољагии халќ мутахассисони варзида ба 
камол расиданд. Бори аввал дар таърих дар сарзаминамон муассисасхои сершумори 
илмї- тадќиќотї барпо карда шуданд. Олимони Тољикистон њамаи соњањои илми 
муосирро меомўхтанд. Дар ин замони нав нахустин бор дар таърих дар хоки 
Тољикистон матбаањову нашриѐтњо, воситањои ахбори умум, китобхонањои сершумори 
оммавї пайдо шуданд. Якумин бор дар масири таърих иттињодияњои касбии адибон, 
рассомон, бастакорон, рўзноманигорон арзи вуљуд намуданд. Дар соњаи адабиѐт ва 
санъат дигаргунињои њайратангез ба вуќўъ пайвастанд. Адабиѐти миллї бо жанрњои 
нав - роман, повест, очерк ѓанї гардид. Санъати театри касбї, киноматограф вусъат 
ѐфтанд.  

Дар айни замон баъзе љонибњои мерос ва арзишњои фарњанги замони куњан аз 
љониби зиѐиѐни нави тољик мавриди муносибати танќидї ќарор гирифт. Њокимияти 
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советї аз фарњанги куњан рў нагардонидааст, даст накашидааст, балки осори пурарзиш 
ва дорои ањамияти љамъиятиро њифз карда, аз бањри мероси зарарноку аќибмонда 
баромадааст. Гап дар хусуси он мерафт, ки  маданияти замони гузаштаро кўр-кўрона 
не, балки дар натиљаи тањлили амиќи илмї, аз нуќтаи назари танќидї эљод ва эњѐ бояд 
кард. ‚вожгунсозї‛-и маданияти классикиро одатан ба В.И.Ленин нисбат медињанд, њол 
он ки мањз ў борњо огоњ кардааст, ки муносибати нигилистона нисбат ба мероси 
прогрессивии маданї хатои нињоят бузурге мебуд. Њукумати љавони Тољикистон ба 
интихоб ва тарѓиби мероси бои адабиѐти классикии форсу тољик эътибори чиддї 
медод. С.Айнї, ки дар сари гањвораи адабиѐти нави тољик меистод, бо супориши  
њукумат намунањои бењтарини назми тољикро гирд оварда ба нашр тайѐр намуд. Соли 
1926 Нашриѐти марказии халќњои СССР маљмўаи ‚Намунањои адабиѐти тољик‛-ро ба 
табъ расонд. Дар тазкираи мазкур С.Айнї дар хусуси эљодиѐти 220 адибони тољик аз 
Абўабдулло сар карда то Пайрав Сулаймонї маълумоти пурќиммат додааст. Устод 
С.Айнї таъкид менамояд, ки на њама режимњои сиѐсї ба ќадру манзалати ањли удабо ва 
уламо мерасиданд: ‚Дар ањди подшоњон- мустабиди Шарќ, билхоса дар замони амир ва 
хонњои охирини Бухоро ва Туркистон, ањли ќалам, чунин ки подшоњро маддоњї 
кардаанд ва мактаби тамаллуќ ва риѐро некў хондаанд, ба нозу неъмат расидаанд, аммо 
удабо ва фузало, дар камоли мўњтољї ва бадбахтии рўз гузаронидаанд. Њатто ба сабаби 
танќидоте, ки ба гузориши њолати замони худ ба тариќи сироњат ѐ ки ишорат кардаанд, 
љазоњои сахт дидаанд, ба мусодира ва ќатл гирифтор омадаанд, чунончи амирони 
охирини Бухоро, аз сад шоир ва адиб яке, ба касабаи ќозї, ба мањаллае раис мекарданд, 
ѐ соле садаќа гўѐн... як љоља ва сад танга пул аз амир муваффаќ мешуд, ба ин њамаи 
илтифотдидагон аз синфи мумтози удабо набуда, аксар аз љумла мутамаллиќини 
њарзагўй ба шумор мерафтанд. Аммо бисѐртарини адибони мумтоз мањрум ва матрук 
мемонданд‛[1, 4-5].  

Мусаллам аст, ки баъди инќилоби Октябр Њокимияти советї барои интишору 
тарѓиби маданияти демократию прогрессивии гузашта, бењтарин анъанањои фарњангие, 
ки дар давоми њазорон сол аз таљрибаи љамъиятию таърихии инсоният рўйдаанд, 
самараи фаъолияти моддї ва бадеии башарият, дониши пешќадам, назария ва шаклњои 
мутараќќии эљодї, хуллас, мероси маданї ба маънии пурраи умумисотсиалогии ин 
мафњум чорањои натиљабахш андешид. Ин фактро касе, њатто советологњо, инкор карда 
наметавонанд [4, 129].  Сарфи назар кардани ин фактњое, ки аз мантиќи баѐни 
мунаќќидони давраи советї берунанд, рафтори ѓайриилмист. Аз ин рў метавон гуфт, ки 
мулоњизањо дар хусуси аз мероси классикї дур намудани мардуми тољик хеле 
муболиѓаомезанд ва даъвоњои имрўза нестанд. Ќариб 50-60 сол ин љониб дар ин хусус 
бањс мекунанд ва он мавзўи мањбуби советишиносон, аз љумла олимаи америкої Тереза 
Раковская- Хармстоун мебошад. 

Арзиши синфиро ба арзишњои умумибашарї муќобил гузоштан бо илми љиддї 
умумияте надорад. Аввалияти арзишњои башариро бар арзишњои синфї касе инкор 
намекунад, вале агар ба диалектика содиќ бошем, пас дар муњити љомеа сараро аз пуч, 
нафъро аз зарар људо карда, он неъматњои маънавиеро сахт љонибдорї намоем, ки ба 
пешрафти љомеа мусоидат карда тавонанд. ‚Њамеша накў куну накўкор бош‛ (аз суруди 
ќадими Хуросон). 

Тахминан 60-70 сол пеш, алалхусус баъди љанги дуюми љањонї, дар Аврупо ва 
Амрико ‚маданияти оммавї‛ њамчун љузъи пуриќтидори низоми томи мафкуравї 
ташаккул ѐфт. Ин фарњангро њамчун ба манфиатњои инсон, омма хеле наздик шудани 
санъаткорон ва ањли адаб маънидод мекарданд. Њомиѐну силоњбардорони љомеаи 
капиталистї тавассути ба ном маданияти оммавї мавќеи иљтимоию сиѐсии синфњои 
њукмрон аз љињати идеологї таъмин менамуданд. Хеле аљиб аст, ки дастовардњои 
‚фарњанги оммавї‛ њамчун арзишњои умумибашарї арзѐбї мегарданд. Дар амал бо 
тарзу усулњои гуногун, воситањои ахбори умум, нашри адабиѐт, барномањои адабиѐт, 
барномањои радио, телевизион ва театр ба ањли љомеа таъсири маънавї расонда, онро 
барои бозињои сиѐсї истифода мебаранд. Ба дўши ањолї ‚маданияти оммавии‛ даѓал ва 
зишт бор карда мешавад. Маданият ба тамошои муќаррарї табдил ѐфтааст. Занњои 
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урѐне, ки мўи тиллорангу чашмони кабуд доранд ва хонумони басе дилкашу хушсурате, 
ки бонкњоро ѓорат мекунанду маъшуќонашонро ба љањаннам мефиристанд, 
ќаањрамонони асосии кинофилмњо ва повесту романњо мебошанд. Ягон асари ба ном 
бадеї (спектаклњои театр, кинофилмњо, амали расомон) аз ин мавзўъњои роњзанї, 
зўрию таадї, айшу ишрати бењаѐѐна, ки бе куштори хунрезињо руњ намедињанд, озод 
нест. Дар Ѓарб, алалхусус дар ИМА, ибораи ‚индустрияи кино‛ маъмул аст. Маркази 
бузургтарини олами чунин индустрия дар ноњияи Лос- Анљелес-Голливуд ќарор дорад. 
Дар ин љо дар бадали зиѐда аз ним асри охир дар эљоди филмњои сертамошобини 
боевик нињоят мумтоз шудаанд.  

Дар Голливуд дар хусуси рўзгору ‚корнамоињо‛-и политсия, ки кормандони он ба 
сифати ќањрамонони замон амал мекунанд, садњо филм офарида шудаанд. Киллер- 
ќотили кироя ва фарде, ки мафияро њамчун касб интихоб кардааст, фоњиша дар бисѐр 
кинофилмњо симои асосианд. Мутаассифона, боевикњои америкої дар бадали 20-30 
соли охир ба экрани кино ва телевизиони ќариб њамаи собиќ љумњурињои СССР, 
хусусан Россия, соњиб шудаанд. Дар Россия ба љои филмњои бисѐр шавќовар ва 
хушсифати давраи советї кинофилмњои ношуди америкої намоиш дода мешавад. 
Албатта, асарњои барљаста ба мисли ‚Падархонди таъмидї‛ (дар хусуси мафияи 
итолиѐвї), ‚Титаник‛, ‚Ќиѐмати имрўз‛ (мавзўи љанги ИМА зидди Ветнам) 
истисноанд. Кофист, ки чанд филмњоеро, ки ба воситаи телевизиони давлатї ва 
љамъиятии Россия танњо моњњои сентябр ва октябри соли 2002 намоиш дода шудаанд, 
номбар кунем: ‚Куштори беихтиѐр‛, ‚Бўи зан‛, ‚Моли иблис‛, ‚Фикри куштор‛, 
‚Мусоњиба бо хунхур ‛ (кампир- мурдаи аз гўр баромада, ки хуни одамонро мемакад, 
‚Тилисмшикани америкої дар Париж‛ ‚Бўи вањм‛, ‚Ишќи зани сабукпой‛) ва ѓ.  

Зарари ин намунањои ‚маданияти оммавї‛ калон аст. Њукуматдорони америкої 
ба таблиѓу пањн шудани боевикњои миллиашон манфиатдоранд. Олимон муќаррар 
карданд, ки 96 фисади кўдакони сафедпўст аз 16 њазор нафари дар шањрњо Америка 
зиндагї мекарда бо исрор розї шуданд, ки ‚Америка мамлакати хубтарини дунѐ аст‛, 
‚Парчами Америка дар љањон бењтарин аст‛. Муайян шуд, ки 99 фисади муаллимон њар 
рўз ба бачањо ливои америкоиро нишон дода 66 фисадашон сурудњои ватандўстонаро 
мисли ‚Америкаи зебо‛ мехонондаанд. Фактњои мазкур ба он далолат мекунанд, ки 
њокимони Америка њамаи захира ва воситањои таъсиррасони мафкуравиро ба хотири 
њаќ баровардани сиѐсати љањонгирї истифода мебаранд ва дар ин љода наќши мактаб, 
воситањои ахбори умум, санъат ва ѓайра хеле бузург аст. Хеле љолиб аст, ки тирамоњи 
соли 2002 кулли шањрвандони америкої њуљуми худсаронаи ќуввањои мусаллањи ИМА 
зидди Баѓдод гарму љўшон љонибдорї мекарданд, гарчанд аксари томи аъзоѐни 
Созмони миллали Муттањид хилофи ин амал буданд.  

Тараннуми разилтарин ва зиштарин хислатњои инсон- њасад, чашмгуруснагї, 
чоњпарастї, пурхўрї, берањмї ва бешавќатї, дурўягї ва тарсончакї, замонасозї ва 
зўроварї ба њамаи ‚асарњо‛-и ‚маданияти оммавї‛ мансуб мебошад. Тасвири ошкорои 
муносибати мањрамонаи марду зан њамаи офаридањои ин ‚фарњанг‛-ро оро медињанд. 
‚Маданияти оммавї‛ аз фарњанги њаќиќии мутамаддин фарсахњо дур буда, њадафаш аз 
гумроњ намудани инсон, бахусус љавонон иборат аст. Тањиягарон ва таблиѓотчиѐни 
‚маданияти оммавї‛ њамеша кўшиш менамоянд, ки одамонро аз сиѐсат дур намуда дар 
ботини онњо нисбати масъалањои доѓи љомеа, иллатњои он як навъ њисси бепарвої ва 
бетарафиро мепарварад. Аз таъсири ин ‚фарњанг‛ бисѐр тамошобинон ва хонандагон 
эмин нестанд. Аз ибтидои солњои 90-уми асри гузашта Тољикистон низ имконият пайдо 
намуд, ки аз ‚комѐбињо‛-и  он низ бархўрдор шавад. ‚Маданияти оммавї ба љумњурї 
тавассути филмњои‛ ‚ишќнома‛ ва ‚љангномањо‛-и пастсифати америкої омад.  Агар 
имрўз сањифањои матбуоти даврї, китобњои ‚навбунѐд‛-ро вараќ занед, бо барномањои 
телевизион ва эълонномањои кинотеатрњо шинос шавед, эњсос менамоед, ки нуфузи 
фарњанги сохтаи дур аз адаб, ахлоќ ва фазилат ба тољикистонињо њам сахт асар 
кардааст. 

Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар маќолаи машњурашон ‚Љумњурии 
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Тољикистон дар остоани асри ХХ‛ перомуни таъсири басо манфии намунањои ноќиси 
аз бадеият ва аз хушобурангии фасоњат ории саъат, бахоса њунари кино сухан рондааст. 
Андешањои Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар хусуси 
фарќияти фарњанги асили Аврупо аз фарњанги оммавии Ѓарб, ки мањдудияти ахлоќиро 
намедонад, хеле љолибанд. Бадбахтона байни мардум, алалхусус љавонон дар муддати 
зиѐде аз 10 соли охир тавассути телевизион дастовардњои бузургтарини соњаи 
маънавияти њамидаи аврупої не, балки асарњои пастсифату зишти маданияти ба ном 
оммавии амрикої пайваста намоиш дода мешаванд. Дар онњо бадахлоќон, фоњишањо, 
шањватпарастон, дуздон, ќаллобон њамчун ќањрамон тасвир шуданд.  

Бешак, мањз њисси миллї, ватандорї хислатњои басе наљибанд, ки ба њар миллати 
мутамаддин хосанд, вале муњим аст, ки ифтихори миллї ба такаббур, маѓрурї ва 
њавобаландии миллї табдил наѐбад, боиси људої, бењурматї нисбат ба миллату 
халќњои дигар нагарданд. Бадбахтона, чунин падидањои манфї, ки табиатан зишту 
ќабењанд, дар айѐми мо баъзан бо шаклу ниќобњои мухталиф зуњур мекунанд. Аз 
таљрибаи талхи таърихи сиѐсї воќиф њастем, ки тафовут аз миллатпарастї то 
миллатгарої њамагї як ќадам будааст. Дар љумњурї натанњо байни одамони љохилу 
камфарњанг, балки миѐни ќисми инсонњои соњибмаълумот марази мањалгарої ва 
миллатчигии ашадї кайњо асар кардааст. Ин дардест, ки ба њастї ва эътибори миллат 
латма зада, бунѐди маънавии љомеаро хароб менамояд. Ин зуњуроти носолим, аз дили 
таърихї, одатан дар даврањои пурэњсоси њаѐти љомеа бештар падид меоянд. Дар 
таърихи навтарини Тољикистон (охири асри ХХ) њодисањои поймол кардани њуќуќњои 
нажодиву миллї, тањќири иззати нафси шахсият, шаъну эътибори инсон, таблиѓи 
адовати мазњабї љой доштанд. Дар сањифањои матбуоти љумњурї, хусусан рўзномањои 
созмонњо ва ањзоби навбунѐд њиссаи нафрат нисбат ба русњо (русофобия) талќин карда 
мешуд. Собитќадамона чунин муњити тоќатфарсои маънавие ба вуљуд оварда шуд, ки 
намояндагони миллатњои ѓайри тољик аз ноилољї барои тарки хоки зодгоњи асилашон 
Тољикистон рахти сафар бастанд. Бар асари ‚ошўбњои‛ ирфонии демократњо, маќоми 
давлатї пайдо кардани забони тољикї, шарњу эзоњи худсаронаи он воќеањои 
дањшатовари феврали соли 1990, пош хўрдани Иттињоди Шўравї ва нињоят оѓози љанги 
шањрвандї ба ватани аљдодиашон кўч бастани ањолии ѓайритољик ављ гирифт ва чанд 
њазор оила Тољикистонро ‚падруд‛ гуфт. Охир, ‚байни кўчбастагон мутахассисони 
кордону созанда, аниќтараш хизматгорони беминнати Ватани мо буданд, ки набудани 
онњо имрўз дар  њама љо њис карда мешавад‛ [2, 206].  

Мутафаккири бузурги форсу тољик Саъдии Шерозї (1202-1292), муаллифи асарњои 
‚Бўстон‛ ва ‚Гулистон‛, шоњиди тохту тозњои берањмонаи муѓулњои истилогар ва 
бедодгарињои салибдорони иртиљої, баѐнгари њаќиќатнигори муносибатњои иљтимоию 
љамъиятии он айѐм аввалин шуда дар таърихи фарњанги миллї истилоњи пурмаъно 
‚одамият‛-ро ифшо намудааст. Шоири бузург баробари бечорагон, мазлумон, 
одамиѐнро њифз ва тараннум намудан, онњоро ба якдилї, вањдат, њусни тафоњум њидоят 
мекард: 

Бани одам аъзои якдигаранд,  
Ки дар офариниш зи як гавњаранд.  
Чу узве ба дард оварад рўзгор, 
Дигар узвњоро намонад ќарор. 

Хулоса, бањри инкишофи бемайлонаи љомеа бунѐди сиѐсї, истењкоми давлати 
демократї, соњибистиќлол, дунявї ва заминаи ќавии иќтисодию иљтимоии чї ќадар 
зарур бошад, ба њамон андоза дастовардњои фарњанги миллї ва арзишњои маънавї 
њатмианд. 

Умуман ба таърих, аз љумла ба фарњанг ва адабиѐту санъат воќеъбинона ва 
холисона бањо додан муњим аст. Мањз дар давоаи шўравї миллати тољик мувофиќи 
амри замон бисѐр ќолабњои асримиѐнагии маишат, рўзгори феодалиро ќотеъона 
шикаст, ба гуфти Асосгузори сулњу вањдати миллї- Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ‚ба тарзи давлатдории дунявї ва 
фарњанги љањонї пайваст, соњиби муассисањои замонавии илму маориф, фарњангу 
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санъат гардид, бо дастгирии халќи бародари рус шањрњо, заводу фабрикањо, роњу 
каналњо, корхонањои саноативу неруњои барќї сохт‛[5]. 
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МАЌОМ ВА НАЌШИ ЉАВОНОН ДАР БУНЁДИ  

ДАВЛАТДОРИИ МУОСИР 
 
Дар Паѐми навбатии хеш Президенти кишвар, Пешвои муаззами миллат, 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки санаи 26 - уми 
декабри соли 2019 ироа гардид, чунин таъкид намуданд: ‚Насли љавони кишвари мо бо 
дарки масъулияти баланд, иродаи мустаҳкам, садоќату муҳаббати ватандорї, эътиќод 
ба арзишу муќаддасоти миллї ва аќлу заковати худ исбот намуд, ки роҳи 
интихобкардаи мо дар масири ватансозиву ватандорї дуруст мебошад. Имрўзҳо беш аз 
257 ҳазор нафар љавонон, 30 фоизи онҳоро духтарон ташкил медиҳанд, дар муассисаҳои 
таҳсилоти олии касбии дохил ва хориљи кишвар ба таҳсил фаро гирифта шудаанд‛. 

Ташаббус гардидани ин иқдоми наҷиб, агар аз як тараф ба рукнҳои иҷтимоии 
демографӣ ва сиѐсӣ-стратегӣ рабт дода шавад, аз дигар тараф хусусияти таърихӣ дорад. 
Зеро сиѐсати давлатии ҷавонон давра ба давра ҳамқадаму ҳамзамони давлату Ҳукумат 
аст.  

Аз ҳамин рў, љавони аз лиҳози љисмонї ќавиву боирода яке аз захираҳои муҳими 
ҳар як давлат ва љомеа ба шумор мерафт. Аммо, баъди рушди илму технология ва кашф 
гардидани яроќу аслиҳа ва муҳимоти љангии модели навину замонавї мувозинат байни 
неруи зеҳнї ва љисмонии љавонон таѓйир ѐфт.  

Ваќте ки дар мавриди рушди љавонон ҳарф занем, ҳаминро бояд гуфт, ки онро дар 
як љумла хулоса намудан душвор аст. Зеро имрўз љавонони тољик дар самту соҳаҳои 
гуногун таҳсил ва кору фаъолият мебаранд. Барои баланд бардоштани неруи зеҳнии 
љавонон хуб мешуд, махсусан, дар шаҳру ноҳияҳо дар љамоатҳо марказҳои рушди 
љавонон таъсис дода шавад. Дар онҳо барномаи мушаххаси рушди тафаккури созандагї 
аз тарафи мутахассисони варзида таҳия карда, дарс гуфта шавад, ки ба баланд 
бардоштани сифати неруи љавонон мусоидат намояд. Аз тарафи наврасону љавонони 
марказ бизнес-наќшаҳо ва лоиҳаҳои бунѐдкориву созанда коркард шуда, барои баррасї 
ва амалї намудани онҳо ба маќомоти дахлдор пешниҳод карда шаванд. 

Таѓйиротњои куллии интињои асри ХХ ба таърихи бисѐр халќу миллатњо, аз љумла 
ба таърихи халќи тољик ворид гардида, гардиши таърихї онњоро соњибистиќлол намуд. 

Аз ибтидо Љумњурии Тољикистон роњи бунѐди давлати демократї, њуќуќї ва 
дунявиро интихоб намуд. Ин роње мебошад, ки бо он марњила ба марњила рушд ѐфта, 
дар сафи мамлакатњои пешсафи љањон маќоми арзанда ишѓол кардан мумкин аст. 
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Маќом ва наќши љавонон дар бунѐди давлатдории муосир ба сифати як нерўи нињоят 
пуриќтидори бунѐдкор ва пешбарандаи њаѐти љомеа шинохта ва эътироф шуданд. 

Аз рўзњои аввали истиќлолият сарвари давлати тољикон эълон шудани Эмомалї 
Рањмон љавононро ояндаи миллат њисобид ва кўшиши хешро бањри бедории њисси 
худшиносию ифтихори миллии љавонон равона намуд. Ин иќдомњои поягиронаи ў 
њангоми мулоќотњо бо љавонони кишвар амалї гардида, дар асарњои пурарзишу 
рањнамояш таљассум ѐфтанд. 

Бо ташаббуси Президенти кишвар Эмомалї Рањмон таърихи 2 феврали соли 1993 
мулоќоти роњбарияти Тољикистон бо љавонон баргузор гардид. Он лањзањо дар кишвар 
оташи љанг њанўз хомўш нагардида, дар баъзе ноњияњо садои тиру туфанг ба гўш 
мерасиданд. Сарвари мамлакат Эмомалї Рањмон нуќтаи пурмазмуни барномавии худро 
чунин оѓоз намуда буд: «Имрўз дар ин толор ман аз чењраи кушодаи шумо гармии 
чењраи љавонони љумњуриро эњсос мекунам. Маќсад доштан ќаблан бо падарону 
барнодилону рузгордида мулоќоте доир намоям, чунки онњо зиндагиву њастии худро 
барои обод намудани љумњурї сарф карданд. Аммо љавонии шумо аќидаамро дигар 
кард, маро водор сохт, ки аввал бо шумоѐн вохўрї намоям. Мехоњам, ки дар ин сўњбат 
рўйоруй андешањои худро иброз дошта, њадафњоямро фањмонам. Дар ин толор 
љавононе њастанд, ки барои пешравии љомеаи мо маслињату пешнињодњои муфид 
медињанд» [1]. 

Таваљљўњи бевоситаи Пешвои миллат Э.Рањмон буд, ки Иттифоќи љавонони 
Тољикистон аз аввалинњо шуда, дар Анљумани ѓайринавбатии худ соли 1994 бо 
намояндагии аз кулли љавонони кишвар Президенти Љумњурии Тољикистонро 
љонибдорї намуданд. Љавонон бо дарки масъулияти хеш ќавл доданд,  ки сиѐсати 
пешгирифтаи сарвари давлатро тарафдорї менамоянд ва дар њаѐти сиѐсию иќтисодї ва 
фарњангии љумњурии бо фаъолиятмандии бештаре ширкат меварзанд.  

4 сентябри 1993  Сарвари давлат Эмомалї Рањмон дар љамъомади Шўрои 
марказии Иттифоќи љавонони Тољикистон арзи сипоси худро нисбати љавонон чунин 
изњор карда буд: «Њукумати ќонунии Тољикистон аз рўзњои аввалини фаъолияти худ 
тамоми љидди љањдашро ба дастгирии љавонони ѓаюру далери Ватан равона кард. Мо 
корнамоињои бењамтои љавононамонро дар барќарор кардани адолату њаќиќат ва 
њукумати ќонуни њељ гоњ фаромўш намекунем ва ба ќањрамонињои бемисоли онњо њамду 
сано мехоњем. Њукумати Љумњурии Тољикистон ба аќлу заковати љавонон боварии 
калон доранд» [2]. 

Суханронии Э.Рањмон дар анљумани якуми иттифоќи љавонони Тољикистон 17 
марти соли 1994, ки тањти унвони «Нерўи пешбар ва созанда» чоп шудааст љавононро 
њидоят кард, ки аз хатоињои љанги бародаркуш сабаќ омўзанд, дар раванди минбаъдаи 
таърих муттањиду мутаффиќ бошанд, вањдату якдилиро пеша кунанд. Сарвари давлат 
дар назди љавонон вазифа гузошт, ки манфиати халќу давлатро нисбат ба њадафњои 
рўзмарраи гурўњњо ва ањзоб ва созмонњои алоњида болотар гузоранд ва чун як тан 
барои ягонагии Тољикистон, осоиш ва некўањволии халќ саъу талош ба кор баранд. 
«Идеали сиѐсии мо вањдати миллї, дўстию бародарї ва пешрафти Ватани азизамон 
мебошанд» - таъкид кард роњбари давлат [3]. 

 Воќеаи фаромўшнашавандаи таърихи сиѐсии љавонон мулоќоти Президенти 
Љумњурии Тољикистон Эмомалии Рањмон бо намояндагони љавонони Љумњури 23 майи 
соли 1997 буд.  

Мулоќоти таърихї ба марњилае рост омад, ки раванди созандагї   ба фарљоми 
мантиќии хеш расида буд. Љараѐни нобоварию мухолифат ба марњилаи њамкории дар 
роњи бунѐди давлати демократии Тољикистон табдил ѐфт. 

Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба роњи бунѐдкорї ворид 
сохтани љавононро яке аз масъалањои муњим ба шумор овардааст.  Пешвои миллат 
Эмомалї Рањмон ба тарбияи ватандўстї ва муносибати эњтиромона ба гузаштаи 
таърихї диќќати махсус дода, љавононро таъкид менамояд, ки аз фаъолияти 
ќањрамононаи насли калонсол ва бузургон ибрат гиранд: «Ваќте, ки љавононро барои 
бунѐди роњи оњани Термез ” Душанбе, азхудкунии заминњои Вахш, каналњои калони 
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Фарѓонаю Њисор, роњи мошингарди Душанбе Хоруѓ, сохтмонњои азиме чун нерўгоњи 
барќи Норак ва ѓайра сафарбар карданд, онњо бо фидокорї ва ќањрамонии беназири 
худ љањониѐнро ба њайрат гузоштанд» [4]. 

Бо назардошти даъвати СММ, талаботи замон ва амали гардонидани ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи сиѐсати давлатии љавонон» Президенти Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон 23 майи соли 1997 фармон «Дар бораи баъзе чорањои 
бењтар намудани  кор бо љавонон»-ро имзо намуд. Мувофиќи фармон ба Њукумати 
Љумњурии Тољикистон супориш дода шуд ки масъалаи таъсис додани кумитаи кор бо 
љавонони назди Њукумати Љумњурии Тољикистон баррасї намояд. 27 май Њукумати 
Љумњурии Тољикистон бо маќсади фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 23 
майи соли 1997 «Дар бораи баъзе бењтар намудани кор бо љавонон» дар бораи таъсис 
додани Кумитаи кор бо љавонони назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ќарор ќабул 
кард [5]. 

Маќоми хосаро дар бедоршавии њисси худшиносї ва ифтихори миллии љавонон 
вохўрии љавонон  Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон бо љавонони 
лаѐќатманд 16 майи соли 1998 ишѓол намуда буд. Мафњуми истиќлолиятро њамаљониба 
мавриди тањлил ќарор дода, онро њифз намудан, таќвият бахшидан ва њамчун арзиши 
муќаддастарини давлату давлатдорї дарк намудан ва эњтиром гузоштан вазифаи 
муњими љавонон ба шумор меравад. 

«Таърихи тамаддуни башарї - ќайд менамояд Эмомалї Рањмон- гувоњ аст, ки 
худшиносї ва ифтихори милли пойдевори баќои миллат аст. Миллате, ки забон 
тафаккури милли таъриху адабиѐт расму оин ва арзишњои фарњангиашро аз даст 
медињад, истиќлолияти худро пуштибонї карда наметавонад…Ман орзу дорам, ки њар 
як љавони бо нангу номус ва солимфикри мо китоби «Тољикон» - и академик Б.Ѓафуров 
гаштаю баргашта бихонад» [6]. 

Ин гуфтањоро таќвият бахшида Эмомалї Рањмон дар шоњасари «Тољикон дар 
оинаи таърих» менависад: «Руњу равони фарзанди халќ академик Б.Ѓафуров шодбод, ки 
шоњасари безаволи ў «Тољикон» воќеан шиносномаи миллати мо гардида, барои 
ташаккули худшиносии миллї ва рушди тафаккури таърихии мо хидмати арзанда 
намуд. Ин марди бузург аз осорхонаи беинтињои таърих осори тамаддуни ва мероси 
фарњангии миллати тољикро зарра-зарра љамъ оварда, ба риштаи тањрир кашид, 
танзиму даврабандї кард ва ба оламиѐн исбот намуд, ки тољикон ќадимтарин сокинон 
ва соњибони ин марзи бум буданд ва њастанд». 

Ќобили ќайд аст, ки эълон гардидани соли 2017- Соли љавонон дар мамлакат 
боиси фатњу зафарѐбии тамоми соњањои хољагии халќ, аз љумла илму маориф аз љониби 
љавонони шўњратѐри даврони истиќлолият ба шумор меравад.  

Боиси тазаккур аст, ки таъсис додани стипендияњои Президенти Љумњурии 
Тољикистон барои барои хонандагони мактабњои тањсилоти њамагонї, литсейњо, 
гимназияњо, омўзишгоњњои касбию техникї, техникумњо ва коллељњо, љоизаи ба номи 
Исмоили Сомонї барои олимони љавоне, ки дар соњаи илм ва техника корњои намоѐн 
анљом додаанд, љоизаи Кумитаи кор бо љавонони назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон дар соњаи адабиѐт, санъат ва   журналистика    ба баландшавии њисси 
худшиносию ифтихори миллии љавонон мусоидат намуд, самараи нек оварда истодааст. 

Таѓйиротҳои мунтазами фазои сиѐсиву иќтисодї ва  фарҳангии љаҳони муосир, ба 
ҳељ яке аз кишварҳои љаҳон бетаъсир нест. Дар раванди љаҳонишавї ва дар шароити 
муосири љаҳонї, наќши кадр баробари иќтисодиѐт ва иттилоот барои рушди ҳар як 
кишвар, аз љумла барои Тољикистон, бисѐр омили муҳим маҳсуб меѐбад.  Аз ҳамин 
лиҳоз, хизмати холисонаву содиќонаи хизматчиѐни давлатї дар шароити муосири 
љаҳонишавї аҳамияти бештар пайдо мекунад. Зеро, онҳо бо хизмат намудан ба 
мардуми Тољикистон, ваҳдату ризоияти оммаро барои бунѐди давлати миллї ва 
мустаҳкам намудани Ваҳдати миллї  ба даст оварда, дар ин кори ниҳоят муҳими 
милливу давлатї саҳмгузор хоҳанд шуд.  
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Хулоса дар шароити ба вуљудомадаи таърихї, таъмини суботу амнияти миллї, 
шинохти мифзи суннату арзишҳои миллї, омўхтану тадбиќ намудани дастовардҳои 
илмиву технологии давлатҳои пешќадам дар кишвар ва ниҳоят бунѐди љомеаи 
шаҳрвандии пешрафта, омилҳои муҳим дар ҳифзи сомибистиќлолии Тољикистон ва 
ташаккулѐбии миллати тољик маҳсуб меѐбад.  

Таълиму тарбияи љавонони худшинос, худогоҳ, бомаърифат ва хештаншинос 
барои ҳар љомеа вазифаи муҳим ба шумор меравад. Падару модар, љомеа ва давлат 
метавонанд, бо кўшишу талоши хеш ҳамеша барои љавонон шароити хуб фароҳам 
оваранд. Омода намудани љавонон барои зиндагии фардо аз ҳама муҳим мебошад. 

Воќеан, тасмими Асосгузори сулҳу ваҳдати миллї- Пешвои миллат, Президенти 
Љумҳурии Тољикистон муҳтарам Эмомалї Раҳмон оид ба баланд бардоштани сифати 
неруи инсонї ва пеш аз ҳама, тавонмандии љавонон бисѐр як амали дурбинона ва 
заминаи бузург гузоштан барои ояндаи обод ва пешрафти Тољикистони соҳибистиќлол 
аст. Аз ҳамин лиҳоз, бисѐр хуб мешуд, маќомотҳои дахдори соҳа барномаи 
мушаххасеро бобати баланд бардоштани неруи љавонон тарҳрезї намуда, мавриди 
амал ќарор бидиҳанд. Зеро, таќдири фардои давлат дар дасти љавонон буда, таќдири 
ояндаи миллат аз дараљаи саводнокї ва ҳунармандии онҳо вобастагии калон дорад.   

Њамин тавр, љалби љавонон, ќувваи љавонон ба равандњои фарњангї, иќтисодї, 
илмї ва маърифатии байналмилалї яке аз маќсадњои татбиќшавии Стратегияи сиѐсати 
давлатии љавонон дар Тољикистон њисобида шудааст.  

Давлат барои таъмини хизматрасонии иттилоотии љавонон система ва марказњои 
иттилоот, шабакаи васеи муассисањои фарњангию маърифатї, аз љумла, технологияњои 
муосири иттилоотї, воситањои ахбори умум ва нашриявї ташкил карда, фаъолияти 
онњоро ба татбиќи сиѐсати давлатии љавонон равона мекунад. Љавонон рушддињандаи 
манфиатњои миллию давлатї буда, яке аз омилњои асосии таъмини рушди давлат ва 
љомеа, илм ва маърифату маориф ба њисоб мераванд.   

Њукумати Тољикистон сиѐсати давлатии љавононро яке аз самтњои афзалиятноки 
сиѐсати давлатї мањсуб медонад. Чуноне, ки Пешвои миллат ќайд намудаанд; ‚Мо бояд 
сиѐсати давлатии  љавононро дар ќатори масъалањои стратегии давлатї ва амнияти 
миллии кишвар њисобида, авзои иљтимої ва иќтисодии насли наврас, аз ќабили љараѐни 
демографї ва муњофизати љавонон, сатњи саводнокии њуќуќї ва сиѐсї, танзими оила, 
афзудани иллатњои нашъамандї, зўроварї дар байни љавонон ва ѓайраро мавриди 
тањлилу омўзишу љиддї ќарор дињем ‛[7]. 

Тарбияи тафаккури сиѐсии љавонон донишљўѐн, магистрантон ин раванди 
маќсадноки ба вуљуд овардани малакаву дониш дар љавонон ва донишљўѐн бо роњи 
дониш, таълими илмњои сиѐсї барои баланд бардоштани худшиносии сиѐсї, худогоњии 
сиѐсї аз љониби устодон, љомеа ва давлат мебошад.  

Њамзамон, роњбари давлат маќоми љавононро дар суботу оромии љомеа муњим 
мењисобанд.  Зеро, мо љавонон барои баланд бардоштани сатњи маърифатнокиву 
маънавї ва бањри вусъат додани самти бунѐди давлати миллии пешрафта ва орому 
осоишта сањмгузор бошем. 
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ТОҶИКОН – МИЛЛАТИ ТАМАДДУНОФАР 
 

Дар замони ҷаҳонишавӣ рӯ овардан ба таърих ва донистани гузаштагони ва осору 
хизматҳои онҳо дар рушду нумӯи миллати тоҷик ниҳоят зарур мебошад. Дар ҳақиқат 
барои омӯзиши таърихи гузаштаи ҳар миллат нақшу хизмати олимон бисѐр назаррас 
аст. Маҳз асару тадқиқотҳои олимон боис мегардад, ки мардум аз таърихи гузаштаи 
хеш бохабар мешаванд.  

Дар ин робита заҳмати садҳо олимон ба монанди Б.Ғафуров, Н.Неъматов, 
Р.Масов, В.В. Бартолд, А.Ю. Якубовский, ки асарҳои гаронҳаҷм оид ба ташаккул ва 
инкишофи миллати тоҷик навиштаанд, кори ниҳоят арзишманд ҳисоб меѐбад.  

Доир ба масъалаҳои пайдоиши халқи тоҷик ва аҷдоди он низ академик Б.Ғафуров 
заҳмати бисѐр самарабахш ба харҷ додааст. Ў маводи фаровони таърихӣ, забоншиносӣ 
ва антропологиро мутолиа ва ҷамъбаст намуда, суғдиҳо, бохтариҳо, тохориҳо, 
хоразмиҳо, фарғонагиҳо, кидориҳо, хиѐниҳо, ҳайтолиѐнро аз нигоҳи таърихию 
этнографӣ тасниф намуда, робитаҳои самарабахши таърихӣ ва этникию фарҳангии 
байни тоҷикону ӯзбекон ва дигар халқҳои минтақаро дар як қатор даврааҳо қайд 
кардааст.  

Корҳои ҳафриѐтӣ, хусусан, ҳаффории марказҳои зиѐди шаҳрӣ ва маданияти 
баланди тоҷикон гувоҳӣ медиҳанд. Тоҷикон шаҳру деҳотнишин буданд, ки ба ин 
тамаддуни бузурги эҷоднамудаашон меъморӣ, шабакаҳои обѐрӣ, инкишофи илму 
фарҳанги ҳамаи соҳаҳо ва дарҷи онҳо ба забони форсии тоҷикӣ, китобхонаҳои бузурги 
дорои даҳҳо ҳазор дастхатҳо шаҳодат медиҳанд [1, 315].  

Дар асоси давоми тадқиқоти таърихӣ-бостоншиносии Н.Неъматов ба тарзи 
гузориши масъала се минтақаи таърихӣ-ҳудудиро муайян намуд, ки дар онҳо раванди 
ташаккули халқи тоҷик сурат гирифтааст. Яке аз онҳо минтақаи ҷанубист, ки он ба 
ҳавзаи Миѐна ва Болои Амударѐ, Мурғоб, Теҷан ва Ҳарирӯд шомил аст. Минтақаи 
дуввум минтақаи марказист, ки ба водиҳои Зарафшон ва Қашқадарѐ дохи ласт ва 
минтақаи саввум минтақаи шимолист, ки ноҳияҳои ҳавзаи Сирдарѐ ва Ҳафтрӯд дохил 
буд.   

Унсурҳои асосии этникии тоҷикро марғиѐн ва портҳо (парфянҳои) эронизабон 
(ҳавзаи Мурғобу Теҷан, нишебиҳои шимолӣ ва ҷанбуии кӯҳҳои Хуросон), бохтариҳо ва 
тахориҳо (ҳавзаи боло ва миѐнаи Амударѐ), суғдиѐн (ҳавзаҳои Зарафшон, Қашқадарѐ, 
Сирдарѐ), хоразмиҳо (ҳавзаи поѐнии Амударѐ), фарғонагиҳо (водии Фарғона), инчунин 
як қатор қабилаҳои сакоии даштҳои Осиѐи Марказӣ ва ноҳияҳои кӯҳсори Тяншон, 
Олтой ва Помир ташкил доданд. Ҳамаи ин халқиятҳо бо забонҳои эронии қадим ҳарф 
мезаданд. Тарзи ҳаѐти деҳқонии муқимӣ ба сар мебурданд (ба истиснои сакҳои 
чорводор), аз ҷиҳати антропологӣ ба нажоди аслии европоидӣ таалуқ доштанд. Тавре 
ки маълумоти антропологӣ шаҳодат медиҳад,  типи нажоди тоҷикон қадимтарини бумӣ 
буда, дар тӯли ҳафт ҳазор соли охир мавриди таҳаввули ҷиддие қарор наѐфтааст. 

Умумияти ташаккулѐфтаи этникӣ ба худ номи «тоҷикон»-ро гирифтааст. Ин ном, 
бешак, дар як вақт бо ташаккули худи халқ ба вуҷуд омадааст. Зеро ҳанӯз дар асри X ин 
ҳамчун номи тоҷикон фаҳмида мешуд. Маҳз ҳамин тавр, он тавассути муаррихи асри 
XI-и тоҷик Абулфазли Байҳақӣ ду дафъа: «Дар байни мо, тоҷикон» (тақрибан солҳои 
1043-1044) ва «ҷанговари тоҷик» (тақрибан соли 1040) зикр шудааст. 
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2.Рушду нумӯи халқи тоҷик дар давраи Сомониѐн. Дар замони Сосониѐн то 
Сомониҳо, ҷараѐни ташаккули халқи тоҷик ва забони адабии тоҷикӣ оғоз ѐфт ва 
комилан анҷом пазируфт. Мувофиқи маълумотҳо ҷузъҳои ибтидоии қавмие, ки заминаи 
ягонаи халқи тоҷик гардидаанд, суғдиѐн, бохтариѐн, тахориѐн, марғиѐниѐн, портҳо, 
хоразмиѐн, фарғониѐн ва қабилаҳои сакоиҳо буданд. Ба ин ҷараѐн дар давраи гуногун 
боз хиѐниҳо-хайтолиѐн, туркҳо ва гурӯҳи қавмиятҳои дигар ворид гаштаанд. 

Сулолаи Сомониѐн тоҷикӣ ва давлати Сомониѐн ғолибан Осиѐи Марказӣ буд. 
Давлат дар ҳудуде вуҷуд дошт, ки аҳолиаш аҷдодони тоҷикону аз қадим халқиятҳои 
эронӣ буданд.  

Сомониѐн аз ҷиҳати этникӣ тоҷиконе буданд, ки ба забони форсӣ-дарӣ-тоҷикӣ 
сухан мегуфтанд ва забони модариашонро давлатӣ элон карданд. Симои антропологии 
тоҷикони онвақта ва ҳозира ирқи аврупоӣ осиѐимарказигӣ, дорои намуди мезокранӣ 
вадолихокранӣ, миѐнақаду баландқад, ҷисман боқувват, тануманд, қувваи зиѐди 
ҷисмонӣ, ахлоқӣ, ақлӣ, соҳиби сиришту симои зеҳнии баланд мебошанд. Бунѐдгузори 
асосии давлат Исмоили Сомонӣ мувофиқи маводи сарчашмаҳои хаттӣ шахси чолок, 
қатъи, ҷасур, бохирад, бомаром, дурандеш, муташаккил, сиѐсатмадори оқил ва ходими 
давлатии одилу доно, маорифпарвару санъатдӯст будааст. Ковишу омӯзиши 
боқимондаи мадфанҳои мақбараи Сомониѐн дар Бухоро барои аниқ ва ташхиси 
тавсифи антропологии аъзоѐни сулола ва эҷоди тасвирҳои ҳаққони онҳо имконият 
медиҳад.  

Воқеан, сарзамини аҷдодии тоҷиконро метавон осорхонаи ҷовидонаи таърих 
номид. Ва ин осорхона бароямон аз афтидану хестанҳо, сухтану сохтанҳо, шикастану 
пайвастанҳо ва чун мурғи самандар аз хоку хокистар эҳѐ шудану бори қисмат бар дӯш 
кашиданҳои миллати ҷонсахту сарбаланди тоҷик қиссаҳо мегӯяд.  

Хуҷанди бостониву Қалъаи Темурмалик, Истаравшану Курушкадаи овозадор, 
Саразму Панҷакенти Қадим, Тахти Сангину Қайқубодшоҳ, Шаҳритусу Айванҷ, Золи 
Зару Ҳулбук ва садҳо шаҳристону куҳандиз, қалъаву кӯшкҳои барҳаво, оташкадаву 
ибодатхонаҳо, корвонсарою растаҳои ҳунармандии сарзамини аҷдодии тоҷикон бо 
осори куҳану бозѐфтҳои ҳайратангезаш бостоншиносони оламро шефтаву ҳайрон 
кардааст [2, 24].   

Ду вазъияти пуртаъсири сиѐсӣ ва маънавӣ сабаб ва тақвияти тамоюли ташкили 
давлати ягонаи пурқудрати беназири мутамаркази тоҷикӣ ва ҳамчунин эҳѐи беҳамтои 
қавмию фарҳангии тоҷикон гашт. Якум, сохтори сиѐсии ноустувор, парокандагии 
воқеии Осиѐи Марказӣ дар давраи ворид гаштан ба ҳайати давлатҳои Ҳайтолиѐн ва 
Туркони ғарбӣ (асрҳои V-VII), ки манфиати онҳо танҳо андозғундорӣ ва гирифтани мол 
буд. Дуюм, истилои харобиовари аҷнабии ашрофони ҳарбию динии араб бо сарварии 
Умавиҳо ва Аббосиҳо (нимаи дуюми асри VII ва VIII), ки боиси барқарории низоми 
қатъии ҳокимияти сиѐсӣ, ғоратгарии иқтисодӣ, ғасби маънавии фарҳангӣ арабӣ ба 
кишвари аз ҷиҳати иқтисодию иҷтимоӣ мутараққӣ, тамаддуни ҳамагонии суғдиѐн, 
бохтариѐн, тахлриѐн, хуросониѐн (марғиѐн, портҳо), хоразмиѐн, фарғонагиѐн, сакоиҳо 
гашт. 

Моҳияти маданиятшиносии мавҷуда муҳаққиқонро ба хулосае меорад, ки дар 
оғози асрҳои миѐна Эҳѐи тоҷик ташаккул ва дар давраи Сомониѐн комилан такомул 
ѐфтааст. 

Халқи тоҷик дар давоми ду асри Сомонӣ аз зулму тороҷгариҳои аҷнабиѐн озод 
буд, имконият пайдо кард, ки алоқаҳои иқтисодӣ, хоҷагӣ ва мадании мамлакатро бо 
сарзаминҳои ҳамсояи Шарқ ривоҷ ва дар асоси ин маданият, илм, адабиѐт ва санъати 
худро равнақ диҳад. Қуруни IX-X давраи мустаҳкамшавӣ, нашъунамо ва эътирофи 
умуми тамаддуни гуногунсоҳаи маҳз тоҷикӣ, хусусан назми классикӣ, илм, санъати 
мусиқӣ, меъморӣ ва шаҳрсозӣ, давраи ба миѐн омадани ходимони намоѐнтарини 
соҳаҳои мухталифи маданият буд.  
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3.Инкишофи забони тоҷикӣ. Баробари ташакули забони тоҷик дар Хуросон ва 
Мовароуннаҳр раванди ташаккули лаҳҷаҳои маҳаллии ин забон сурат гирифта буд, к 
ибо як қатор нишонаҳои худ аз лаҳҷаҳои форсии ғарбии Эрон фарқ мекард. Дар асрҳои 
IX-X фарқияти байни лаҳҷаҳои Мовароуннаҳр ва Хуросон ва лаҳҷаҳои ғарби Эрон зиѐд 
шуда буд. Бинобар ин, лаҳҷаҳои шарқӣ бо номи «форсӣ» ва лаҳҷаҳои ғарбӣ бо номи 
«аҷамӣ» ѐд мешуданд. Баъдтар истилоҳи «форсӣ» барои ифодаи лаҳҷаҳои ғарб ҳам 
мавриди истифода қарор гирифт. Лаҳҷаҳои Мовароуннаҳр ва Хуросон асосан забони 
адабии хаттиро ташкил доданд, ки он дар асоси ин забони адабӣ ҳанӯз дар асрҳои VIII-
X офарида шуда буд. Он вақтҳо вай порсӣ-дарӣ, баъдтар фақат порсӣ ѐ форсӣ гуфта 
мешуд. Он замон забони порсӣ-дарӣ забони оддию оммафаҳм, ба истилоҳ забони «шоҳу 
гадо», бегона аз ҳар гуна дабдаба ва камолоти арабӣ буд. Ва дар умури зиндагии халқу 
маъмурияти давлати Сомониѐн сахт мақому мартаба дошт. 

Дар соҳаи адабиѐти хаттӣ забони тоҷикӣ барвақтар (асрҳои VIII-IX) ба назм ворид 
гардид, ки он назм дар асри X алакай дорои як зумра шоирони машҳур гардида буд. 
Баъд аз муддате аз наср, адабиѐти илмӣ ва бадеӣ хориҷ намудани забони арабӣ оғоз ѐфт. 
Аввалин тарҷумаҳои адабиѐти исломӣ ба забони тоҷикӣ ба нимаи асри X таалуқ 
доранд. 

Забони бой ва форами тоҷикӣ садҳо сол ба ташаккул ва такомули таркиби луғавӣ 
ва бадеияти забони халқҳои ҳамсояи туркзабон, хусусан забонҳои ӯзбекӣ, туркманӣ, 
озарбойҷонӣ таъсири самарабахш мерасонад.  

Дар шароити имрўзаи љањонишавї забони тољикї баробари дигар унсурњои миллї 
барои њифзи руњия ва фарњанги миллї љойи махсусро ишѓол менамояд. Забон яке аз 
нишонањои њастии миллат ба шумор рафта, онро шиносономаи миллат низ меноманд. 
Сатњи рушду инкишофи миллат бо забони он зич алоќаманд буда, тавассути забон 
осору њастии миллат ифода ва баѐн мегардад. Забони тољикї дар ќатори дигар 
забонњои бою ширини олами башарият љои махсусро ишѓол менамояд. Дар ин давраи 
соњибистиќлолї аз тарафи Њукумати Љумњурї ва шахсан Роњбари давлат ба хотири 
инкишофи забони тољикї корњои муњим ба анљом расонида шуданд. Махсусан, китоби 
тозанашри «Забони миллат ” њастии миллат» рисолаи арзишманди илмї-маърифатї ба 
шумор рафта, барои шинохт, тадќиќу тањлил ва рушду инкишофи забони тољикї 
рањнамои муфид мањсуб мешавад. Президенти кишвар сабаби асосии тањия намудани 
асари мазкурро чунин маънидод менамоянд: «Њадафи асосии мо он аст, ки хонандагон, 
махсусан насли љавони мо, огоњ бошанд, ки ниѐкони онњо, сарфи назар аз номулоиматї 
ва номењрубонињои таърих, то чї њад дар њифзи Ватан ва муќаддасоти миллї, махсусан 
забони модарии хеш кўшиш ба харљ дода, барои мо забони тавоноеро якљо бо чунин 
осори арзишманди адабї ва таърихї ба мерос гузоштаанд. Акнун вазифаи ворисони ин 
забон он аст, ки ин кохи муњташамро аз газанди боду борони замони љањонишавї нигањ 
дошта, то љойи тавон онро бо ѓановати бештар ба наслњои оянда ба мерос гузоранд»[3, 
24]. 

Имрўз шароити сиѐсиву геополитикии љањон њар яки моро водор менамояд, ки аз 
кору пайкор, осору хизматњои гузаштагон ва таърихи миллату аљдодони хеш огоњ 
бошем. Зеро донистани таърихи гузашта, таљрибаи бойи зиндагии насли пешин ва 
осори онњо метавонад, барои бунѐду обод намудани Тољикистони соњибистиќлол кўмак 
намояд. Дар ин робита,  асари Пешвои миллат «Чењрањои мондагор» дар роњи тањќиќу 
тарѓиби хизмату сањми гузаштагони миллати тољик дар рушди тамаддуни инсонї, 
инъикоси ќањрамонињои чењрањои шинохтаи таърихї дар роњи озодї, адолату баробарї 
ва барои худшиносии насли љавон кори бисѐр наљиб мебошад. Чунонки Роњбари давлат 
дар ин маврид ќайд менамоянд: «Рў овардани ман ба таърих ва симоњои барљастаи 
халќамон ба он хотир мебошад, ки мо ба ояндагон зарурати донистани гузаштаи худро 
талќин намоем ва онњоро аз сањифањои дурахшони миллатамон, ки сабаќи бузурги 
худогоњї мебошанд, огоњ созем ва дар ќалбашон мењру муњаббат, садоќату вафодориро 
бедор намуда, ба онњо аз ин таърихи пуршараф ифтихор карданро ѐд дињем. Зеро 
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эътиќод ва эътимод доштан ба таърих, фарњанг ва адабиѐт такягоњи устувори миллат ба 
шумор меравад» [4, 5].  

Тоҷикон аз ҷумллаи миллатҳои куҳанбунѐд ва тамаддонофар на танҳо дар 
гузаштаи таърихӣ ҳамчунин дар давраи соҳибистиқлолии Тоҷикистон исбот намуданд, 
ки онҳо на танҳо дар фикри ҳаллу фасли масъалаҳои хеш ва ҳамзамон дар ҳалли 
муаммоҳои ҷаҳонӣ бетараф нестанд. Ташаббусҳои Пешвои миллат нисбати ҳалли 
муаммоҳои ҷаҳонӣ аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ пуштибонӣ пайдо намуд ва тоҷиконро дар 
арсаи байналмилалӣ ҳамчун миллати созандаву бунѐдкор пазируфтанд, ки ин албатта 
мояи ифтихори мо ҷавонон мебошад.  
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ИФРОТГАРОӢ: ПАЙДОИШ, МОҲИЯТ ВА НАВЪҲОИ ОН 
 
Дар шароити муосир хатарҳои гуногун ба суботу амнияти давлат таҳдид 

менамоянд. Яке аз онњо ифротгароӣ (экстремизм) ба ҳисоб меравад. Мафњуми  
экстремизм маънои охирин, канораро дорад. Экстремизм фаъолияти сиѐсие, ки барои 
амалї гардидани маќсадњои авантюристї, мољарољўии худ, зўригарии  љисмонї, 
услубњои  њарбї террор ва фитнаро истифода мебарад. Экстремизми сиѐсї самти 
осоишти љомеаро халалдор намуда  њалли зиддиятњои сиѐсиро дучанд гардонида, 
террорро васеъ истифода мебарад, ба тезу тундшавии зиддиятњои байнимиллї  кўмак 
мерасонад ва вонамуд месозад, ки масъалањоро њал менамояд[1, 533]. Экстремизм дар 
навъњо ва шаклњои гуногун ба  амал омада, вобаста ба макон ва замон хусусиятњои 
мухталифро ба худ мегирад. Махсусан, дар низоми нави олам яке аз шаклњои 
манфуртарини эктремизми сиѐсї ин терроризм ба њисоб меравад, ки маќоми хоса пайдо 
намуда, аќлу њуши бисѐр муњаќиќон ва ходимони давлативу љамъиятиро ба худ 
кашидааст. 

Қувват гирифтани равия ва ҳаракатҳои ифротӣ инсониятро бо раванди глобалии 
харобиоваре рӯ ба рӯ намудааст, ки даҳшату оқибатҳои фоҷиабораш аз дигар 
мушкилоти глобалӣ хатарноктаранд [5, 32]. Сабабњо ва заминањои љараѐнњои 
экстремистї, аз љумла шакли мураккабтарини он ” экстремизми сиѐсиро њаѐти 
осоиштаи башариятро ба ташвиш андохтааст. Омилњои зиѐде заминаи ба амалњои 
канора, зўрии љисмонї ва радикалї даст задани  ашхоси гуногун ва  нерўњои сиѐсї 
мегарданд. Яъне шароити бади зиндагї, гурўснагї, ќашшоќї, ноумедии омма ба оянда 
ва омилњои дигари иљтимоию иќтисодї бештар дар ташаккули љараѐнњои ифротї сањм 
мегиранд.  Инкишофи буњронии љомеа ба соњањои гуногуни њаѐт таъсири манфї 
мерасонад,одамонро  ноумедињо  фаро мегиранд ва омма аз маќоми иљтимоии хеш 
бенасиб гашта, дар низоми навин љойи сазовор пайдо карда наметавонанд,  њокимияти 
сиѐсї фалаљ мегардад, ки дар заминаи он арзишњои маънавию ахлоќї ва сиѐсии љомеа 
иваз мегарданд, тањаввулоти мафкуравї ба амал меояд, муддати тўлонї дар њолати 
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нокомї зистан ба одамон таъсир мерасонад, одамон дар асоси дарки манфиатњои љомеа 
ба хотири бењдошти сатњи зиндагї, рўзгори хуби майишї ва ѓ. даст ба амалњои иртиљої 
мезананд. 

Бештари одамон баробари шунидани мафњумњои экстремизм, махсусан 
«экстремизм сиѐсї», «ифротгарої», «исломигарої», «терроризм» ва ѓайрањо дар мадди 
аввал меистанд, ки барои бештари истифодабарандагони он то андозае номафњуманд. 
Чунин њолатро дар байни олимон низ дар бештар ваќт мушоњида намудан мумкин аст. 
Аз ин  хотир, бештар муаллифон ба шарњу эзоњи онњо таваљљўњи махсус зоњир 
наменамоянд [2, 151].  

Экстремизм дар сатњњои гуногун ба амал меояд. Дар солњои охир натанњо 
ташкилот ва нерўњои гуногуни сиѐсї, балки маќомоти давлатї низ метавонанд њамчун 
субъекти экстремизми сиѐсї баромад намоянд. Дар шакли экстремизми давлатї ба амал 
омадани фаъолияти радикалию канора низоми пурмољарои олами муосирро боз њам 
мураккабтар гардонида, муносибатњои байналмилалиро пурмуќовимат менамояд. Аз  
ин хотир, љомеаи љањониро зарўр аст, ки на танњо бар зидди ташкилот ва љараѐнњои 
эътирофгаштаи экстремистї мубориза баранд, балки монеаи амалњои ифротии 
давлатњои алоњида гарданд. Махсусан, ваќте ки давлатњои абарќудрат ба амалњои 
экстремистї њамроњ мегарданд ва ѐ равандњои экстремистї дигарро љонибдорї 
менамоянд, њолати пурмуќовимати муносибатњои байналхалќї пуршиддат гашта, 
боиси босуръат инкишоф ѐфтани мољароњои сиѐсї мегарданд. 

Экстремизм њаракати фаъол буда, њадафњои гуногунро доро мебошад. Он 
маќсаднок буда, хосияти таљовузкорона дорад. Њадафи асосии онро таѓйир додани 
олам мураттаб мебошад. 

Таълимоти экстремизм дар бештари њолатњо хосияти воќеї надошта, 
мустаќилиятро соњиб нест. Зеро онњо аз думболи андешањо ва таълимоти дигар рафта, 
онро то ба сатњи ифротгарої мерасонанд. 

Экстремизми сиѐсї, асосан аз солњои 70-уми асри XX ављ гирифта, ба зинаи хеле 
баланд расид. Он њамагуна низоми сиѐсию њуќуќиро сарфи назар намуда, новобаста аз 
меъѐрњои конститутсионї, амалњои худро њаќ бароварданї мешавад. Ба гарав 
гирифтани роњбарони сиѐсї, ходимони давлатию љамъиятї ва одамони дигар, 
кўшторњои сиѐсї, њуљумњои мусаллањона ба маќомоти гуногуни давлатї ва љамъиятї, 
фаъол гаштани ташкилотњои фашистї, анархистї ва ѓайрањо, ки боиси ноороми љоме 
ва  њалоки одамони осоишта мегардад шањодати ин гуфтањост. 

Љараѐнњои экстремизм бештар ба ишорањо ва даъватњои ќавї фиребонаю 
чоњталабона образи хаѐлии душманро чун сароб меофаранд. Онњо бештар ба эњсосоти 
одамон таъсир мерасонанд. Нооромиро ба вуљуд меоранд, одамонро ба саркашї ва 
шаклњои дигари эътирози сиѐсї даъват менамоянд. Дар мавриди зарўрї даст ба сўиќасд 
мезананд. 

Њукумати Љумњурии  Тољикистон   мубориза ба муќобили терроризм  ва  
экстремизм  аз  30  марти 2006  Қонун дар бораи манъи фаъолияти чунин ҳизбҳои 
радикалидоштаро қабул намуд.  

Бояд ќайд кард, ки  дар бораи  замминањои ба вуљуд омадани эктремизми сиѐсї 
дар Тољикистон  муфасалтар камбудии мавод ба назар мерасад. Банда тоњади имкон аз 
нуқтаи назари хеш шарњмедињад, Чунин омилњо  сабаби  пайдоиши  ин хел љараѐнњо аз 
ќабили  эктремизми миллї, динї, минтаќавї, мазњабї, сиѐсї, ки  аслан  террорро 
истифода мебарад, дар  Тољикистон  ба назар мерасад. Аз ќабили: 

“ ба таври  пинњони фаъолият кардани њаракатњои гуногуни радикали дар 
минтаќа; 

“ паст будани сатњи зиндагии мардум ќашоќї, бенової, сабаби бањаракатњои  
канора пайваст шудани мардум мегардад; 

“ мављуд  будани опозитсияи дар хориља, ки давлатњо ѐ созмонњо барои расидан ба 
њадафњо истифода  мебаранд; 
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“ опозитсияро пуштибонӣ кардани давлатњои абарќудрат.  Яъне ниѐзњои  
опозитсияро ин давлатњо таъмин менамояд; 

“ таълми гирифтани љавонондар мактабњои эктремистии хориља; 
“ торафт ављ гирифтани мањалгарої дар кишвар  воло донистани мањалле  нисбати  

мањалли дигар; 
“ паст будани шуури сиѐсии халќи тањљої, мањалгароии канора дар кишвар, сабаби 

ба миѐн омадани аќидањои радикали мегарданд, давлатњо, созмонњои  ифротгаро аз 
онњо моњирона истифода мебаранд.  

 Экстрамизми сиѐсї яке аз навъҳои идеологияи сиѐсї мебошад. Моҳият, хусусият 
ва асрори он ақлу ҳуши ходимону сиѐсатмадоронро аз паси худ кашидааст. Ҳама бар он 
мекўшанд, ки садди роҳи ин љараѐн гарданду аз воқеиятҳои нохуши он канорагири 
намоянд. Экстрамизми динї ҳамагуна низоми сиѐсию ҳуқуқиро сарфи назар намуда 
новобаста за меъѐрҳои конститутсионї амалҳои худро ҳақ баровардани мешаванд. 
Экстрамизмро асосан дар шаклҳои динї, сиѐсї ва миллї мебоист пурқувват донист. 
Экстрамизми миллї талаботу манфиатҳои миллати хешро боло дониста манфиатҳои 
гурўҳҳои дигарро рад мекунад. Дар бисѐр ҳолатҳо чунин љараѐнҳо дар шаракатҳои 
сепаратистї људо кардани минтақаҳои алоҳида сурат мегирад. Ба монанди љангї миѐнї 
Чеченистону Руссия, Холистон дар Ҳиндустон масъалаи Ирландияи шимолї дар 
Биританияи Кабир, Баскҳо дар Испания, масъалаи Косово дар Сербия ва ғайра. 
Инчунин эҳтимолияти роҳ наѐфтани гурўҳҳои алоҳидаи этникї дар дохили як кишвар 
дар ҳокимият. 

Экстремизми динї минтақаҳо ва давлатҳои ва гуногунро фаро гирифтааст. 
Бадбини ва тоқатпазири нисбат ба динҳои дигарро ҳатто муқовимати дохили дини 
хосияти асосии онро ташкил мекунад, дар бисѐр ҳолатҳо ин навъи экстрамизм хосияти 
сиѐсї пайдо карда баро соҳиб шудан ба ҳокимият мубориза мебарад. Экстрамизми 
сиѐсї ба ду навъ људо мешавад: чап ва рост. Экстрамизмї чап ташкилот ва гурўҳҳои 
зеринро ба худ мансуб медонад: анархизм, радикализмї чап, фашизм, комунизм, 
‚фраксияи армияи сурх‛ дар Германия, ‚бригадаҳои сурх‛ дар Италия ва ғайраҳо. Ба 
экстрамизми рост бошад: ‚ҳизби коргари аврупої‛, ‚низоми нави аврупої‛, ‚нерўҳои 
рости аврупо‛, ‚љабҳаи миллии Франсия‛ ва ғайра. 

Ташкилотҳое, ки хосияти динию сиѐсиро, ки амали яктарафа ва канораро анљом 
медиҳанд, экстрамистї мебошанд. Дар кишварҳои Осиѐ, Африқо, америкаи Лотинї 
махсусан мамлакатҳои араб, давлатҳои исломї, Покистон, Афғонистон ва ғайра 
мушоҳида мешаванд. Дар байни онҳо иттиҳодияҳои экстрамистї ‚аттакфир‛, ‚алҳиљр‛, 
‚мунољот аттаҳрир‛, ‚алљиҳод‛, ‚бародарони муслим‛, ‚ҳизби Аллоҳ‛, ‚алмарказ 
алисломия‛, ‚ассалафиюн‛, ‚аҳли љиҳод‛ ва ғайраҳо мақоми хоса доранд.        

Созмонҳои террористӣ бо истифода аз технологияҳои муосири иттилоотӣ ва бо 
роҳи тафсири ғаразноки сарчашмаҳои динӣ дар мафкураи ҷавонони камтаҷрибаву 
ноогоҳ ғояҳои тундгароиро ҷой карда, онҳоро ба қатлу куштор, барҳам задани амният 
ва суботу оромӣ дар мамлакатҳои гуногун ташвиқ менамоянд[3, 40]. 

Масъалаи терроризм ва экстремизм таърихи тўлонї дошта дар замон ва асрҳои 
мухталиф дар шаклҳои гуногун таљассум ѐфтааст. Аз ибтидои асри I-и мелодї 
аврупоиҳо дар ќаламрави империяи Рим амалҳои террористиро  анљом додаанд ва 
муносибатҳои экстремистиро аз худ нишон дода буданд. Ҳаѐти таърихиро саропо 
давлатдориҳои хўрду империяҳои бузўрг дар бар мегиранд, ки ҳар яки ин давлатҳо дар 
арсаи сиѐсии худ рақиби хешро доро буданд, ки ин кашмакашиҳои онҳоро саропо аз 
амалҳои террористї ва экстремистї ташкил мекардаанд. Масалан дар ҳудуди империяи 
Рим яке аз гурўњҳое бо номи «Сикарињо» мављуд буд, ки дар амали террористї фаъол 
буд. Муносибатҳои экстремистї ва террористї дар давраи аз тарафи лашкари арабҳо 
забт намудани њудуди мамолики форс ва давлатњои Осиѐи Марказї баръало намудор 
буд. Ба ин монанд дар замони лашкаркашиҳои Чингизхони муғул мушоҳида карда 
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мешуд, ки ин бадтаррин муносибатҳои террористї ва экстремистї ба ҳисоб меравад, ки 
таърих нишон медиҳад.  

Идеологияи исломї ва ҳаракатҳои экстремистї дар ҳаѐти љамъиятї аз тарафи 
гурўњҳои гуногун ҳар замон дар гўшаву канори давлатҳои гуногун ба вуљуд меояд, ки 
ин ном ва мақоми дини исломро барои ягонагї дур месозад. Аз чунин идеология 
давлатҳои гуногун истифода мақом ва тамаддуни диниро паст мекунанд. Ин 
экстремистҳо бошанд, муборизаи худро дар асоси идеологияи таълимгирифтаи ба ном 
динї вале дар асл ғайридинї, канор мондан аз оташи дўзах ва шаҳид гаштан дар роҳи 
дин пиндошта худро қурбони амали террористї мекунанд. Яке аз идеологияи диние, ки 
имрўз саропо мардум аз љумла љавонон ва занон «сари калобаи калобаи худро гумм 
кардаанд»,  ин љиҳод дар роҳи дин ва шаҳид гаштан аст, ки кулли мусалмони роҳгуми 
љаҳонро фаро гирифтааст, ки дар амнияти кишварҳои гуногун дар зери 
фармонбардории гурўњҳои манфиатхоҳ роҳгум мегарданд[4, 31].  

Боло грифтани таассуби динї дар байни пайравони дину мазҳабҳо нисбат ба 
ҳамдигар ба оташ кашидани масљиду мабдаҳои ҳамдигар аз љониби намояндагони 
мазҳабҳои мухталиф дар давлатҳои гуногун аз љумла дар Покистон, ки дар сари ҳар 
лаҳза рўй медиҳад, аз ҳамин љо ибтидо мегирад. Ҳамин таасуби мазҳабї буд, ки 
донишманд ва мутафаккири бузўрг Носири Хусрави Қабодиѐнї, ки дар мазҳаби 
исмоилия мартабаи ‚Ҳуљљатулҳаќ‛- ро дошт дар натиљаи таъқиби мазҳаби дигар аз 
Хуросон гуреза шуда, ба Юмгондараи Бадахшон рафта, то охири умр дар он љо монд. 

Дар собиқ љумҳуриҳои Иттиҳоди Шуравї дини Ислом аз рўи  миқѐси фоизи аҳолї 
дар баъзеи љумҳуриҳо аз қабили Тољикистон, Узбекистон, Туркманистон, Қазоқистон ва 
Қирғизистон бештар пайрав дошт ва дар дохили он бошад равияҳои гуногун аз қабии, 
ваҳњобия, ҳизбултаҳрир ва салафия пайдо гардиданд, ки боиси сар задани ҳар гуна 
ихтилофот мешуданд. Ин равияҳо ба носуботии љомеа сабаб гардида, қутбҳои 
нооромиро дар љумҳуриҳои Осиѐи Миѐна ташкилкунанда мебошанд. Амнияти 
давлатиро халалдор сохта, доғи љомеаро меафзоянд. Омўзиши экстремизм ва оќибатњои 
он ањамияти барљастаи илмию назариявї, маърифатї ва махсусан амалї доранд, зеро 
дар олами муосир ќариб кишваре ва ѐ минтаќаеро дарѐфт намудан мумкин нест, ки аз 
амалњои экстремистї ва оќибатњои њуљумовари он дар канор монда бошад. 
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АФЗАЛИЯТЊОИ ЊИФЗИ АМНИЯТИ ИТТИЛООТЇ ДАР ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ ЉАНГИ ИТТИЛООТЇ 
 

Арасту гуфта буд, ки: «…ѓамхории беҳтарин - ѓамҳорї аз амният аст». Ҳоло ки 
инсоният ба иттилоот пайвастагии сахт пайдо кардаасту зиндагии виртуалиро низ касб 
кардааст, амнияти ин соҳаро дар мадди аввал бояд дошт. Имруз як гуруҳи 
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шаҳрвандони мо, ки ба воситаҳои замонавии муомилот дастрасї доранд, аз кортҳои 
пластики, web-money ва воситаҳои дигар истифода мекунанд. Қариб дар ҳар хонадон 
телефони мобили ҳаст. Интернет, моҳвора, воситаҳои зиѐди электронии иттилоот паҳн 
шудан доранд [21]. 

Дар Тоҷикистони соҳибистиқлол баъди пош хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ нақши 

ВАО хеле чашмрас гардид. Дар як муддати кӯтоҳ рӯзномаю маҷаллаҳои чӣ давлатӣ ва 

чӣ озод арзи вуҷуд намуданд. Рӯзномаҳои Ҷумҳурият, Садои мардум, Минбари халқ, 

Ҷавонони Тоҷикистон, маҷаллаҳои Фирӯза, Бонувони Тоҷикистон, ки таъсисгарашон 

идораҳои мухталифи ҳукуматианд, орзую омоли мардумро аз нигоҳи сиѐсати имрӯзаи 

ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон арзѐбӣ менамоянд.  

Вазифаи асосии ВАО  расонидани иттилооти ҳаққонӣ ва фаврӣ аст. Аз ин рӯ дар 

байни воситаҳои ахбори умум рақобати шадид мавҷуд аст. Онҳо кӯшиш менамоянд, ки 

фазои холии мафкураи шунавандаю бинандаро бо ҳар роҳу восита пур карда, таваҷҷуҳу 

муҳаббати онҳоро ба тарафи худ ҷалб намоянд[17, 12]. ВАО яроқи тунду тез, бурро ва 

ҳадафрас аст. Касе, ки иттилоот дорад, ӯ ҳама чизро дорад. Беҳуда намегӯянд, ки 

доштани иттилоот ними ғалаба аст. Имрӯзҳо фазои холии иттилоотии бисѐр 

кишварҳоро барномаҳои Радиои Озодӣ, Садои Хуросон, бахши форсии БИ-БИ-СИ 
барномаҳои телевизионии Евронюс, телевизиони навтаъсиси  Мир, Вести-24  пур 

кардаанд. Бешубҳа, аксарияти мардум ба ин радиостансия ва шабакаҳои телевизионӣ 

таваҷҷўҳи зиѐд доранд. Дар зери фаъолияти радиостансия ва шабакаҳои телевизионии 

озод хоҷагони хориҷӣ меистанд. Онҳо зимни барномаҳои хеш ҳадафҳои зишт ва нопоки 

худро доранд. Масалан, телевизиони САТ-ро (телевизиони Осиѐи марказӣ) давлатҳои 

Амрико, Франсия ва Англия маблағгузорӣ менамоянд. Шабакаи ЕвроНюс-ро Франсия 

ва барномаҳои радиои Озодӣ, Садои Хуросон, бахши форсии БИ-БИ-СӢ-ро низ онҳо 

маблағгузорию пуштибонӣ доранд. 
Ба таърих менигарем. Чингизи хунхор бо лашкари андаке армияи зиѐда аз як 

миллион нафараи Муҳаммади Хоразмшоҳро шикаст дод. Зеро ӯ то оғози ҷанг туфайли 
гумоштаҳои махфии худ дар байни аҳолии Мовароуннаҳру Хуросон дар бораи 

шикастнопазирии худ воҳима барпо карда буд. Дар солҳои ҶБВ машинаи иттилоотии 

Германияи гитлерӣ бо роҳбарии Геббелс бисѐр давлатҳои Аврупоро ба зону нишонд. 

Нақши Бюрои информатсионии советӣ низ дар солҳои ҷанг барои ба даст овардани 
ғалаба ниҳоят калон буд.  

Мақсади асосии ВАО аз ҷумла шабакаю нашрияҳои оппозитсионӣ васеъ кардани 
доираи хонандаю шунавандагони худ мебошад [12, 316-317]. Ба ин восита онҳо ба 

афкори ҷомеа таъсироти мусбат ѐ манфӣ мерасонанд. Аксаран дар республикаҳои 

собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ нашрияҳо ва шабакаҳои телевизиону радио ба таҳлилу 

ташхиси ҳодисаю воқеаҳои реалӣ машғуланд. Вале баъзе нашрияҳои озод ва шабакаҳои 

ғайридавлатӣ аз асли воқеият рӯ тофта, мардумро ба вартаи гумроҳӣ, дохил шудан ба 

ҳизбу ҳаракатҳои номатлуб, қатлу куштор сафарбар менамоянд. Дар замони имрӯза 

мафкураи омма қариб сад фоиз ба фаъолияти ВАО вобаста аст.  ВАО- ҳои озоду 

оппозитсионӣ ду паҳлӯи як медал мебошанд. Якум, онҳо аз сомеони худ аввал дар 

ботин баъд дар амал инқилобчӣ месозанд, ки ин гуна ашхос ҳамеша аз давлат, ҷомеа, 

ҳаѐт изҳори норозигӣ менамоянд. Бо ташвиқи онҳо ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳо 

мегарданд. Дуюм, онҳо ғайриинтизор инсони худшинос ва ватану миллатдӯст ба бор 
меоранд, агар ба шарте, ки одам ба ғарази онҳо сарфаҳм равад. 

Бањри таъмини амнияти иттилоотии Тољикистон ва дифоъ аз экспансияи 
иттилоотии кишварњои хориљї чї бояд кард? 

Пеш аз њама бояд ба рушди васоити ахбори оммавии љумњурї мусоидат кард ва 
фазои холии  иттилоотии саросари кишварро пур намуд. Яке аз мушкилоте, ки ба 
андешаи  сиѐсатшинос Љумъа Якубов дар пеши роњи инкишофи ВАО меистад, масъалаи 
литсензия мебошад. Барои дастра намудани  литсензия кулли мамониятњоро рафъ 
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намуда, ба маќсади дастѐрии ин соњаи тиљорат низоми имтиѐзњоро муњайѐ сохтан зарур 
аст [19, 135]. 

Солњои охир аксар мамлакатњои дунѐ кўшиши сохтани љомеаи глобалии 
иттилоотиро доранд. Лекин рушди иттилоотикунонї дар баъзе кишварњо бинобар як 
ќатор омилњои сиѐсї, иќтисодї ва техникї боздошта шудааст. Кишварњои дараљаи 
мухталифи тараќќиѐтдошта ба рушди Интернет муносибати хоса менамоянд. Дар 
Тољикистон, ки кишвари начандон инкишофѐфта аст, вазъи инкишофи интернет дар 
зинаи аввал ќарор дорад. Дар айни замон, баъзе омилњои сиѐсї садди роњи рушди 
Интернет мегарданд. Фармони Вазорати алоќа оиди пўшидани сайтњои Интернет 
мисоли ин гуфтањост. Бархе аз коршиносон бар он аќидаанд, ки дар сайтњо «даъватњои 
оњанги миллатгарої ва бадбинии нажодї, манипулятсияи иттилоотї, поймоли њуќуќ ва 
озодињои шахсони алоњида љой доранд…, ки баъзе онњо сарчашмаи тањдид ба амнияти 
иттилоотии кишвари мо мебошад» [1, 1]. 

Мављуд набудани ќонун дар бораи танзими фаъолияти Интернет дар Тољикистон 
низ яке аз омилњои тараќќиѐти сусти ин соњаи коммуникатсияи оммавї мегардад. Дар 
партави Амри Президенти ЉТ «Оид ба консепсияи бехатарии иттилоотї» бањри 
таъмину пур намудани фазои холии иттилоотии кишвар љустани чорањо ба маќсад 
мувофиќ аст.  Аввалин Форуми матбуоти форсизабон ба ташаккул ва рушди фазои 
ягонаи иттилоотии халќњое, ки дар доираи забони фосу тољик муошират менамоянд, 
мусоидат менамояд. 

Иштирокчиѐни Форум пешнињоди ташкили телевизиони форсизабонро карданд, 
ки фазои иттилоотии Тољикистон, Афѓонистон ва Эронро фаро гирад ва он метавонад 
кафилу гарави таъмини бехатарии иттилоотї бошад. Тавассути њавзаи иттилоотии 
Русия барои мо на танњо дарњои Русия, балки Ѓарб њам кушода мегардад. Дар баробари 
ин моро зарур аст, ки ба њавзаи иттилоотии форсї ворид гардем.  

Раванди љањонишавї ба забони тољикї низ таъсир мерасонад. Бинобар поку 
беолоиш нигоњ доштани забон ва шевоии онро њифз кардан вазифаи аввалиндараљаи 
ВАО мањсуб меѐбад. Бо назардошти раванди љањонишавии тамаддуни иттилоот бояд 
чорањо андешид, ки рўзноманигории тољик бо забонњои русї ва њам англисї низ вусъат 
ѐбад ва раќобатпазир бошад. 

Тамоюли вусъатѐбии мубодилаи бењадду марзи иттилоотї, рушди Интернет, 
коркарду пахши барномаю ахборот ва густариши алоќаи моњворавї, имкониятњои 
шабакаи телевизионї ва технологияи компутерї чуноне, ки Президенти кишвар 
Эмомалї Рањмон каъкид кардаанд, «фосилаи фазою ваќт ва макону замонро кўтоњ 
карда, чун ќосиди љањонишавї ба мо аз бурду бохти иќтисоду сиѐсат, илму фарњанг, 
техникаву технологияи муосир ва љанбањои риштаи дигари фаъолияти башарият 
маълумот мерасонад». Чунин вазъият, бешубња, раќобати пурзўрро дар байни 
расонањои хабарї бањри ба даст овардани фазои иттилоотии фароњам сохтааст. 
Воситањои ахбори оммаи Тољикистонро зарур аст, ки худро ба шароити нав мутобиќ 
намояд [19, 137]. Бояд дар тањаввулоти муосири илмиву техникї, бахусус дар робита ба 
амалї кардани технологияи нави иттилоотию коммуникатсионї фаъолона ширкат 
варзид.  

Хулоса, Ҷанги иттилоотӣ  амалҳои мақсадноке, ки  бо истифода аз хабарҳои ҷорӣ 
иттилооти бударо ба тарзи вайрон кардан ба тарафи рақиб хабари вайронро нишон 
додан ва онҳоро бовари кунонидан ба асли иттилоъ ва дар он нақши худро боло 
бардоштан мебошад. Дар асри навин, ки пешравии технология ба назар мерасад, дар ин 
лиҳоз гуфтаҳои президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалї Раҳмонро овардан  ҷоиз 
аст: «Асри XXI асри технологияи навтарин мебошад ва мо бояд  аз  технолияҳои 
навтарин бархӯрдор бошем». Албатта, бо технологияҳои нав шинос гарида, аз 
масъалаҳои рӯзмарра ва роҳҳои ҳалли он бархӯрдор мегардем. Ҷанги иттилоотӣ, ки дар 
пеши дари ҳамаи ҷомеаҳо рафта истодааст, мо метавонем бо истифода аз илму дониш 
ин масъаларо аз пеши дари худ дур кунем. 
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НАЌШИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР РОЊИ ЊАЛЛИ  
МУАММОЊОИ МИНТАЌАВЇ 

 

Ҷумҳурии Тоҷикистони баъд аз ба дастовардани истиқлолият, ҳамчун субъекти 
муносибатҳои байналхалқӣ эътироф шуданаш бо ҷомеи ҷаҳони пайваст гардид. Ҷомеаи 
ҷаҳони имрӯзҳо ба як дараҷаи бениҳоят тез рушду инкишоф ѐфта истодааст. Дар 
соҳаҳои гуногун аз қабили илму техника хело тараққи карда истодааст. Дар баробари 
ҳамаи ин пешравиҳо муаммоҳои зиѐде низ пайдо шуда истодаанд, ки хавфу хатари он 
ба тамоми мамлакатҳо ҷаҳон мерасад. Инҳо муаммоҳои глобалие мебошанд, ки дар 
тамоми давлатҳои ҷаҳон реша давондаанд. Аз қабили яроқи қатли ом, терроризм 
экстремизм, демография, экология ва ғайраҳо мебошанд.  Ин муаммоҳо дар тамоми 
минтақаҳои ҷаҳони вуҷуд доранд.  

Дар минтақаи Осиѐ низ аз қабили пешрафту тараққиѐташ муаммоҳои  зиѐде 
мавҷуданд, ки баъзеашон ҳал гардида мутаасифонаи баъзеашон рушд карда истодаанд. 
Давлатҳои ин минтақаро мебояд, ки даст ба дасти ҳамдигар гирифта дар асоси 
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дастаҷамъи ин  мушкилотҳои пешомдаро ҳал намоянд. Бо ин мақсад дар минтақа 
созмонҳои минтақавӣ барои пешгирии ҳар гунна амалҳои номатлуб ва таъмини 
амнияти сулҳ дар минтақа кору фаъолият менамоянд. Дар ҷаҳони муосир ташкилотҳои 
бонуфузе фаъолият мебаранд, ки дар роҳи ҳалли бисѐр муаммоҳои ҷаҳониву минтақавӣ 
нақши муҳим доранд. Дар ин самт фаъолияти чунин созмонҳои бонуфузи минтақавӣ ба 
монанди Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, САҲА, [1, 352] СААД (Созмони Аҳдномаи 
Амнияти Дастаҷамъӣ (ОДКБ), Иттиҳоди иқтисодии Авруосиѐ, Созмони Ҳамкории 
Шанхай ва ғайраҳо боиси қайд аст. Ин созмонҳои бонуфузи минтақавӣ барои пешгирии 
низоъҳои минтақавӣ ва роҳи ҳалли онҳо ҷидду ҷаҳд менамоянд. Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аъзои аксари ин созмонҳо буда, ҳамчун давлати сулҳҷу дар миқѐси ҷаҳони баҳри 
пешгири ва роҳи ҳалли муаммоҳои минтақавӣ саҳмгузор мебошад. Дар ин хусус 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон зикр намудаанд: «Мо ҷонибдории 
худро нисбат ба ташкили низоми нави ҷаҳонӣ изҳор менамоем ва ба сохторҳои 
байналмилалии сиѐсиву амниятӣ дар миқѐси умумиҷаҳониву минтақавӣ ” Созмони 
Милали Муттаҳид, [2, 1-73] Созмони Ҳамкории Шанхай, Созмони амнияту ҳамкорӣ дар 
Аврупо, Созмони Аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ, Созмони Ҳамкории Исломӣ ” такя 
мекардем ва минбаъд низ такя хоҳем кард» [3]. 

Яке аз ин ташкилотҳои бонуфуз, ки баҳри сулҳу амният кору фаъолият менамояд 
ин Созмони Ҳамкориҳои Шанхай. Ин ташкилоти байналхалқии субминтақавӣ буда, ба 
он 6 давлатҳои мустақил - Қазоқистон, Чин, Қирғизистон, Русия, Тоҷикистон ва 
Ӯзбекистон шомиланд. Ситоди он дар Пекин қарор дорад.  

Бояд қайд намоем, ки фаъолияти Созмони Ҳамкории Шанхай бо муносибатҳои 
дуҷонибаи байни Русия ва Хитой соли 1996 оғоз гардидааст. Баъд худи ҳамон сол ба ин 
ташкилот Тоҷикистон, Қирғизистон, Қазоқистон ва соли 2001 ба он Ӯзбекистон ҳамроҳ 
шуд. Фаъолияти Созмон асосан ба  ҳалли масъалаҳои  бехатарӣ, бартараф ва пешгирӣ 
намудани ихтилофот, нигоҳ доштани  вазъияти муътадилу устувор, мустаҳакм кардани 
тартиботи ҳуқуқӣ, мубориза бо нашъамандӣ ва  нақши назаррас дорад, яъне ҳалли  
муаммоҳои  инкишофи мунтазами  тамоми ин минтақа ба фаъолияти пурсамари он 
вобаста аст, дар назди СҲШ сохтори зиддитеррористӣ ташкил гардид, ки ситоди он дар 
шаҳри Тошканд қарор дошт. Бо вуҷуди ин муносибатҳои савдо ва иқтисодиѐт ҳоло дар 
дараҷаи аввал қарор дорад [4]. 

Рӯзҳои 14 ва 15- уми  июни соли 2011 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ 
Раҳмон барои иштирок дар ҷаласаи навбатии Шӯрои сарони давлатҳои аъзои Созмони 
Ҳамкории Шанхай дар пойтахти Қазоқистон шаҳри Нурсултон (Остона) қарор дошт. 

Ҷаласаи навбатии сарони давлатҳои аъзои Созмони Ҳамкории Шанхай бо 
иштироки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва сарони дигар 
давлатҳо, тибқи муқарароти расмӣ бо аксбардории умумӣ, нишастаи хосаи сарони 
давлатҳои аъзо, нишасти васеъ бо ҳамроҳшавии сарони давлатҳои нозир шарикони 
муколама, меҳмонон ва намояндагони созмонҳои гуногуни минтақавию ҷаҳони ҷараѐн 
гирифт. 

Дар суханронї, аз ҷумла таъкид гардид, ки солҳои охир дар баробари мушкилот 
эҷод намудаи бӯҳрони ҷаҳонии молиявию, иқтисодӣ, болоравии нархи озуқаворю 
маводи сӯхт ва офатҳои шадиди табию техногенӣ, ҷомеаи ҷаҳонӣ бо хатари нав ” 
хатари иттилооти ” идеологӣ рӯ ба рӯ омадааст, ки бо терроризму ифротгароӣ ва дигар 
таҳдидҳои байналмиллалӣ ҳамбастагии амиқ дорад. Зимни баррасии масоили вобаста 
ба Афғонистон ва мубориза бо таҳдиду хатарҳои ҷаҳонию минтақавӣ Сарвари давлати 
Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон муроҷиати Президенти Афғонистон Ҳомид Карзайро 
доир ба пазируфтани Афғонистон чун давлати нозир дар Созмони Ҳамкории Шанхай 
дастгирӣ намуд. 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба фаъолияти даҳсолаи  
Созмони Ҳамкории Шанхай, ба хусус дар сатҳи баланди байнидавлатӣ баҳои баланд 
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дода, ҳамзамон таъкид дошт, ки минбаъд бояд ҳамгироии сохторҳои поенӣ низ тақвият 
ѐбад. 

Ба андешаи Эмомалӣ Раҳмон дар марҳилаи нави фаъолияти созмон мақоми 
калидӣ бояд ба густариши ҳамкории иқтисодӣ-тиҷоратӣ дода шавад. Дар робита ба ин 
таъкид гардид, ки Шӯрои соҳибкорӣ ва Иттиҳоди байнибонкии созмон бояд фаъолияти 
худро бо нерӯи тоза такон бахшанд. Сарвари давлати Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 
изҳор намуд, ки барои дастрасии муваффақона ба ин ҳадаф, бояд монеаҳои сунъӣ ва 
мушкилоти сарҳадию нақлиѐтӣ, садди роҳи рушди босуръати иқтисодӣ мешаванд, 
бартараф гарданд. «Сухан аз боби зарурати рушди инфросохтори наздисарҳадӣ, 
ташкили шабакаҳои байниминтақавии нақлиѐтӣ, аз ҷумла роҳҳои оҳан аст» таъкид 
дошт, Эмомалӣ Раҳмон. 

Изҳори боварӣ карда шуд, Созмони Ҳамкории Шанхай минбаъд низ мавқеъ ва 
мақоми худро дар арсаи ҷаҳонӣ тақвият бахшида, ба нафъи таҳкими амнияту суботи 
минтақавӣ, рушди иҷтимоию иқтисодӣ, фарҳангӣ ва болобарии сатҳи маърифатнокии 
мардумони минтақа хизмат мекунад. Дар охири ҷаласа созишномаи байниҳукуматӣ оид 
ба ҳамкори дар соҳаи тандурустӣ, Эъломияи Остона оид ба 10 ” солагии Созмони 
Ҳамкории Шанхай, қарорҳои Шӯрои сарони давлатҳо дар бораи тасдиқи Стратегияи 
зидди мухаддиротии СҲШ ва чанд санади дигар ба имзо расид. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати ҷонибдори сулҳу дӯсти дар ҷаҳони муосир 
аз рӯзҳои аввали ташкил шавии ин созмони бонуфузи минтақавӣ, аз қабили аз байн 
бурдани терроризм экстремизм, пешгирии гардиши қочоқи маводи мухадир, экология 
ва ғайраҳо хизматҳои назаррасро анҷом додааст.  

Яке аз муаммоҳои дигари минтақавие, ки давлатҳои ин минтақаро ба ташвиш 
андохтааст, ин таназзули баҳри Арал ва мушкилоти экологӣ, иҷтимоӣ -иқтисодӣ ва 
хоҷагии оби вобаста ба он проблемаи экологии ҷаҳонӣ буда, аз тарафи созмонҳои 
миллӣ ва байналмилалӣ аҳамияти хосаро тақозо дорад. 

Бунѐди байналмилалии наҷоти Арал (ББНА) 26 марти соли 1993 аз ҷониби сарони 
давлатҳои Осиѐи Марказӣ ба мақсади бартарафнамудани бӯҳрони экологӣ ва беҳтар 
кардани вазъи иқтисодӣ -иҷтимоии ҳавзаи баҳри Арал, ки аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ чун 
яке аз фоҷиаҳои бузурги асри XX эътироф шудааст, таъсис дода шуд. 

Роҳбарии бунѐд мувофиқи рататсия ҷараѐн мегирад. Аз моҳи феврали соли 2002 то 
августи соли 2008 Раиси Бунѐд Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон буд. 
Таҷрибаи понздаҳсолаи фаъолияти ББНА аҳамияти фавқулода доштани ин мақоми 
байнидавлатии ҳамоҳангсозро дар минтақаи Осиѐи Марказӣ собит намуд. Дар 
чорчубаи Бунѐд муколама ва ҳамдигарфаҳмӣ сурат мегирад, масъалаҳои муҳими 
хоҷагии об, гидроэнергетика, экологӣ ва умуман иқтисодӣ ” иҷтимоӣ ҳалли худро 
меѐбанд, шарикӣ, ҳамкории давлатҳо бо созмонҳои гуногуни байналмилалӣ, донорҳо ва 
ниҳодҳои молиявӣ таҳким меѐбад. 

Дар давраи раисии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ББНА ҳуҷҷатҳои муҳими зерин 
қабул шуда буданд: 

-  эъломияи Душанбеи Сарони давлатҳои Осиѐи Марказӣ (6 октябри соли 2002, 
шаҳри Душанбе). Бандҳои муҳими он нисбати ҳавзаи баҳри Арал инҳо буданд: 

- солимгардонии минбаъдаи вазъияти иҷтимоӣ” иқтисодӣ дар минтақа ба мақсади 
фароҳам овардани шароитҳои муътадилбарои сокинони ҳавзаи баҳри Арал - чун самти 
асосӣ муайян гардидааст; 

-баланд бардоштани нақши Кумитаи иҷроияи ББНА дарҳамоҳангсозии фаъолияти 
донорҳо ва ҷалб намудани маблағҳо барои амалигардонии лоиҳаҳо ва барномаҳо; 

- бавуҷуд овардани шароитҳои зарурӣ барои созмонҳои байналмилалӣ ва ниҳодҳо 
дар фаъолияти онҳо оид ба ҷалб намудани воситаҳо барои амалисозии лоиҳаҳо ва 
барномаҳо; 
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-ташкил намудани Комиссияи махсуси СММ, масъул барои ҳамоҳангсозии 
фаъолияти созмонҳои байналмилалӣ ва кишварҳои донор оид ба ҳалли масъалаҳои 
ҳавзаи баҳри Арал. 

- Ќарори Сарони давлатҳои Осиѐи Марказӣ «Дар бораи самтҳои асосии Барномаи 
амалҳои мушаххас оид ба беҳтар намудани вазъи экологӣ ва иҷтимоӣ - иқтисодӣ дар 
ҳавзаи баҳри Арал дар давраи солҳои 2003 - 2010» (6 октябри соли 2002). Дар ҷаласаи 
ҷашнии Раѐсати Бунѐди байналмилалии наҷоти Арал, ки таҳти раисии Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Президенти ББНА Эмомалӣ Раҳмон баргузор шуд, ин барнома 
қабул гардид. Барнома аз 14 авлавият иборат аст, ки дар чор блок муттаҳид шудаанд: 
хоҷагии об, экологӣ, иҷтимоӣ - иқтисодӣ ва мониторинги муҳити атроф. 

Байни Кумитаи иҷроияи ББНА ва ИИ АвруОсиѐ 17 ноябри соли 2004 Протокол 
оиди ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамкорӣ ба имзо расид.Чунин пешниҳодоти Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Президенти ББНА Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби Маҷмааи 
Умумии СММ дастгирӣ шудаанд: 

- соли байналмилалии оби тоза (соли 2003); 
- даҳсолаи байналмилалии амалиѐти «Об барои ҳаѐт» солҳои2005 - 2015. 
Ба ин рӯйдодҳои муҳими байналмилалии об бахшида шуданд: 
- форуми байналмилалии оби тоза (шаҳри Душанбе, 29 август ” 1 сентябри соли 

2003); 
- конфронси байналмилалӣ оид ба ҳамкории минтақавии дар ҳавзаи дарѐҳои 

фаромарзӣ (шаҳри Душанбе, 30 май - 1 июни соли 2005 ); 
- конфронси байналмилалӣ оид ба коҳиш додани фалокатҳои табиии марбут ба об 

(шаҳри Душанбе, 27 - 28 июни соли 2008). 
Саммити оби Осиѐ ва уқѐнуси Ором 3 - 4 декабри соли 2007 дар шаҳри Беппу 

(Япония) Кумитаи иҷроияи ББНА ва Шарикии обии глобалии Осиѐи Марказӣ ва 
Кавказ якҷоя бо кишварҳои суб - минтақа (Афғонистон сарфи назар аз таклиф шуданаш 
иштирок накард) доир ба таҳия намудани Консепсияи суб - минтақавӣ дар чорчӯбаи 
фаъолияти Форуми оби Осиѐ ва уқѐнуси Ором ва омода кардани иштироки бо нуфузу 
фаъолона корҳоро ба роҳмонданд [5, 211]. 

Дар рафти кори Саммит, инчунин иҷлосияи махсусе ҳамзамон доир шуда: 
«ӯҳдадориҳо оид ба таъмин намудани амнияти обӣ дар ҳавзаи баҳри Арал - ҳамкорӣ 
бар ивази рақобат» Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Президенти ББНА Эмомалӣ 
Раҳмон якқатор ташаббусҳое пешниҳод намуд, ки ба сабукгардонии мушкилоти 
вазнини обию экологӣ, инчунин вазъияти иҷтимоӣ ” иқтисодӣ дар ҳавзаи баҳри Арал ва 
беруни он равона шуда буданд: 

- дастгирии кишварҳои қашшоқ ва дар ҳолати рушд қарор дошта бояд вазифаи 
асосии нимаи дуюми Даҳсолаи байналмилалии об барои ҳалли мушкилоти об гардад; 

- дар бораи даъват намудани чорабинии махсус дар сатҳи баланд дар чорчӯбаи 
Маҷмааи Умумии СММ бахшида ба муҳокима кардани масъалаҳои об дар сатҳи 
ҷаҳонӣ ва баррасӣ намудани чораҳои мушаххас оид ба бартараф кардани мушкилоти 
марбут ба об; 

- дар бораи таҳия ва қабули Конвенсияи байналмилалии об, ки дар он бояд 
принсипҳои универсалии сиѐсати об бо назардошти манфиати ҳамаи 
истифодабарандагон муайян шаванд; 

- дар бораи таъсис додани Консорсиуми байналмилалӣ оидба итифодабарии оби 
тозаи нӯшокии кӯли баландкӯҳи Сарез дар Тоҷикистон барои таъмин намудани 
миллионҳо аҳолии муҳтоҷи оби Осиѐи Марказӣ, паст намудани хатари низоъ дар 
заминаи истифодабарии об, роҳ надодан ба кандани ин кӯл ба хотири ҳифзи 6 миллион 
аҳолӣ дар Тоҷикистон, Афғонистон, Ӯзбекистон ва Туркманистон; 

- дар бораи мақоми ниҳоди Созмони Милали Муттаҳид додан ба Бунѐди 
байналмилалии наҷоти Арал барои ҳамоҳанг созии фаъолияти созмонҳои 
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байналмилалӣ, донорҳо ва эълон намудани ҳавзаи баҳри Арал чун минтақаи 
авлавиятноки пилотӣ барои расидан ба Ҳадафҳои Рушди Ҳазорсол. 

Дар ҳуҷҷатҳое, ки дар давраи раисии Тоҷикистон дар ББНА қабул шудаанд, 
заминаҳои рушди минбаъдаи раванди мусбии ҳалли мушкилоти обии минтақавӣ, 
субминтақавӣ ва глобалӣ вавобаста бо онҳо муаммоҳои экологӣ ва дигарҳо, 
муътадилсози равандҳои танназулӣ дар ҳавзаи баҳри Арал ва ҳаракати давлатҳои 
Осиѐи Марказӣ бо роҳи муколама, ҳамкорӣ, шарикӣ, рушди устувор гузошта шуданд. 

То ба имрӯз доир бо об таъмин намудани Баҳри Арал ва аз мартаи нестшави 
раҳонидан аз ҷониби кишварҳои минтақа ва хусусан Ҷумҳурии Тоҷикистон чораҳои 
зиѐд андешида шудаистодааст. 

Чї тавре, ки ба ҳамагон маълум аст дар минтақаи мо муаммоҳои зиѐди сарпечида 
мавҷуданд, ки барои ҳалли онҳо мебояд ҳаммаи давлатҳо ва созмонҳои минтақавиву 
байналхалқӣ кӯмаки башардӯстонаи худро дареғ надоранд. Қисме аз ин муаммоҳо ҳал 
гардиданд ва гардидаистодаанд аммо баъзеашон рушд. Яке аз хатарҳои бузург ин ҷанги 
Афғонистон аст, ки хусусан хавфу хатари он ба давлатҳои минтақа хело калон мебошад. 
Махсусан, Ҷумҳурии Тоҷикистонро мебояд, ки ҳама ҷониба масъалаи бехатарии 
амниятиро пурзӯр намояд. Зеро халқи заҳматкаши тоҷик шаҳди ҷангро чашиданд, ки ин 
Тоҷикистонро ба пешрафту тараққиѐт боздошт. Бо сарварии сиѐсати хирадмандонаи 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ” Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам  Эмомалии Раҳмон ва давлатҳои дӯсту бародар, халқи тоҷик ба ваҳдати 
миллӣ ноил гардид. Имрӯзҳо дар ҷаҳони муосир таҷрибаи сулҳи тоҷикон омӯхта 
мешавад.  

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзи ба дастовардани истиқлолият то ба имрӯз баҳри 
пешгирии муаммоҳои минтақавиву байналхалқӣ саҳмгузор мебошад. Сиѐсати 
пешгирифтаи давлату ҳукумати мо сиѐсати ‚Дарҳои боз‛ мебошад, ки ин худ гувоҳи он 
аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон омодааст бо ҳамаи давлатҳои ҷаҳон ҳамкори намояд.  

Нақши Ҷумҳурии Тоҷикистон дар роҳи ҳалли муаммоҳои минтақавӣ хело бузург 
мебошад. Ҳаммаи дастовардоҳои сиѐсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти 
сарварии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ” Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалї Раҳмон мебошад, ки мо халқи тоҷик бо ин фарзанди 
фарзонаи миллати хеш ифтихор мекунем.  

Умедворем, ки муаммоҳое, ки имрӯзҳо дар саросари ҷаҳон реша давондаанд, 
ҳалли худро ѐбанду ҳама халқу миллатҳои ҷаҳон ба таври дӯсту бародар умр басар 
баранд. 
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МАВҚЕИ ПОСТМОДЕРНИЗМ ДАР НАЗАРИЯИ СИЁСЇ 
 

Даҳ даҳсолаи охири асри XX дар як қатор соҳаҳо ” дар соҳаи архитектура, 
адабиѐт, рассомӣ ва ғайра рушду инкишофи ҷараѐни ақидавие оғоз гардид, ки 
‚постмодернизм‛ номида мешуд. Бояд гуфт, ки ҷомеаҳои замонавӣ дар баробари 
муваффақиятҳои худ инчунин дорои як қатор камбудиҳо низ буданд, ки маҳз онҳо 
диққати намояндагони ҷараѐни нави илмиро ба худ ҷалб намуда, дар рушду инкишофи 
афкори сиѐсӣ мавқеи муайянро ишғол намудаанд. 

Гузашта аз ин, қайд кардан бамаврид аст, ки постмодернизм ба назарияҳои 
иҷтимоӣ таъсири бузург мерасонад. зеро дар дохили худи постмодернизм мавҷудияти 
чандин равияҳоро  мушоҳида кардан мумкин аст. Ҳатто онҳоро бо унвонҳои мухталиф 
низ ном мебаранд. 

Аз ин рӯ, ҳангоми баррасии масъалаи постмодернизм лозим шуморида мешавад, 
ки аз доираи назарияҳои сиѐсӣ берун рафта, ба фазои муносибатҳои байнифаннӣ ворид 
гардем. Ҳамзамон постмодернизмро ҳамчун назарияи сиѐсӣ нею ба сифати назарияи 
иҷтимоию сиѐсӣ баррасӣ намудан ба мақсад наздиктар аст. 

Бояд гуфт, ки миѐни назариячиѐни постмодернисти замони муосир фарқиятҳои 
бузург мушоҳида мегардад. Аз ин рӯ, дар чунин шароит ба хулосаи муайяне, ки аз 
ҷониби аксарият қабул гардад, омадан мушкил аст. Ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, як 
қатор идеяҳоеро мушоҳида кардан мумкин аст, ки онҳо постмодернизмро дар илмҳои 
сиѐсии Ғарб ба саҳнаи илмҳои академӣ ворид намудааст. Чунончӣ: 

- дар ҷомеаи ҷаҳонӣ тағйироти қатъие ба вуҷуд омад, ки дар натиҷаи он ҷомеаҳои 
модерн ба ҷомеаҳои постмодернистӣ табдил ѐфтанд (Бодрияр, Крокер); 

- ҳарчанд дар ҷомеаҳои замонавии муосир тағйиротҳои ҷиддӣ низ мушоҳида 
шаванд, бо боварии комил гуфтан мумкин аст, ки постмодернизм дар асоси арзишҳои 
модернизм ташаккул ѐфт (неомарксистон Ҷемесон, Лаклау, Муффе, инчунин 
феминистони постмодернист Фрезер, Николсон ва дигарон; 

- ҷомеаҳои модерн ва постмодернро ҳамчун марҳилаҳои алоҳидаи таърихӣ 
баррасӣ намудан ғайриимкон аст. Зеро онҳо дар муносибат бо вақт ва фазо давомнокии 
хосро дар бар мегиранд. Дар баробари ин постмодернизм доимо нисбат ба модернизм 
мавқеи танқидиро ишғол менамояд (Смарт). 

Ҳарчанд муносибатҳои мазкур нисбат ба постмодернизм манзари соддалавҳонаи 
ақидаҳои мухталифро нишон диҳанд ҳам, онҳо метавонанд ифодакунандаи лаҳзаҳои 
муҳими баҳсноки ин масъала бошанд. Ҳатто фарқиятҳои масъалаи мазкурро аз рӯи 
пайдоиши худи мафҳуми постмодернизм низ метавонем шарҳ диҳем. 

Постмодернизм марҳилаи таърихие мебошад, ки баъди марҳилаи модерн ба вуҷуд 
омадааст. Масалан, агар аз мавқеи дастовардҳои маданӣ ба масъалаи мазкур 
баҳогузорӣ сурат гирад, мушоҳида мегардад, ки дастовардҳои маданию фарҳангии 
замони постмодернизм (дар санъати рассомӣ, синамо, меъморӣ ва ғ.) аз марҳилаи 
модерн ба куллӣ фарқ менамояд. Инчунин назарияи иҷтимоии постмодернистӣ шакли 
тафаккуре мебошад, ки аз иҷтимоии ҷомеаҳои замонавӣ ва марҳилаи модерн фарқ 
карда меистад[1]. 

Барои хубтару беҳтар дарк намудани моҳияти масъала лозим шуморида мешавад, 
ки мафҳумҳои ‚постмодерн‛, ‚постмодернизм‛ ва ‚назарияи иҷтимоии 
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постмодернистӣ‛ дар алоҳидагӣ баррасӣ карда шаванд. Аз ин рӯ, шарҳу баѐнро аз  
мафҳуми аввал оғоз менамоем. 

1. Постмодерн. Дар ҳақиқат, ақидае, ки марҳилаи таърихии модерн ба анҷом 
расидааст ва марҳилаи нави таърихӣ бо номи постмодерн оғоз гардидааст, хеле ақидаи 
паҳншуда мебошад. Ҳатто баъзеҳо санаи амиқи гузариш аз модерн ба постмодернро 
низ нишон медиҳанд. Ба ақидаи Лемер ин санаи таърихӣ ҳамон рӯзе аст, ки дар шаҳри 
Сент-Луизи ИМА хонаи хотираҳои меъмории замони модерн ‚Притт-Айго‛ вайрон 
карда шуд. Ин иморати бузурги меъморие, ки хароб карда шуд, рамзи боварии 
модернистон ба он буд, ки  агар иморатҳои  истиқоматӣ ва  кории бузург ва боҳашамат 
ҳар қадар зиѐд шавад, ҳамон қадар хушбахтӣ ва зиндагии осудаҳолонаи мардум таъмин 
карда мешавад. Вайрон кардани рамзи мазкур на танҳо маънои онро дошт, ки 
меъмории модернистӣ натавонист аз ӯҳдаи барҳам задани муаммоҳои инсоният барояд, 
балки маънои онро низ ифода мекард, ки дар маҷмӯъ ҷомеаи модерн низ наметавонад, 
ки барои инсоният хушбахтиро таъмин кунад. Ҳамин тариқ, хароб кардани бинои 
мазкур роҷеъ ба масъалаи ҳалли ратсионалии масъалаҳои ҳаѐтӣ дар кураи замин миѐни 
модернистон ва постмодернистон фарқиятҳои азимеро ба вуҷуд овард[2]. 

Барои исботи фикр барномаи ‚Ҷомеаи бузург‛-и президенти 36-уми Амрико 
Линдон Ҷонсон шуда метавонад. Барномаи мазкур намунаи классикии эътиқоди ҷомеаи 
модернистӣ буд ва дар амал татбиқ намудани он барои ба таври мантиқӣ ва ратсионалӣ 
ҳал намудани масъалаҳои ҷомеа бояд мусоидат мекард. Дар муқоиса бо Линдон 
президенти 40-уми Амрико Роналд Рейган ҳатто кӯшиши тариқи барномаҳои амалӣ ҳал 
намудани масъалаҳои мухталифи ҷомеаро накарда буд. Аз ин рӯ, як қатор назариячиѐн 
бар онанд, ки чунин муносибат аллакай аз мавҷудияти афкори постмодернистӣ дарак 
медод ва моҳиятан чунин маъно дошт, ки ба маҷмӯи масъалаҳои ҷомеа як посухи 
ратсионалӣ мусоидат намуда наметавонад. Ҳамин тариқ, ба хулосае омадан мумкин аст, 
ки миѐни раѐсати Ҷонсон ва Рейган марҳилаи гузариш аз модерн ва постмодерн 
мушоҳида мегардид. Ҷолиби диққат ин аст, ки иқдоми Рейган баъди хароб кардани 
бинои рамзии модернистон роҳандозӣ шудааст ва ин далел ба мантиқ наздиктар аст. 

2. Постмодернизм. Мафҳуми мазкур бештар ба соҳаи фарҳанг ва маданият 
алоқамандӣ дошта, ба ақидаи пайравонаш, марҳилаи таърихие мебошад, ки ҷойи 
дастовардҳои замони модернро дастовардҳои замони постмодерн ишғол менамояд. 

3. Назарияи иҷтимоии постмодернистӣ. Назарияи иҷтимоии постмодернистӣ 
кӯшиши онро менамуд, ки барои таҳлил ва танқиди ҷомеа асосҳои универсалӣ, 
ғайритаърихӣ ва ратсионалиро пайдо намояд. Масалан, барои Карл Маркс чунин асос 
ҳастӣ ба шумор рафта, барои Хабермас бошад шуури коммуникативӣ маҳсуб меѐфт. 
Тафаккури постмодернистӣ чунин асоснокнамоиро инкор намуда, метавонад дар шакли 
тафаккури релятивистӣ, ирратсионалӣ ва нигилистӣ баромад намояд. Дар баробари 
Нитсше ва Фуко постмодернистон асоснокнамоиро дар зери суол қарор дода, қайд 
енамоянд, ки ин мутафаккирон ба як гурӯҳи иҷтимоӣ имтиѐзҳои бештар дода, моҳияти 
аслии гурӯҳи дигарро ба назар гирифтаанд. Аз рӯи чунин баррасӣ ба назар чунин 
менамояд, ки додани ҳокимият ба як гурӯҳ ва ба гурӯҳи дигар дастнорас гардонидани 
он аз ин гуна таълимотҳо вобастагии калон дорад. 

Чунин муносибат аз ҷониби постмобернисти машҳур  Жан-Франсуа Лиотар 
аососнок карда шуда буд. Ӯ донишҳои илмии замонавиро тавре баррасӣ менамояд, ки 
алоқамандии бузургеро дар онҳо пайдо мекунад. Ба ақидаи ӯ, дар муҳити атроф як 
қатор ‚бозиҳои забоние‛-ро мушоҳида намудан мумкин аст, ки онҳо кӯшиши легитимӣ 
гардонидани мавқеи худро доранд ва чунин ҳолат барои ба вуҷуд омадани ‚мета-
дискурсҳо‛ сабаб мешаванд. Барои мисол метавонем асарҳои Карл Маркс ва ѐ Толкотт 
Парсонсро мавриди баррасӣ қарор диҳем. 

Ба ақидаи Лиотар намояндаи машҳури нарративи Руҳ Гегел мебошад. Ба сифати 
намояндагони ин шакли нарратсия мета-субъектҳо баромад менамоянд. Дар муқоиса аз 
шакли аввала нарративи Руҳ легитимияти худро шахсан таъмин менамояд. 
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Агар ҷомеаҳои замонавӣ аз ҷонииб Лиотар ҳамчун мета-нарратив муайян карда 
шаванд, постмодернизм нарратсияро ба пуррагӣ инкор менамояд. Ҳамин тариқ, 
донишҳои постмодернистӣ на танҳо воситаи ҳукмронӣ мебошад, балки диққати моро 
нисбат ба дигагуниҳо ва фарқиятҳо равшантар гардонида, қобилияти сабру таҳаммули 
номувофиқатиҳоро меомӯзад. Аз ин нуқтаи назар, гуфтан мумкин аст, ки назарияи 
сиѐсӣ аз марҳилаи модерн берун шуда, ба марҳилаи постмодерн ворид гаштааст[3]. 

Аз байни постмодернистони замони муосир Жан Бодрияр бо муносибати 
радикалии худ нисбат бо замони модерн аз дигар пайравони постмодернизм фарқ карда 
меистад. Аммо ӯ чунин мавқеъ яку якбора ворид нагардидааст. Асарҳои Бодрияр, ки 
дар солҳои 1960-ум чоп шуда буданд, инъикоскунандаи анъанаҳои замони модерн 
маҳсуб меѐфтанд ва аз тамоюлоти марксистӣ ба куллӣ фарқ менамуданд. Аслан 
Бодрияр дар асарҳои аввалини хеш ба танқиди ҷомеаҳое машғул гардид, ки онҳо дар 
асоси арзишҳои марксистӣ ба вуҷуд оварда шуда буданд. Масалан, ӯ дар асари худ 
‚Ойинаи истеҳсолот‛ исбот мекунад, ки марксизм ойинаи иқтисоди сиѐсии 
консервативӣ мебошад. Ба ақидаи Бодрияр, Карл Маркс бо вируси афкори буржуазӣ 
заҳролуд шуда буд ва аз ҳама бештар ба ӯ чунин мафҳумҳои консервативӣ, аз қабили 
‚меҳнат‛ ва ‚арзиши он‛ таъсири ҷиддӣ расонида буданд. Аз ин рӯ, Бодрияр зарурати 
назарияи нав ва радикалиро барои ҳалли масъалаҳои мазкур пеш гузошта буд. 

Бодрияр барои ба таври радикалӣ инкор намудани мубодилаи иқтисодии аз 
ҷониби Маркс таҳлил гардида, ғояи мубодилаи рамзиро ҳамчун ҷойивакунанда ва 
алтернативаи он ба вуҷуд овард. Мубодилаи рамзӣ гардиши сарбастаеро мемонад, ки 
дар он расидан ва бозгаштан, аз даст додан ва ба даст оварданро мушоҳида кардан 
мумкин аст. Ҷолиби диққат ин аст, ки ҳарчанд мубодилаи рамзӣ бо мантиқи капитализм 
мухолифат надошта бошад ҳам, он берун аз он мавҷудияти худро нигоҳ медорад. Ҳамин 
тавр, Бодрияр бо ин роҳ марксизмро ба пуррагӣ инкор менамояд. Идеяи мубодилаи 
рамзӣ дар худ барномаи сиѐсии мушаххасро нигоҳ медорад ва он барои сохтани ҷомеае 
равона шудааст, ки дар он ҷомеа мубодилаи рамзҳо сурат мегирад. Инчунин Бодрияр 
бо синфи коргар хеле мунаққидона муносибат намуда, ‚чапҳои нав‛-ро бар муқобили 
он мегузорад. 

Ғайр аз ин, Бодрияр шармандагӣ ва расвоии навбатии ҷомеаҳои модернро дар 
китоби худ ‚Мубодилаи рамзӣ ва марг‛ (1976) баррасӣ намудааст. Дар асари мазкур 
Бодрияр ҷомеаҳои замонавиро ҳамчун санъати марг баррасӣ намуда, дар онҳо марг 
меъѐри ҳуқуқпоймолкунӣ ва бадарғанамоии инсон аз ҷомеа шуморида мешавад. Аз ин 
нуқтаи назар ӯ мухолифати ҳаѐт  ва маргро хеле хуб баррасӣ намудааст. Ба ақидаи ӯ 
мубодилаи рамзҳо дар ҷомеа ба чунин мухолифат хотима мегузорад ва инчунин 
ҳуқуқпоймолкунӣ ва бадарғанамоиро низ коҳиш медиҳад. Маҳз даҳшати марг 
инсонҳоро маҷбур менамояд, ки дар ҷомеа ба фасодкорӣ машғул шаванд. 

Барои Бодрияр мубодилаи рамзӣ дурнамои афзалиятнок маҳсуб ѐфта, ҷомеаҳои 
замонавӣ бошанд аз нуқтаи назари ӯ соддалавҳона ба назар менамоянд. Чунин 
афзалиятро ӯ тавре нишон медиҳад, ки аз он эҳсосоти нав ба вуҷуд омада, баъдтар онро 
постмодернизм меномад[1]. 

Бодрияр дар асари навбатии худ ‚Симулятсия‛ ба хулосае меояд, ки мувофиқи он 
дар ҷомеаҳои замонавӣ истеҳсолот ҳеҷ афзалият надошта, балки ҷойи онро васоити 
ахбори омма, моделҳои кибернетикӣ ва системаҳои ҳисоббарорӣ, компютерҳо, 
протсессорҳои иттилоотӣ, фароғат  ва санъати дониш ишғол намудааст. Дар натиҷаи ба 
вуҷуд омадани системаҳои мазкур дар ҷомеа таркиши рамзӣ ба амал омад. Ҳадафҳои 
ҷомеасозӣ ба тағйирот дучор гардид: яъне пештар масъалаи истисмор ва фоида дар 
маркази диққат қарор дошт ва айни замон бошад, рамзҳо ва системаҳои 
истеҳсолкунандагони онҳо афзалиятнок шуморида мешаванд. Рамзҳо чанде пештар 
воқеиятро ба таври пурра ифода карда наметавонистанд, аммо айни њол онҳо аз 
будашон зиѐд зоҳир мегарданд. Гузашта аз ин, айни замон муайян намудан мушкил аст, 
ки воқеият дар куҷо ва рамзҳо дар куҷоянд. Сарҳад миѐни воқеият ва рамзҳо вайрон 
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шуд. Чунин ҳолат хусусияти хоси ҷаҳони постмодернистӣ маҳсуб меѐбад. Чуноне, ки 
дар замони худ модерн низ ба таркишҳои мухталиф рӯ ба рӯ гардида буд. Аз қабили ба 
вуҷуд омадани системаҳои истеҳсолӣ, молу маҳсулоти нав, технологияҳои ҷадид ва 
монанди инҳо. 

Дар натиҷаи симулятсия воқеиятро ба таври риѐкорӣ ҳам бошад месозанд. Аз ин 
рӯ, мо аз ҳама ҷониб ба воситаи ин симулятсияҳо иҳота карда шудаем, ки онҳо дар 
шакли доираҳои сарбаста ва  системаҳои гардишкунандаи беибтидо ва беинтиҳо зоҳир 
шуданашон мумкин аст. 

Аммо Бодрияр чунин ақида дорад, ки симулятсия маънои бардурӯғ вонамуд 
карданро бояд надошта бошад. Зеро ҳар касе, ки худро бемор вонамуд мекунад, 
метавонад дар худ аломатҳои бемориро оҳиста-оҳиста пайдо намояд ва бемор шавад. 
Инчунин, ҳар касе, ки худро бемор мешуморад дар худ аломатҳои воқеии бемориро 
пайдо мекунад ва барои пайдоиши он имконият фароҳам меоварад. Ҳамин тариқ, 
симулятсия миѐни ҳақиқат ва дурӯғ, воқеият ва образҳо фарқиятро ба вуҷуд меоварад. 
Аз ин нуқтаи назар намунаи беҳтарини симулятсия Диснейленд ба шумор меравад. 

Дар чунин ҳолат сухан сари масъалаи намоиши бардуруғи воқеият намеравад, 
балки эътирофи далелест, ки дар  натиҷаи он воқеият ҳамчун падидае фаҳмида 
мешавад, ки дар сохтор  ва таркиби симулятсия аз ибтидо ҷойгир шудааст. Аз ин нуқтаи 
назар, Бодрияр ҷаҳони имрӯзаро ҳамчун гипервоқеият баррасӣ менамояд. Ба ақидаи ӯ, 
васоити ахбори омма дигар худро ҳамчун ойинаи воқеият нишон надода, балки ба худи 
воқеият табдил ѐфтааст ва ҳатто аз воқеият низ дида болотар шудааст. Намунаи 
беҳтарини он барномаҳои таҳлили телевизионӣ мебошад, ки ҳарчанд манзараи ҷаҳон аз 
дурӯғ бофта шудааст, воқеиятро ба вуҷуд меоварад, ки онро гипервоқеият номидан 
мумкин аст. Дар натиҷаи ин воқеият ба гипервоқеият тобеъ гардида, оҳиста-оҳиста аз 
байн меравад. Ҳатто дар аксар маврид воқеиятро аз спектакл фарқ кардан мушкил аст. 
Зеро ҳодисаҳои воқеӣ баъзан дар худ хусусиятҳои гипервоқеиятро инъикос менамоянд. 

Диққати Бодриярро инчунин маданияти инқилобҳои бузург ва ҳалокатовар ба худ 
ҷалб менамоянд. Ин инқилоби махсусе мебошад, ки дар он оммаи мардум ғайрифаъол 
буда, ғайриинқилобианд. Оммаи мардум ‚сӯрохи сиѐҳеро‛ ба хотир меоваранд, ки онҳо 
тамоми афкор, иттилоот, иртиботот ва ғайраро дар худ фурӯ бурда, ба ҳарзагӯ ва 
сухангӯи бемаънӣ табдил меѐбанд. Бепарвоӣ, рӯҳафтодагӣ, беҳаракатӣ ва бефаъолияти 
ва дигар хусусиятҳои оммаи мардум дар зери таъсири системаҳои рамзии ВАО, 
симулакрҳо ва гипервоқеиятҳо қарор мегиранд. Ин маънои онро надорад, ки ВАО 
оммаи мардумро фиреб медиҳад. Тасвири ин падида хеле мураккаб аст, яъне худи 
оммаи мардум аз ВАО талаб менамоянд, ки ба онҳо образҳои нав, ҳодисаҳои нав ва 
саҳнаҳои намоиши навро пешниҳод намояд. Ҳамин тавр, постмодернизми Бодрияр дар 
он ифода меѐбад, ки ӯ ташаккули беҳаракатӣ, омезиш ѐфтани идеяҳоро дар ВАО ва 
омезиш ѐфтани худи оммаи мардумро дар "сӯ‚охии сиѐҳ‛-и нигилизм ва ғайраро ба 
таври хос қайд менамояд. 

Ӯ дар яке аз асарҳои охирини худ, ки ‚Амрико‛ номида шудааст ва он баъди сафар 
ба Амрико навишта шудааст, қайд менамояд, ки ‚шакли баитмомрасидаи садамаро 
ҷустуҷӯ намудааст‛[1]. 

Яке аз хусусиятҳои муҳими постмодернизм аз ҳам фарқ кардан ва ҷудо намудани 
модерн аз постмодерн мебошад. Гузашта аз ин, як қатор постмодернистон низ ҳарчанд 
фарқиятҳои ин марҳилаҳоро муайян намуда бошанд ҳам, як қатор умумиятҳои онҳоро 
нишон медиҳанд. Намунаи беҳтарини чунин муносибат очерки илмии Фредерик 
Ҷемесон ‚Постмодернизм ва ѐ мантиқи фарҳангии сармоядории ниҳоӣ‛ (1984) мебошад. 
Соли 1991 бошад, бо чунин унвон китоберо низ рӯи чоп овардааст. 

Ба ақидаи ӯ, сармоядорӣ марҳилаи ниҳоии худро аз сар гузаронида истодааст ва 
яке аз хусусиятҳои муҳими ҷаҳони муосир ба шумор меравад. Аммо дар ин марҳила 
сармоядорӣ дар худ мантиқи фарҳангии навро қабул намуд, ки онро постмодернизм 
меноманд. Ба ибораи дигар, агар мантиқи фарҳангӣ имрӯз ба дигаргунӣ дучор шуда 
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бошад ҳам, сохтори иқтисодие ки асоси онро ташкил медиҳад, пайдарпайии худро аз 
марҳилаҳои аввали рушду инкишофи сармоядорӣ ҳанӯз ҳам нигоҳ медорад. 

Ҷемесон бар зидди ақидае баромад мекард, ки он аз ҷониби Лиотар, Бодрияр ва 
дигарон пеҳниҳод гардида буданд. Моҳияти ақидаи онҳо чунин буд, ки гӯѐ назарияи 
Маркс нарратсияи бузург маҳсуб ѐфта, ҳеҷ гоҳ наметавонад ба постмодернизм 
мувофиқат намояд.  Аммо Ҷемесон кӯшиш менамояд, исбот кунад, ки маҳз марксизм 
имкон медиҳад, ки постмодернизм ба таври назариявӣ шарҳ дода шавад. Агар танқиди 
фарҳангии Ҷемесон аз ҷониби аксарият дастгирӣ ѐфта бошад ҳам, ӯро барои ташаккули 
арзишҳои марксистӣ танқид менамуданд, махсусан, ӯ дар зери тозиѐнаи танқиди 
марксистони ортодоксалӣ қарор гирифта буд. Мунаққидон ақида доштанд, ки Ҷемесон 
базиси иқтисодии ҷаҳони фарҳангиро таҳлили номувофиқ менамояд. 

Ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, Ҷемесон дар рӯҳи диалектикаи марксизм дар ҷомеаҳои 
постмодернистӣ дар як вақт ҳам ‚садама‛ ва ҳам ‚пешрафт‛-ро мушоҳида менамояд. 
Маркс низ дар замони худ капитализмро аз як ҷониби ҳамчун раванди озодшавӣ аз 
истисмор ва пешрафт, аз ҷониби дигар ҳамчун истисмор ва маҳрумият аз моликият 
баррасӣ намуда буд. 

Ҷемесон рушду инкишофи сармоядориро ба се марҳила ҷудо намуда буд: 
Марҳилаи аввал ” сармоядории бозорӣ. Дар ин марҳила бозорҳои ягонаи миллӣ 

ба вуҷуд меоянд. Марҳилаи мазкур дар китоби ‚Капитал‛ аз ҷониби К.Маркс ба таври 
пурра таҳлил карда шуда буд. 

Марҳилаи дуюм ” империализм. Дар ин марҳила системаи алоқаҳои иқтисодии 
ҷаҳонӣ ба вуҷуд меояд. Марҳилаи мазкур аз ҷониби В.И.Ленин дар асари 
‚Империализм ҳамчун марҳилаи олии капитализм‛ таҳлил карда шудааст. 

Марҳилаи сеюм ” сармоядории ниҳоӣ. Дар ин марҳила ғасби сармояи минтақаҳое, 
ки дар онҳо ҳанӯз муносибатҳои иқтисодӣ ва капиталистӣ дида намешуданд, ба вуҷуд 
омада буд. Чунин ғасбнамоӣ шакли олии сармоя маҳсуб ѐфта, дар ҷаҳон аз дер боз 
мавҷудияти худро нигоҳ медорад [4]. 

Ҷанбаҳои муҳими асарҳои Ҷемесон аз он иборат аст, ки ӯ кӯшиш ба харҷ додааст, 
то ки назарияи сиѐсии марксистиро бо постмодернизм алоқаманд гардонад. Аммо 
мавқеи ӯ ҳам барои марксистон ва ҳам барои постмодернистон писанд наомад. Аз 
ҷониби марксистон мавриди танқид қарор гирифтани Ҷемесон аз он хотир буд, ки ӯ ба 
фарҳанг диққати бештар дода, дар аксар мавридҳо барои ҳалли масъалаҳои назариявии 
худ ба он такя менамояд [5]. Аз ҷониби постмодернистон бошад, мавриди танқид қарор 
гирифтани Ҷемесон аз он хотир буд, ки ӯ ба масъалаҳо муносибати куллӣ ва умумӣ 
менамуд. Таҷриба ва таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки ҳар касе ки кӯшиши муттаҳид 
намудани мавқеъҳои мухталиф ва бо якдигар мухолифро намудааст, доимо дар зери 
фишори танқидҳои илмӣ қарор гирифтааст, ки Ҷемесон низ дар қатори онҳо қарор 
дорад. 

Ҳамин тариқ, постмодернизм марҳилаи нави таърихиѐро ба миѐн гузошта, 
дастовардҳои нави маданӣ ва  фарҳангӣ, инчунин назарияҳои нави ҷаҳони сиѐсӣ ва 
иҷтимоиро ба инсоният пешниҳод намуд. Дар ҷаҳон тағйиротҳое ба амал омадаанд, ки 
онҳо ба воситаи истилоҳ ва мафҳумҳои замони модерн шарҳ додан ғайриимкон 
гардидааст. 
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МИГРАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ И СВОБОД 

ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН. 

 

Аннотация: В настоящей статье рассматриваются проблемы обеспечения защиты прав 

и свобод мигрантов Республики Таджикистан в принимающих странах, их политическое, 

правовое, экономическое и социальное положение в настоящий период. Главная проблема 

трудовых мигрантов из Таджикистана заключается в том, что в течение более двадцати лет 

государству пока ещѐ не удалось в полном объеме и аспекте решить миграционные 

проблемы. В частности, урегулировать и систематизировать хаотичную, стихийную, 

неуправляемую и нелегальную миграцию населения. 

Ключевые слова: беженец, миграция, миграционный процесс, миграционная система, 

население, факторы, условия, федеральная, региональная. 

Согласно статья 5 Конституции Республики Таджикистан «Человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Жизнь, честь, достоинство и другие естественные 

права человека неприкосновенны. Права и свободы человека и гражданина признаются, 

соблюдаются и защищаются государством». [1, 4] 
Права человека и гражданина – весьма сложное и многообразное явление, которое 

может классифицироваться в зависимости от обстоятельств, в частности:  

- по содержанию 

- по принадлежности государству 

- по степени распространения 

- по характеру субъекта 

- роли государства в их реализации 

- от сферы и ситуации. 

Теория государства и права, исходя из этапов провозглашения основных прав и свобод 

личности, подразделяет их на три категории для более четкой и эффективной их охраны и 

защиты. В этом плане интерес представляют основные положения Конституции государства, 

гарантирующие гражданам права: 

 на труд и свободный выбор работы 

- на отдых и досуг 

- на защиту материнства и детства 

- на образование и здравоохранение 

- на социальное обеспечение 

- на участие в культурной жизни общества и т. д. [18, 8] 
В связи с этим для нас представляет интерес определение правового статуса личности, 

так как это имеет непосредственное отношение к миграционному процессу. Именно права и 

обязанности составляют ядро правового статуса указанных лиц во втором разделе 

Конституции Республики Таджикистан. 

В частности, статья 16 Конституции РТ гласит: «Граждане Таджикистана за пределами 

страны находятся под защитой государства. Иностранные граждане и лица без гражданства 

пользуются провозглашѐнными правами, свободами, и имеют равные гражданам 

Таджикистана обязанности и ответственность, за исключением случаев предусмотренных 

Законами». 

Современная динамика развития миграционной политики требует ее коренной 

корректировки. Прежде всего — еѐ регулирование с учетом существующих и потенциальных 

угроз для национальной безопасности страны. В этих условиях необходимо разработать 
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меры по защите стратегических интересов Таджикистана на основе комплексного 

формирования и реализации миграционной политики. 

Кроме того, обеспечение страны трудовыми ресурсами извне должно проводиться с 

учетом реальной демографической ситуации и условий, сложившихся на внутреннем рынке 

труда. Надо определить компетенцию каждого министерства и ведомства и выработать 

понимание, что за все миграционные процессы, происходящие на территориях, 

республиканские и местные органы власти должны отвечать наравне с миграционной сферой 

РТ. 

Миграционная сфера очень хаотична, и в связи с этим существуют определенные 

трудности в эффективном планировании миграционных потоков даже на короткие сроки. 

Тем не менее, на любой миграционный вызов государство обязано реагировать с нужной 

степенью оперативности. Для этого необходима единая координирующая и направляющая 

сила, которая бы смогла качественно и в короткие сроки выдавать необходимые решения. 

Таким образом, настало время издавать Миграционный кодекс Таджикистана. 

Таджикская миграция имеет свою историю. По мнению таджикского ученого Мансура 

Бобохонова «заселение таджиков в Западной Сибири, будущей территории России, 

относится к середине XVI в. и продолжается поныне». В конце XVII века «бухарские» купцы 

были освобождены от уплаты пошлины. При Петре Великом «бухарцам», проживающим в 

городе. Таре, была оказана материальная помощь: каждому было выделено по 20 рублей, 

продукты питания и они были освобождены от рекрутской службы. [12, 113] 
Екатерина II своими указами от 1787 городе предоставила дополнительные привилегии 

- «бухарцы» имели теперь право создавать свои судебно-административные органы на своем 

родном языке - в большинстве случаев на таджикском. Эти льготы, предоставленные 

российским правительством для «бухарцев» и имели большое значение для привлечения в 

сибирские города новых людей из Средней Азии, в том числе таджиков. [16, 147] 
В социальном плане таджикская диаспора неоднородна. На современном этапе, по 

мнению Бобохонова М.Б., «в дальнем зарубежье - Западной Европе, Америке, арабских 

странах - среди соотечественников преобладают люди умственного труда, бизнесмены. В 

странах СНГ, в том числе России, основной контингент, соответственно, составляют люди 

физического труда, торговцы разных категорий и др.» Какое бы социальное положение ни 

занимали таджики в России, Казахстане, Европе, Канаде, арабских странах, они неизменно 

играют положительную роль для страны их пребывания. 

Общий знаменатель в нашем взаимодействии в миграционных делах подкрепляется 

пониманием того, что ни одно государство не может в одиночку противостоять вызовам XXI 

века. Актуальными вопросами на сегодня являются: 

 организация работы и координация действий, между ФМС России и Миграционной 

службой МВД Республики Таджикистан, по приему и трудоустройству трудовых мигрантов 

из Республики Таджикистан через Центры приема трудовых мигрантов; 

 проблемы прохождения медицинского освидетельствования трудовыми мигрантами 

в странах их выезда и пребывания; 

 вопросы о совместных мерах по организованному привлечению и отправке 

трудовых мигрантов, заинтересованных в осуществлении трудовой деятельности в 

Российской Федерации и Республике Таджикистан. 

Грамотное регулирование этих вопросов позволит Таджикистану развернуть 

миграционную политику в сторону конструктивного диалога и обоюдовыгодного 

сотрудничества с другими государствами, которое осуществлялось бы по каждому 

конкретному вопросу с начала и до конца, включая совместную оценку и принятие 

взаимовыгодных решений. 

Национальные кадры стремятся трудоустроиться на выгодных условиях, тогда как 

гастарбайтеры идут на любые участки - в том числе и на те, которые не являются 

востребованными у местной рабочей силы. Свои специалисты и трудовые мигранты - это две 

параллельно существующие системы. 
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В целом, за годы независимости Таджикистана, сложились и развились следующие 

наиболее значимые виды миграционных потоков: 

- миграция из Таджикистана некоренного населения республики (немцев, евреев, 

крымских татар, русских, украинцев и других), которые выехали на историческую 

родину; 

- потоки беженцев и внутренних перемещенных лиц - в основном, беженцы и внутренние 

переселенцы возвращены на место постоянного проживания, в том числе из Афганистана 

(более 51 тыс. чел.), стран СНГ (более 21 тыс. чел.) и внутри страны (более 682 тыс. чел); 

 сельско-городская миграция; 

 внутрення миграция или добровольная миграция - переселение населения из горных, 

предгорных густонаселенных районов в разные части страны. Для реализации этой 

проблемы в 2001-2002 году были приняты 5 постановлений Правительства Республики 

Таджикистан, в соответствии с которыми около 2000 чел. добровольно переехали в район Н. 

Хусрав (бывший Бешкентский) и Кабадиенский район Хатлонской области; 

 экологическая миграция, которая является следствием экзогенных катастроф (селевые 

потоки, снежные лавины, землетрясения), наносящих населению и экономике большой 

ущерб (только за период с 2001-2003 годы переселено 18 тыс. человек); 

 внешняя трудовая миграция. 

Среди рассмотренных видов миграции самым большим потоком по объему является 

трудовая миграция, которая стремительно растет с каждым годом. Трудовая миграция за 

границу стала фактором, оказывающим решающее влияние на систему жизнеобеспечения 

практически подавляющего большинства семей в Таджикистане. При этом отмечаются как 

положительные, так и отрицательные последствия этого явления. В Таджикистане только 

формируется система полноценного учета этого процесса. Тем не менее, по результатам 

неоднократных исследований, проведенных Министерством труда и социальной защиты 

населения РТ за период с 2001 по 2002 годы, ежегодно на заработки выезжают 200-250 тысяч 

трудовых мигрантов, что составляет чуть больше 7% трудоспособного населения страны. 

Более 90% из них находятся в Российской Федерации. Этот показатель подтвержден резуль-

татами переписи населения 2000 года, а также объемами продажи билетов и перевозки 

пассажиров по всем видам транспорта (железнодорожным, авиационным, автотранспортом), 

представленными Министерством транспорта РТ. 
 [18, 217] 

Самой главной задачей является забота о том, чтобы уважались и защищались права и 

интересы граждан в период их работы за рубежом. Со временем все большее число 

государств признает необходимость вмешательства в процесс миграции для предотвращения 

унижений и противозаконных действий в период вербовки для того, чтобы оградить своих 

граждан от трудоустройства за рубежом на невыгодных и эксплуатирующих условиях. 

Причем перспектива получения существенной экономической выгоды от миграции, 

особенно в форме значительного дополнительного валютного дохода, также стала причиной 

вмешательства. Идея, использующая миграцию с целью генерирования ресурсов для 

развития, поставила вопрос о разработке государственной политики, побуждающей ми-

грантов сохранять большую часть своих заработков, отсылая их, в семьи, проживающие на 

родине. 

До кризиса, во время строительного бума, гастробайтери, имеющие строительный опыт 

и заручившись поддержкой подрядчиков, набирали себе бригады из родственников или 

соседей. 

Деньги, которые мигранты получают, могут быть больше, чем возможные заработки 

дома, но гастробайтери, безусловно, остаются рабочими «второго класса». Несмотря на то, 

что их ежемесячный заработок равен заработку и русских рабочих, - около 420 долларов, - 

мигранты, как правило, работают на 20 или даже на 30 часов в неделю больше, чем их 

российские коллеги. В Казахстане мигрант получает зарплату раза в два меньше, чем казах, и 

работодатель не платит за него социальный и пенсионный налог. Работодатели 
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заинтересованы в том, чтобы те, кто на них работает, знали о своих правах как можно 

меньше. 

Исследования, проведенные Институтом Социологии Российской Академии Наук, 

показали негативное отношение россиян к мигрантам. При этом респонденты признают, что 

гастробайтери работают лучше, более дисциплинированы и надежны, а труд их является 

более низкооплачиваемым. 

Отсутствует действенный механизм защиты прав трудовых мигрантов в странах 

пребывания из-за затягивания процесса заключения двухсторонних, многосторонних и 

межгосударственных соглашений, а также гармонизации законодательства некоторых стран. 

Незнание законов и порядка приема иностранной рабочей силы в стране пребывания 

приводит к правонарушениям со стороны трудовых мигрантов, что влечет за собой их 

депортацию таджикских граждан (к примеру из РФ в 2002 году было депортировано около 

200 таджиков, а в 2003 г. уже около 1000). Незаконная деятельность физических лиц по 

нелегальному вывозу трудовых мигрантов и отсутствие конкретных законодательных норм 

по привлечению к ответственности этих лиц увеличивает нелегальную миграцию. Не создана 

атмосфера содействия развитию организаций-посредников, в сфере трудовой миграции. 

Недостаточна инфраструктура обслуживания мигрантов, их информационно-правового 

обеспечения, не создана система передпоездочний подготовки мигрантов, их 

профессионального целевого обучения. Отсутствует система эффективной координации 

деятельности всех заинтересованных структур в Республике Таджикистан, в том числе 

гражданского общества. 

Низкий профессиональный уровень трудовых мигрантов из Таджикистана, отсутствие 

у них доступа к необходимой и полной информации о потребностях рынка труда принимаю-

щей страны приводят к использованию их на самых неквалифицированных и 

низкооплачиваемых работах. Одновременно нарастают негативные последствия миграции - 

маргинализация значительной части населения Таджикистана, тендерные диспропорции и 

конфликты, архаизация социальной жизни. 

Наиболее уязвимыми являются следующие аспекты жизнедеятельности мигрантов за 

пределами государства: 

1. регистрация 

2. представление жилья 

3. возможность выбора места жительства 

4. медицинское обслуживание 

5. представление льгот 

6. свободное передвижение 

7. уровень заработной платы 

8. тотальная проверка места жительства и работы 

9. отказ в правовой помощи 

10. осуществление мер предосторожности и безопасности на рабочем месте 

11. рабочий график 

12. отсутствие досуга и т.д. 

Для обеспечения прав и свобод граждан, работающие по найму и квотам за пределами 

Республики, государственные структуры, обеспечивающие этот процесс, обязаны совместно 

с соответствующими ведомствами России в рамках установленных сотрудничеством 

обеспечить надежную и эффективную защиту трудовых мигрантов, а также членов их семей. 

Это регламентируется Всеобщей декларацией прав человека, принятой Генеральной 

ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года. [7, 2] 
В статье 2 сказано: «Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми 

свободами, провозглашенными настоящей декларацией, без какого-либо различия, как то: в 

отношении цвета кожи, пола, языка, религии, политических и иных убеждений, 

национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного 

положения. Кроме того, не должно проводиться никакое различие на основе политического, 
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правового или международного статуса страны или территории, к которой человек 

принадлежит. Независимо от того является ли эта территория независимой, подопечной, не 

самоуправляемой или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете». 

В соглашении о сотрудничестве государств участников СНГ в борьбе с преступностью 

от 25 ноября 1998 года подчеркивается, что государство участник СНГ выражает 

озабоченность масштабами и тенденциями развития преступности, особенно в еѐ 

организационных формах, и стремится обеспечить надежную защиту от преступных 

посягательств на жизнь, здоровье, права и свободы, честь и достоинство человека, интересы 

общества и государства. Соглашение придает особое значение международному 

сотрудничеству в области общепризнанных прав и свобод человека исходя из принципов 

равноправия и взаимовыгодного сотрудничества. [23, 7] 
В обеспечении защиты прав и свобод мигрантов важное значение имеет Конвенция о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, 

принятая 7 октября 2002 года в Кишиневе. Государства договорились обеспечить своим 

гражданам и лицам, проживающим на их территориях, соблюдение личных и 

имущественных прав, обеспечение правовой помощи и защиты. Оказание такой помощи 

возложено на учреждение Юстиции. 

Следовательно в гарантировании прав и свобод человека и гражданина принимает 

участие весь механизм государства, как в качестве принимающей, так и отправляющая 

стороны. 

На основе вышеизложенных факторов можно сформировать перечень мероприятий, 

необходимых для обеспечения прав и свобод таджикских мигрантов на рынке 

международного труда. 

 Формирование действующей и эффективной нормативно правовой основы 

миграционного процесса, четко регулирующей права и обязанности мигрантов; 

 Достижение на уровне Правительства соглашений об упорядочении правового статуса 

мигрантов в странах пребывания с соблюдением требований двустороннего, 

многостороннего и международных норм права, четко регулирующих их правовое 

положение (политическое, социальное, культурное, правовое, медицинское, экономическое, 

семейное) 

 Усиление контроля за процессом вербовки, мобилизации желающих выехать на 

работу за рубеж, установление квоты для страны-пребывания и порядка оформления 

выездных документов 

 Строгий отбор мигрантов по профессии, семейному положению, знанию языка, 

времени пребывания, намерению остаться, изменению профессии и конфликтов с 

правоохранительными органами 

 Создание в системе заинтересованных служб и органов автоматизированного банка 

данных (АБД) по миграционной службе с указанием необходимых сведений 

информационного характера, позволяющего мигрантам получать необходимые им сведения 

 Принятие органами местного самоуправления активных решительных мер по 

созданию рабочих мест для граждан, особенно для молодежи и женщин 

 Определение реальных доноров для финансирования принятых государственных 

программ по регулированию трудовой миграции и финансирования периодических 

исследований по выявлению тенденций трудовой миграции 

 Стимулирование физических и юридических лиц, занимающихся легальной трудовой 

миграцией, а также дальнейшее развитие соответствующих инфраструктур государства 

 На уровне Правительства республики принятие мер по усилению социального 

страхования, медицинского обеспечения, приобщения к культурной жизни региона, создание 

рабочих диаспор, обеспечение социальной и политической безопасности с помощью 

поощрения посреднических организаций и создания стимулирующих механизмов для 

осуществления денежных переводов мигрантами. Предлагаемый перечень мероприятий, 
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реализация которых обеспечивала бы надлежащие условия для реализации прав и свобод 

мигрантов Республики Таджикистан, не является исчерпывающим. 

Позитивный результат таких мер таджикское общество ощутит через 10-15 лет, когда 

представители таджикских диаспор за рубежом из подсобных работников, не имеющих 

ничего, кроме сил и желания заработать и прокормить свою семью, будут представлять 

собой квалифицированные кадры, трудоустроенные на взаимовыгодных с принимающей 

стороной условиях. В этом случае Таджикистан займет достойное место на рынке 

международного труда. 
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МАҚОМИ  ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ТАЪМИНИ АМНИЯТИ 

МИНТАҚАИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ: (ДАР МАРЗ БО АФҒОНИСТОН) 
 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паѐми соланаи хеш, ба Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд карданд, ки ‚Тоҷикистон ҳамчун сипар на танҳо амнияти 
худ, балки бехатарии минтақа, кишварҳои пасошӯравӣ ва аврупоиро аз паҳншавии 
маводи мухаддир, силоҳ, терроризму экстремизм ва муҳоҷирати ғайриқонунӣ таъмин 
карда истодааст. 

Аз ин рӯ, мо чи аз тариқи минбарҳои байналмиллалӣ ва чӣ дар доираи 
гуфтушунидҳо бо роҳбарони кишварҳои хориҷӣ ва созмонҳои байналмиллалӣ пайваста 
даъват ба амал меорем, ки ба қазияи Афғонистон таваҷҷуҳи ҷиддӣ зоҳир карда шавад 
[1]. 

Мафҳуми амният бо амнияти миллӣ алоқаманд буда дар моддаи 1-и Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ‚дар бораи амният‛ оварда шудааст ки мувофиқи қонуни мазкур 
‚ амнияти миллӣ  ҳолати муҳофизатии манфиатҳои ҳаѐтан муҳими кишвар аз 
таҳдидҳои воқеӣ ва эҳтимолии дохиливу берунӣ; ‛ мебошад [6]. 

Осиѐи Марказӣ яке муҳимтарини минтақаи дунѐ мебошад, ки тӯли ҳазор солаҳо, 
барои ҷомеаи башарӣ, ҳамчун маркази пайдоиши тамаддун хизмат намудааст. 
Таҳлилҳои таърихӣ ва бозѐфтҳои бостоншиносии олимонӣ ватаниву хориҷӣ нишон 
медиҳанд, ки ҳаѐт дар ин минтақаи дунѐ, ҳанӯз дар асри сангӣ яъне мезолит пайдошуда, 
то ба имрӯз инкишоф ѐфта истодааст. Осиѐи Марказӣ минтақаи мебошад, ки дар тӯли 
таърих аз ҷониби империяҳои ҷаҳони куҳан ба монандӣ- Ҳахоманишҳо, Искандарӣ 
Мақдунӣ, Ҳоқонии Турк, Арабҳо, қабилаҳои гуногуни турк, Муғулҳо ва империяи 
Русияи подшоҳӣ забт гардида, анъанаҳои ниѐгони худро нигоҳ доштааст.  

Осиѐи Марказӣ пайванди ҳаракати мол ва ғояҳо миѐни Аврупо, Ховари 
Миѐна, Осиѐи Ҷанубӣ ва Осиѐи Шарқӣ аст. Дар бостоншиносӣ Осиѐи Марказӣ таърихи 
панҷ сарзамин Марғиѐн (Марв), Бохтарӣ Қадим (бохтариѐн), Суғд, Хоразм ва Сакостон 
(Сарзамини сакоиҳо) мавҷуд буданд, мебошанд. Минтақаи мазкур аз соли 1924 то 1991 
дар ҳайати ИҶШС қарор дошт ва баъди пошхӯрдани давлатҳои минтақа соҳибистиқлол 
гашта, аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ба расмият шинохта шудаанд. Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар ҷанубу- шарқии минтақаи мазкур қарор дошта, барои таъмини амниятӣ минтақа 
мақоми шоиста дорад. Зеро, ҳодисоту воқеоти ҷаҳони муосир нишон медиҳанд, ки 
ҷанги зиѐда аз 40-солаи Афғонистан маҳсули манфиатҳои геополитикии кишварҳои 
абарқудрат буда, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар байни кишварҳои минтақа аз ҳама 
сарҳади дарозтарин бо кишвари мазкур дорад, ки ин    бетаъсир нест. 

Таҳлилҳои коршиносони соҳа дар ин самт нишон медиҳанд, ки имрӯз дар ҷаҳон 
қариб 500 ташкилотҳои террористии ғайриқонунӣ амал мекунанд, танҳо аз соли 1968 то  
1980 аз ҷониби ин гурӯҳҳои террористӣ 6700 ҷиноят содир шудаанд, ки дар натиҷаи он 
3668 одамон қурбон ва 7474 нафар захмӣ шудаанд. 

Дар солҳои истиқлолиятӣ давлатӣ, аз соли 1991  дар Тоҷикистон 200 гуруҳҳои 
трансмилли терористӣ дастгир ва сарнагун карда шудаанд. Ин гуруҳҳои терористӣ беш 
аз 3000 ҷиноят, аз он ҷумла 170 амали терористӣ содир намудаанд [5]. 

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D1%91%D0%B8_%D2%B6%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B1%D3%A3
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D1%91%D0%B8_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D2%9B%D3%A3
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D2%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D2%93%D0%B4
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC
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Инчунин бо ќарори Суди Олии ҶТ аз 30 марти соли 2006 ташкилотҳои «Ал-
ќоида», «Ҳаракати Исломии Туркистони шарќӣ», «Ҳизби Исломии Туркистон» (собиқ 
Ҳаракати Исломии Узбекистон), «Ҳаракати Толибон», «Бародарони мусулмон», 
«Лашкари тайиба», «Ҷамъияти исломии Покистон», «Ҷамъияти Таблиғ», «Созмони 
таблиғот», «Тоҷикистони озод» ташкитлотҳои террористию экстремистӣ эътироф карда 
шуда фаъолияти онҳо дар қаламрави ҷумњурӣ манъ карда шудааст.  

Бо ҳалномаи Суди Олии Ҷумњурии Тоҷикистон аз 11 марти соли 2008 «Ҳизб-ут-
Таҳрир» ҳамчун ташкилоти  экстремистӣ эътироф карда шуда, фаъолияти он дар 
қаламрави ҷумњурӣ манъ карда шудааст.  

Тибқи ҳалномаи Суди Олии Ҷумњурии Тоҷикистон аз 08 январи соли 2009 бошад 
равияи динии «Салафия» низ ҳамчун равияи ғайриқонунӣ амалкунанда дар ҳудуди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ карда шудааст. 

Бо ҳалномаи Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 03 майи соли 2012 Ҷамоати 
(Љамъияти) «Ансоруллоҳ» ҳамчун ташкилоти террористӣ, экстремистӣ ва 
ғайриқонунӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияткунанда эътироф карда шуда, 
фаъолияташ манъ карда шудааст. Инчунин вебсайти интернетии, www. irshod.net ва 
дигар вебсайтњои Ҷамоати (Ҷамъияти) «Ансоруллоҳ», чун воситаи ахбори умум 
баста шуда, ба Ҷумҳурии Тољикистон ворид, паҳн, истеҳсол, чопу нашр намудани 
адабиѐту варақаҳо, аудио ва видеосабтҳои Ҷамоати мазкур манъ карда шудааст. 

Бо ҳалномаи Суди Олӣ аз 9 октябри соли 2014, Кумитаи 24 ҳамчун ташкилоти 
террористӣ, экстремистӣ ва ғайриқонунӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
фаъолияткунанда эътироф карда шуда, фаъолияташ манъ карда шудааст. 

Тибқи маълумоти СММ гардиши ҷаҳонии маводи мухаддир 400-600 млрд доллари 
ИМА-ро ташкил дода, шумораи умумии истеъмол кунандагони маводи мухаддир беш 
аз 200 млн мебошад, ки 3,4 фисади аҳолии сайѐраро ташкил медиҳад. Дар асоси 
маълумоти СММ 90%и героини дунѐ дар Афғонистон истеҳсол мешавад, ки то 3, 5 
ҳазор тонна ба бозори сиѐҳ бароварда мешавад. [5] 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Агентии назорати маводи нашъаовар таъсис 
додашудааст, ки функсияи он ба пешгирии маводи мухаддир равона карда шудааст. 

Мо маълумотҳои болоиро барои он овардем, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
минтақаи мавқеии устувор дошта, таъмини амнияти минтақаи Осиѐи Марказӣ аз он 
вобастагии қавӣ дорад, аз гуфтаҳои боло ба чунин хулоса омадан мункин аст, ки 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, на танҳо барои кишварҳои Осиѐи Марказӣ, балки пешироҳи 
паҳншавии маводи мухаддир, тероризми байналмилалӣ, экстримезмро гирифта, ба 
таъмини амниятӣ кишварҳои Авруосиѐ хизмат намудааст. 

Масъалањои мазкур аз тарафи Пешвои миллат дар самтҳои зерин мавриди тањлили 
амиќ ќарор гирифтанд:  

1. Раванди вазъияти њарбию сиѐсї дар Афѓонистон, вазъи имрўзаи љањони муосир 
ва тањдиди хатарњои ѓайрианъанавї ба амнияти миллии кишварамон ва минтаќаи 
Осиѐи Марказї. Чунончӣ, оид ба самти якум Пешвои миллатамон чунин таъкид 
намудаанд: «Суботу оромии њамсоякишварамон - Афѓонистон барои мо мисли обу њаво 
зарур аст ва Тољикистон аз рўзњои аввали соњибистиќлолї талош меварзад, ки дар ин 
кишвари дўст сулњи пойдор барќарор гардад. Аз ин рў, мо чӣ аз тариќи минбарњои 
байналмиллалї ва чӣ дар доираи гуфтушунидњо бо роњбарони кишварњои хориљї ва 
созмонњои байналмиллалї пайваста даъват ба амал меорем, ки ба ќазияи Афѓонистон 
таваљљуњи љиддї зоњир карда шавад. Мо кўшишњои Њукумати Афѓонистони дўст ва 
љомеаи љањонро љињати роњандозї намудани раванди музокироти сулњ дар кишвар, ба 
эътидол овардани вазъи сиѐсиву низомї ва таъмини рушди иљтимоиву иќтисодии он 
њамаљониба пуштибонї мекунем ва бори дигар изњор медорем, ки ќазияи Афѓонистон, 
танњо роњи њалли низомї надорад» [1]. Воќеан њам, аз соли 1998, инљониб Пешвои 
миллатамон аз минбарњои гуногуни байналмиллалию љумњуриявї таваљљуњи 
љањониѐнро ба масъалаи ором гардонидани вазъи Афѓонистон љалб мекунанд. Чунончӣ, 
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зимни суханронї дар маљлиси ботантана ба ифтихори 11 ” умин солгарди истиќлолияти 
давлатии Тољикистон ва 10 ” умин солгарди таъсиси Анљумани тољикон ва 
форсизабонони љањон чунин ќайд карда буданд: «Ташкили «минтаќаи амният» дар 
атрофи Афѓонистон аз љумлаи тадбирњои пешнињодкардаи мо мебошад, ки њанўз соли 
1998 аз минбари СММ садо дода буд.  

2. Зимни ин даъватњо, дар баробари назардошти рафъи буњрони Афѓонистон ва 
ќатъи љанги хонумонсўз дар ин кишвар моро масъалаи барќарор намудани амният дар 
минтаќа ба ташвиш меовард» [2]. Бояд ѐдовар шуд, ки вазъияти ноороми 
њамсоякишварамон, пеш аз њама, ба Љумњурии Тољикистон таъсири њамаљонибаи 
манфї мерасонад. Кишвари мо тўли солиѐни зиѐд дар љабњаи пеши мудофиавї, барои 
муќовимат ба тањдиду хатарњои аз Афѓонистон бароянда ќарор гирифтааст ва на танњо 
амнияти давлати худамон, балки дигаронро низ таъмин менамояд. 

Дар таќвияти суханњои Пешвои миллат доир ба вазъияти Афѓонистон њаминро 
ќайд карданием, ки дар ин кишвар- абарќудратњои љањониву минтаќавї, хусусан ИМА 
ва Русия, дар чањорчўбаи «бозињои» геополитикиашон байни худ «љангњои омехта» 
мебаранд [4]. «Љангњои мухаддиротї», «љангњои иттилоотї» ва ѓайра, аз 
технология/абзори «љангњои омехта» ба њисоб мераванд, ки дар марњилаи кунунї дар 
Афѓонистон амалї мегарданд ва ба кишварњои минтаќа сироят кардаанд. 
«Бозингарони» минтаќавии дигар ба монанди: Чин, Покистон, Эрон, Арабистони 
Саудї, Туркия ва ѓайра, низ вобаста ба манфиаташон мустаќилона ва ѐ дар иттињод бо 
ИМА ва Русия, њадафњои геополитикии худро дар ин кишвар пиѐда менамоянд. 
Метавон гуфт, ки имрўз Афѓонистон ба як пойгоњи асосии «љангњои омехта» бар зидди 
Љумњурии Тољикистон ва давлатњои дигари минтаќаи Осиѐи Марказї табдил ѐфтааст. 
Раванди ташаккули вазъияти њарбї ” сиѐсии Афѓонистон нишон медињад, ки 
абарќудратњои љањониву минтаќавї, вобаста ба манфиатњои худашон дар Афѓонистон, 
мавќеи мухталифи ба њам зидро доштанд ва имрўз њам доранд. Бинобар ин, 
эњтимолияти барќарор гардидани сулњу субот дар ин кишвар дар дурнамо 
имконнопазир мебошад ва тањдиду хатарњои омехтаи аз ин кишвар бароянда дар оянда 
низ боќї мемонанд. Вазъи сиѐсии љањони муосир дар Паѐм ба таври зерин тањлил 
гардидааст: «Авзои сиѐсии сайѐра њоло бисѐр ноорому бесубот ва боиси ташвишу 
нигаронии љиддии љомеаи љањон гардидааст. Вазъи ноустувори љањони муосир дар 
шароити шиддат ѐфтани раќобатњои геосиѐсиву геоиќтисодї ва афзоиши тањдиду 
хатарњои глобалї ањамияти тањкиму густариши муносибатњои байналмилалиро дучанд 
менамояд. Чунон, ки дар чандин суханронињои худ иброз намудам, кўшишњои 
азнавтаќсимкунии љањон, мусаллањшавии бошитоб, ќудратталабї, бархўрди 
манфиатњои иќтисодиву тиљоратї ва љиноятњои киберї торафт шиддат гирифта, 
љањонро ба марњалаи нави љанги сард кашонидаанд ва имрўз баъзе сиѐсатмадорону 
коршиносон њатто доир ба хатари љанги сеюми љањон њарф мезананд. Ин вазъият 
самаранокии мубориза бо хатару тањдидњои замони муосирро, ки њамдигарфањмї ва 
талошњои муштараки њамаи кишварњои љањонро таќозо менамояд, коњиш дода, 
баръакс, боиси пуштибонї ѐфтани гурўњњои террористиву ифротгаро аз љониби баъзе 
доирањо истифодаи ин неруњои дањшатнок ба муќобили минтаќаву давлатњои алоњида 
мегардад»  

Дар Паѐм бамаврид ќайд гардидааст, ки гурўњњои террористиву ифротгаро аз 
љониби баъзе доирањо пуштибонї меѐбанд. Инро мо имрўз дар мисоли Афѓонистон, 
Сурия, Ироќ ва минтаќањои дигари доѓи дунѐ равшану возењ мушоњида менамоем. Дар 
Афѓонистон дида мешавад, ки гурўњи террористии љунбиши «Толибон» дар байни 
абарќудратњои љањониву минтаќавии дар боло зикргардида таќсим шуда, аз њимояти 
онњо бархўрдоранд. Ба ин асос, дар байни онњо ягон њамдигарфањмї ба назар 
намерасад. Њар як абарќудрат талош дорад, ки зерњимояи худро ба сањнаи сиѐсии 
Афѓонистон бикашад. Дар мисоли Љумњурии Тољикистон бошад инро мо дар 
пуштибонии Аврупо аз неруњои мухолифи ПМТ (Паймони Миллии Тољикистон) ТЭТ 
ЊНИ мушоњида мекунем, ки ба муќобили кишварамон равона карда шудааст. 
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Хулас таъмини амният дар ҳама давру замон яке аз масъалаҳои муҳими давлатию 
ҷамъиятӣ ба ҳисоб меравад. Пешвои муаззами миллат дар ҳар суханрониашон қайд 
мекунанд, ки зиракии сиѐсиро аз даст надиҳед, зиракии сиѐсӣ онро ифода менамояд, ки 
мо бояд ватани худро дӯст дошта, фирефтаи гуруҳҳои ифротӣ нашавем, ва сиѐсати 
пешгирифтаи давлату ҳукумати худро дастгирӣ намуда дар гул-гул шукофоии 
Тоҷикистони азиз саҳм гузор бошем. 
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 иностранных языков ТГУПБП  

 

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ НЕОЛОГИЗМОВ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

 

Проблема перевода новых для языка слов является одной из труднейших в списке 

проблем, стоящих перед переводчиками, потому что такие слова ещѐ не вошли в обычные 

словари и даже в новейшие специализированные словари. 

Словари не успевают следить за подвижками в языке. Новые слова, образные слова и 

фразы, сленг и окказионализмы создаются в языке столь стремительно, что никакой словарь 

не успевает фиксировать их. Действительно, в развитых языках число неологизмов, 

появляющихся в средствах массовой  информации в течение года, доходит до десятков 

тысяч.  
Неологизмы определяются как новые лексические единицы и используются в 

номинации новых объектов или явлений действительности, это либо новые значения уже 

существующих слов, либо новые названия, которые даны знакомым понятиям и объектам. 

Переводчик чаще всего сталкивается с неологизмами в следующих материалах: 

· публицистика и газетные материалы, 

· научно-технические тексты, 

· разговорная речь. 
В публицистике и газетных текстах неологизмы появляются в номинативной функции в 

соответствующих материалах, которые сообщают последние новости; 

в научно-технических текстах они обычно выполняют терминологическую функцию, и 

в разговорной речи их использование связано с эмоциональными, оценочными и другими 

коннотациями. 

https://www.zakon.kz/4750067-gibridnaja-vojjna-afganistana.html
https://www.zakon.kz/4750067-gibridnaja-vojjna-afganistana.html
https://kloop.kg/blog/2017/05/19/nash-ideal-dzhedaj-samye-yarkiehakerskie-vzlomy-v-tsentralnoj-azii/
https://kloop.kg/blog/2017/05/19/nash-ideal-dzhedaj-samye-yarkiehakerskie-vzlomy-v-tsentralnoj-azii/
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Судьбу новых слов трудно предсказать, потому что некоторые из них недолговечны, 

поскольку созданы для особого случая, в то время как другие, благодаря часто 

повторяющемуся использованию, входят в общее употребление и регистрируются сначала в 

специальных словарях новых слов или в приложениях к словарям [8, 351; 9, 845]; затем они 

прокладывают путь в переводные словари [3, 143; 5, 204; 7, 147]. 

Самые большие трудности возникают тогда, когда новое слово еще нигде  не 

зарегистрировано. Переводчик тогда должен решить две задачи: 

1. разобраться в значении нового слова; 

2. сделать выбор соответствующего способа его перевода на искомый язык. 

Первая задача выполняется по-разному в зависимости от типов новых лексических 

единиц. Из различных классификаций новых слов, одна из которых предложена Е. Розен, 

является самой удобной для перевода [6, 95]. Она принимает во внимание критерии формы и 

содержания, и на этой основе автор выделяет три группы новых слов. 

Собственно неологизмы, т.е. слова и словосочетания, которые являются новыми и по 

форме и по содержанию. 

Семантические неологизмы, т.е. новые значения уже существующих слов и 

словосочетаний. 

Трансноминации, т.е. новые имена, которые даются знакомым понятиям. 

В каждом случае удобно полагаться на конкретный тип анализа, чтобы разобраться  в 

значении нового слова. Существуют три типа анализа, которые могут быть полезными, если 

имеешь дело с различными видами неологизмов: 

1) Деривационный анализ является наилучшим в отношении собственно 

неологизмов, которые были созданы по употребительным моделям исходного языка. Знание 

значения образца и значений его структурных элементов может помочь угадать значение 

неологизма: например, netizen (контаминация), gamer (словообразовательный суффикс), L-

driver (усечение сложного слова), no-brainer (деривационное сложное слово), skategate 

(словосложение по аналогии  нового значения gate – «публичный скандал», созданное по 

аналогии с: Watergate, Irangate, Monicagate), который был придуман для описания 

скандального инцидента на соревнованиях по фигурному катанию во время Олимпийских 

игр в Солт-Лейк-Сити в США. 

2) Семантический анализ работает лучше всего в случаях семантических 

инноваций, поскольку он обнаруживает определѐнные связи, которые могут быть 

установлены между знакомыми и новыми значениями, например, visitation имеет три 

значения, зарегистрированных в Longman Contemporary Dictionary, которые помогут угадать 

недавно приобретѐнное новое значение. Ср. visitation используется в ситуации, где родители 

разведены, в случае, когда одному родителю разрешают провести время с его детьми, 

которые живут с другим родителем. visitation rights - право на посещение ребѐнка. 

3) Контекстуальный анализ полезен в отношении любого неологизма, 

предоставляющего дополнительный ключ к разгадке значения новой лексической единицы в 

контексте. Например, Zombie bank - финансовое учреждение, у которого экономический 

капитал равен нулю, но оно продолжает работать благодаря финансовой поддержке 

правительства. Термин сначала использовался Эдвардом Кэйном в 1987 году, чтобы 

объяснить опасности наплыва  большого количества неплатѐжеспособных сбережений и 

ссудо-сберегательных компаний, при этом японский кризис 1993 г. приводится как пример. 

Вторая проблема связана с правильным выбором средств перевода, которые доступны в 

языке, на который делается перевод. Анализ практики перевода показывает, что есть 

различные способы, используемые в словарях неологизмов, которые могут быть 

использованы в переводе новых  слов. Они включают следующие способы. 

Транскрипция или транслитерация: 

futures – фьючерсные сделки 

overdraft – овердрафт 

spot prices – спотовые цены 
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Калька: 

microbeam – микропучок 

bedroom community/area – спальный район 

Аналог: 

Cosmetic – прикрасы, ~ лакировка действительности  

marching orders - ~ от ворот поворот 

lead-footed - ~ тугодум. 

Перифраз или описательный перевод: 

Jingle – рекламная передача с рекламным сопровождением  

double dipping – двойной источник дохода. 

Комбинированный перевод: 

day of infamy – день бесчестья (loan translation), позорный день (analogue) 

 time share – таймшер (transcription+transliteration), сезонная аренда какой-либо 

недвижимости за рубежом (periphrastic translation). 

Перевод с комментариями:  

happening – хепенинг (translation+transliteration). Род авангардистского драматического 

представления, часто с привлечением зрителя (translator’s comment). 

Выбор подходящего способа перевода неологизма зависит от нескольких факторов: 

типа текста, где используется неологизм; адресата, которому предназначен текст, типа 

нового слова самого по себе. 

Выбор переводческих соответствий довольно проблематичен, потому что у каждого 

варианта есть свои преимущества и недостатки. 

Сравнение переводных словарей неологизмов, собранных разными авторами, и тех, 

которые доступны в электронной форме, обнаруживает некоторые различия в выборе 

перевода. Можно указать на многие особенности электронных E>R словарей и доступных 

данных в Интернете: (a) они имеют тенденцию давать огромное разнообразие соответствий в 

языке, на который делается перевод, что позволяет переводчику выбрать наиболее 

подходящий для данного контекста вариант; (b) они дают соответствующую культурную 

информацию, которая даѐт ключ к адекватному пониманию данной лексической единицы; 

(c) они демонстрируют  цепь новых образований, связанных  друг с другом, которые 

облегчают понимание. Например, town-house – 1. городской дом, дом городского типа; 2. 

городская квартира, в отличие от загородного дома; 3. дом ленточной застройки, стоящий в 

ряду одинаковых домов с общими стенами. 

Среди слов недавнего происхождения есть ряд лексических единиц, содержащих слова 

toxic: toxic mortgage, toxic assets, toxic debts. Слово обретает много новых значений, которые 

связаны друг с другом и помогают раскрыть их происхождение: показ значительного 

падения в цене, по значительно сниженным ценам для владельца; не иметь никакого 

функционирующего рынка. 

Имея подобное разнообразие в своѐм распоряжении, переводчик должен сделать 

выбор, который лучше всего подходит к данному контексту и ситуации. 
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